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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Το γαμώτο σ’ αυτή την ιστορία είναι ότι δεν ήταν υποχρε-

ωτικό τα πράγματα να πάνε έτσι. όι δυνάμεις της Ακινησίας, 

αυτές που δεν θέλουν ν’ αλλάξει τίποτα σ’ αυτή τη χώρα, πα-

ρουσιάζουν την κατάσταση κάπως σαν φυσική καταστροφή, 

σαν πόλεμο. Μας κήρυξαν τον πόλεμο οι ξένοι, μας έβαλαν, 

ειδικά εμάς, στο στόχαστρο, θέλουν να κάμψουν το αδούλωτο 

φρόνημα του Έλληνα, να μας «φτωχοποιήσουν», να μας «εξο-

ντώσουν», να μας κάνουν φτηνό εργατικό δυναμικό. Γιατί δεν 

τους φτάνουν τα 9/10 του πλανήτη που είναι φτηνότερο, εμάς 

ήθελαν. κι έτσι, εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. 

κι όμως μπορεί να αντιμετωπίσαμε ένα δύσκολο πρόβλημα το 

2009, αλλά δεν είμαστε οι πρώτοι, ούτε οι μόνοι. κι αν είχαμε 

αντιδράσει σωστά ήδη τώρα θα αρχίζαμε να βγαίνουμε από 

το τούνελ και επιπλέον θα ζούσαμε σε μια Ελλάδα πιο δυνατή, 

πιο δίκαιη, καλύτερη από πριν. Ακόμα και τώρα μπορούμε, αν 

αλλάξουμε συμπεριφορά. 

Δεν είχαμε πολλά να κάνουμε όταν άρχισε αυτή η ιστορία. Δύο 

πράγματα, και τα δύο υποχρεωτικά. Είχαμε έλλειμμα το 2009 

24 δις, δεν μας δάνειζαν άλλο, έπρεπε να μειώσουμε αυτό το 

έλλειμμα. όύτε καν αμέσως, σταδιακά. Αυτό που έπρεπε να μας 

απασχολεί ήταν αυτές οι περικοπές να είναι όσο το δυνατόν πιο α-

νώδυνες. Εμείς αρνηθήκαμε την ίδια την ανάγκη των περικοπών. 

Το δεύτερο ήταν να βάλουμε το κεφάλι κάτω, να δουλέψουμε 

περισσότερο και πιο σωστά ώστε να αναπληρώσουμε με την 

παραγωγή μας όσο το δυνατόν περισσότερο μέρος απ’ αυτά 

που λόγω τέλους δανεικών θα χάναμε. Το πόσο θα φτωχαίνα-

με ήταν ευθέως ανάλογο του πώς θα αντιμετωπίζαμε αυτούς 

τους δύο στόχους. Δεν ήταν εύκολο, ούτε όμως κι ακατόρθω-

το. Απλώς αποτύχαμε και στους δύο. Είμαστε μια μικρή χώρα, 

10 εκατομμύρια ψυχές. Όλοι μαζί, μια πόλη του πλανήτη Γη. Μι-

σή κωνσταντινούπολη. Ή ανατολική Φλόριντα, Μαϊάμι, παλμ 

Μπιτς, κι Γουέστ. και δεν μπορούμε να ζήσουμε ήσυχα και 

αυτάρκεις; Στο πιο παλιό και σημαντικό σταυροδρόμι της υφη-

λίου, στο ενδιάμεσο Ανατολής και Δύσης. Τόσα χρόνια συνηθι-

σμένοι στο εύκολο χρήμα των κοινοτικών επιδοτήσεων και των 

δανείων, μοιάζουμε με μια μηχανή που δουλεύει στο ρελαντί. 

Ακόμα και τον τουρισμό, τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων μας, τον 

δουλεύουμε 1,5 μήνα το χρόνο. Μπλοκαρισμένα γραφειοκρα-

τικά συστήματα, αρτηριοσκληρωτικές δομές φρέναραν κάθε 

ανάπτυξη. Με τις πρώτες αλλαγές, με τους πρώτους διακόπτες 

που θα άνοιγαν, η μηχανή θα ’παιρνε μπρος, τα αποτελέσματα 

θα ήταν πολλαπλασιαστικά, θα ξάφνιαζαν και μας τους ίδιους. 

όι νέοι, το πιο εφοδιασμένο κομμάτι να αντιμετωπίσει το σύγ-

χρονο κόσμο, όλη μέρα στα κομπιούτερ και το ίντερνετ, ήταν 

μαζικά έξω απ’ την παραγωγή. Αν τους δίναμε την ευκαιρία θα 

βλέπαμε μια άλλη, καινούργια, δυναμική Ελλάδα. 

Δεν κάναμε τίποτα. 3 χρόνια, 1.000 μέρες, κλαίμε και διαμαρ-

τυρόμαστε. Μάταια ειδικοί και επιστήμονες μας δείχνουν συ-

γκριτικούς πίνακες, μετράνε τις κρουαζιέρες φερ’ ειπείν στις 

μεσογειακές χώρες Ιταλία, Ισπανία και μας λένε ότι η απελευ-

θέρωση θα αποφέρει πάνω από ένα δις το χρόνο και 10άδες 

χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εμείς κλείνουμε τα λιμάνια. Ακόμα και 

ο τουρισμός έπεσε αυτά τα χρόνια. Αν είναι δυνατόν. Το αντίθε-

το έπρεπε να συμβεί, αφού φτωχύναμε έπρεπε η Ελλάδα, που 

ήταν ήδη στους προνομιακούς προορισμούς, να γίνει ακόμα πιο 

ελκυστική. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. κανείς δεν θέλει να έρθει 

στην ασυνάρτητη χώρα που καίει ευρωπαϊκές σημαίες και βάζει 

σε κρεμάλες τους Ευρωπαίους πολιτικούς, λες και είμαστε μου-

λάδες στο Αφγανιστάν. Αντί για αύξηση της παραγωγής διαλύ-

σαμε και ό,τι είχαμε, την εμπορική ζωή της πόλης, τον τουρισμό. 

Στο στοίχημα των περικοπών, η αποτυχία ήταν εξίσου παταγώ-

δης. Ξέραμε ότι μπορούμε να κόψουμε χωρίς οδυνηρές συνέπει-

ες. Μέσα στα 5 τελευταία χρόνια διπλασιάστηκε το κόστος του 

δημόσιου τομέα. Μέσα στην τελευταία δεκαετία τετραπλασιά-

στηκαν οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης. πρόσφατα ήταν όλα, 

μπορούσαμε να γυρίσουμε λίγο πίσω. Σ’ αυτή τη χρεοκοπημένη 

χώρα, πριν βγάλουμε τα 80 δις στην Ελβετία, 240 δις ήταν οι ιδιω-

τικές καταθέσεις στις τράπεζες. Ένα ΑΕπ, όσα δεν είχαν όλες μαζί 

οι γειτονικές μας χώρες. Η χώρα με τη χαμηλότερη παραγωγικό-

τητα στην ευρωζώνη είχε το υψηλότερο ποσοστό κατανάλωσης. 

20 μονάδες πάνω από το μέσο όρο. Μια χώρα με 85% ιδιοκατοί-

κηση, με πάνω από 50% δεύτερη κατοικία, εξοχικό. Με 1,5 αυτο-

κίνητο ανά οικογένεια, με περιοχές που είχαν την υψηλότερη 

συγκέντρωση 4x4 στην Ευρώπη. Με το υψηλότερο ποσοστό γεν-

νήσεων σε ιδιωτικά μαιευτήρια και το χαμηλότερο ποσοστό κα-

τανάλωσης φτηνών προϊόντων «ετικέτας» στα σούπερ μάρκετ. 

Και σ’ αυτή τη χώρα, όταν κοίταζες τα εκκαθαριστικά της εφο-

ρίας έβλεπες 2-3 χιλιάδες ανθρώπους με εισόδημα πάνω από 

100.000. Στη χώρα που κυκλοφορούσαν εκατοντάδες χιλιάδες 

αυτοκίνητα, μεγαλύτερης αξίας από τόσο. Το σύστημα είχε ό-

νομα, δημόσια φτώχεια - ιδιωτικός πλουτισμός. Όσοι μελετού-

σαν την ελληνική κοινωνία ήξεραν, μπορούσαν να γίνουν πε-

ρικοπές δαπανών χωρίς να διαλυθεί ο παραγωγικός ιστός, να 

μη βυθιστούμε στην ύφεση. Μήπως εμείς δεν ξέραμε; Υπήρχε 

κανένας άνθρωπος που να ζει από τη δουλειά του που να μην 

είχε αναρωτηθεί πώς, διάολε, υπάρχουν αυτά τα λεφτά, αυτός 

ο προκλητικός πλούτος που δεν δικαιολογείται από πουθενά; 

Έπρεπε να καταπολεμήσουν την εκτεταμένη διαφθορά στο δη-

μόσιο που αφήνει το κράτος φτωχό αλλά τους λειτουργούς του 

πλούσιους. να μειώσουν την αχανή γραφειοκρατία που στοι-

χίζει τριπλάσια και πενταπλάσια από τις άλλες χώρες της Ευ-

ρώπης. να αντιμετωπίσουν την εκτεταμένη φοροδιαφυγή. να 

μειώσουν το κόστος του πολιτικού και συνδικαλιστικού συστή-

ματος που είναι πολλαπλάσιο των άλλων χωρών. να μειώσουν 

τα αδιανόητα προνόμια της κομματικής και κρατικής γραφει-

οκρατίας, αυτά που οι κοινοί θνητοί ούτε να ονειρευτούν δεν 

μπορούν. να βάλουν το σύστημα να δουλέψει στην υπηρεσία 

του πολίτη, αλλιώς να στείλουν τις κομματικές αργομισθίες σπίτι 

τους. Δεν έκαναν τίποτα απ’ όλα αυτά. Τα κόμματα, πολιτικοί 

εκφραστές των προνομιούχων στρωμάτων, όταν ήταν στην κυ-

βέρνηση «καθυστερούσαν» και όταν ήταν στην αντιπολίτευση 

«αντιστέκονταν». Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Η παρατεταμένη 

ύφεση διέλυσε την οικονομία. Η κοινωνία των δύο τρίτων έγινε 

κοινωνία του ενός τρίτου. όι ελίτ των προνομιούχων και προστα-

τευόμενων στρωμάτων είναι ακόμα στο απυρόβλητο. Αντί να 

μειωθεί ο προκλητικός πλούτος, πλήρωσε η κοινωνία. Αντί να 

μειωθούν τα αφανή, παρασιτικά έσοδα, διαλύθηκαν οι δουλειές. 

Ο παρασιτισμός αντιστέκεται, δεν χάνει τίποτα, γι’ αυτό κά-

ποιοι τα χάνουν όλα. Ακόμα και σήμερα, με την κοινωνία σε α-

σφυξία, 3 χρόνια μετά, ανακαλύπτουν 33.000 συνταξιούχους 

του ΙκΑ άφαντους. Χιλιάδες νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες πλαστά 

προνοιακά επιδόματα, αναπηρικές συντάξεις. Θα αρχίσουν 

τώρα νέα απογραφή. Θα συνεχίσουν και στα άλλα ταμεία. Με το 

πάσο τους. θα ξανακάνουν απογραφή στο δημόσιο. Δεν ξέρουν 

πόσους έχουν, πόσο παίρνουν, από πού και γιατί. Μετά θα συ-

νεχίσουν, κάποτε, και στο ευρύτερο δημόσιο. Σε μερικά χρόνια 

θα μας πούνε και εκεί πόσοι είναι επίορκοι, πόσοι απουσιάζουν 

μονίμως από την υπηρεσία τους, πόσοι δεν πληρούν καν τους 

κανονισμούς του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. κάποτε, όταν 

έχουν μειώσει άλλες 2-3 φορές τις συντάξεις. Συγχωνεύουν 120 

εφορίες, αλλά ιδρύουν 99 εφοριακά κΕπ. Μειώνουν το κράτος 

αφήνοντάς το ίδιο. 16 μήνες δεν συνδέθηκαν ηλεκτρονικά τα 

ληξιαρχεία με τα ταμεία για να αντιμετωπίσουν τις πλαστές συ-

ντάξεις. Γι’ αυτό βάζουν στο κόλπο και τους συμβολαιογράφους. 

50 ευρώ το κεφάλι ο γάμος, το διαζύγιο, η κηδεία. Μειώνουν τη 

γραφειοκρατία μεγαλώνοντάς τη. Μας κοροϊδεύουν. κοροϊδευ-

όμαστε μεταξύ μας. Γι’ αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. 

Αλλά, ναι, ξέρω. Όταν «καταργήσουμε» το Μνημόνιο και ανα-

κηρύξουμε τη Μέρκελ «persona non grata», τότε θα αντιστα-

θούμε στην «κοινωνική γενοκτονία» που μας επιβάλλουν οι 

«ξένοι δυνάστες». A

Αυτή την εβδομάδα 

το εξώφυλλό μας 

σχεδιάζει ο 

Χρήστος Θ. Μποκόρος. 

Δες σελ. 12
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΩ ΤΟ ΡΟΛΟΪ
Οι φίλοι μου πουλάνε την προίκα τους – με μικρές αγγελίες, σε εφημερίδες ή στο ίντερνετ, 

στο Facebook και στο E-bay, σε αλώνια και σαλόνια. Τι να τον κάνεις τον καναπέ, όταν δεν 

έχεις σπίτι; Και τι το θες το ρολόι, όταν δεν έχεις να πας πουθενά, καμία ώρα, καμία μέρα; 

ό 
κολλητός μου πουλάει το ωραίο του ρο-
λόι: πανάκριβο, αγαπημένο, το είχε αγο-
ράσει χρόνια πριν με το σκεπτικό «μου 
στέκεται σούπερ, είναι τέλειο, μου δί-

νει μπόι, πάντα ήθελα ένα Χ ρολόι!». Τώρα 
το πουλάει στο ένα δέκατο της τιμής του (και 
πολλά λέω). Όπως όλοι δηλαδή – θα έχετε τσι-
μπήσει από αφηγήσεις φίλων, συγγενών, του 
εαυτού σας του ίδιου και συνεργατών, θα έχετε 
ψυλλιαστεί πόσο κουρελιασμένη είναι η αγορά 
μεταχειρισμένων ειδών. Το πήρες 1.000 ευρώ 
και το πουλάς 1... ή άντε 5 ευρώ άμα είσαι πολύ 
καπάτσος. Η αντικειμενική αξία των αγαθών 
δεν σε κόφτει πια, εδώ χρειάζεσαι μετρητό για 
να κινηθείς, να τρως, να πίνεις και την Άρτα 
(να) φοβερίζεις… ή να μη φοβερίζεις κανέναν, 
σκασίλα σου, δεν πα’ να καεί το μπουρδέλο. 
Να πληρώνεις το κινητό σου θέλεις, που είναι 
απαραίτητο γιατί σε συνδέει με τον υπόλοιπο 
κόσμο όταν σου έχει κοπεί ο βήχας, το ίντερνετ 
ή και το αίμα ακόμα. 
Μπορείς επίσης να αφήσεις την προίκα σου 

παρακαταθήκη σε μαγαζιά που σε ειδοποι-
ούν μόλις την πουλήσουν… ναι, κι εγώ είμαι 
η Σεχραζάτ αυτοπροσώπως – σκέφτηκα προς 
στιγμήν να σας προτείνω τέτοια μαγαζιά αλλά 
έχει καεί η γούνα μου σε παλιότερες φάσεις, με 
«παρακαταθήκες» που τις έφαγε η μαρμάγκα 
(σιγά μη σε πάρει το κατάστημα «ελάτε, καλέ 
κορίτσια, πουλήσαμε τις γόβες σας, να σας 
δώσουμε τα λεφτά!»). Θα τσεκάρω πάντως 
μερικά (τέτοια μαγαζιά), θα κάνω κανονικό ρε-
πορτάζ μπας και καταφέρουμε να πουλήσουμε 
έστω μισό πασούμι. Γιατί κανένας από τους 
φίλους μου δεν ενδιαφέρεται πια να αγοράσει 
ούτε κόπιτσα, ενώ όλοι σχεδόν ενδιαφέρονται 
να πουλήσουν ολόκληρη την ντουλάπα…
Τι εποχή, ε; Και τι ντροπή, μετά από 20, 30 ή 
40 χρόνια δουλειάς να είσαι στον άσο, παρέα 
με την τιμιότητά σου (πάρ’ τα Λίζα και κάν’ τα 
κορνίζα) κι άλλα 5-6 εκατομμύρια Έλληνες/
κερχελέδες σαν εσένα. Να προσπαθούμε όλοι 
να πουλήσουμε ένα σαλόνι στην τιμή μισού 
σκαμπό, σε άτομα που θησαυρίζουν όπως θη-

σαύριζαν πάντα, στο σβέρκο μας δηλαδή, με 
τους βαφτιστικούς σταυρούς και τα καλά μας 
ρολόγια-τσέτουλα, μπιρ-παρά στα χρηματο-
κιβώτιά τους…

Μ
έσα στην καντήφλα, έσπασε το σπιράλ 
της ηλεκτρικής μου σκούπας: μεγά-
λη ζημιά όταν έχεις παιδιά στο σπίτι 
που τρώνε συνέχεια ποπ-κορν, ρύζι 

και αντικείμενα που ψιχουλοποιούνται με το 
«καλημέρα σας». Κι επειδή δεν πετάμε (πια) 
ηλεκτρικές συσκευές, έστω κι αν μας ξερο-
ψήνουν ελαφρά, πήρα ανταλλακτικό σπιράλ 
από τον «Βενιέρη» με 8 ευρώ – η σκούπα μου 
είναι τώρα σαν καινούργια. Μετά πήρα κι ένα 
αφράτο ψωμί, «μαύρη μαργαρίτα» (80 λεπτά) 
από το φούρνο «Ρουμελιώτου» απέναντι από 
τον Ευαγγελισμό, κι έκλεισα με τις αγορές  για 
τον υπόλοιπο μήνα. 
Καλά, σ’ αυτό το σημείο ή πετάτε την εφημε-
ρίδα συφιλιασμένοι ή σας λέω κάτι ευχάρι-
στο, χαρούμενο, όξω-καρδιά, ώστε να αλλάξει 
το φενγκ-σούι. Πηγαίνετε λοιπόν στο πολύ 
φιλικό «Facce Strane» για υπέροχο ιταλικό 
φαγάκι, tagliatelle al tartuffo, panini, focaccia 
και δεν συμμαζεύεται. Ο ιδιοκτήτης, Dario 
Fagnoni, μεγάλωσε μέσα στο tiramisu (ο μπα-
μπάς του είναι ο διάσημος Walter Fagnoni που 
είχε κατά καιρούς τα «Al Convento», «Stars», 
«Al Milanese» κι ακόμα πιο παλιά το «Ciao»). 
Τα πιάτα είναι πεντανόστιμα, αυθεντικά ιτα-
λικά με μικρές καινοτομίες, π.χ. focaccia με 
γαλοπούλα, με περίεργα τυριά, με οτιδήποτε 
ιταλικό που σας θυμίζει ταξίδι στο Μιλάνο σε 
εποχές χλιδής με τα γκομενικά σας να σκίζουν. 
Κατά τα άλλα το «Facce Strane» είναι όμορφο, 
φροντισμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέ-
ρεια, το μενού του ενδιαφέρον, τα επιδόρπια 
συγκλονιστικά, το σέρβις άψογο… ε, δεν έχω 
και τίποτε άλλο να πω, οι τιμές είναι λογικές 
(€ 25) και φεύγεις νιώθοντας κάπως καλύ-
τερα. Όχι όσο καλά θα ένιωθες αν δεν ανα-
γκαζόσουν να πουλήσεις το ρολόι σου π.χ., ή 
ακόμα-ακόμα αν μπορούσες να αγοράσεις ένα 
καινούργιο ρολόι ώστε να αντικαταστήσεις το 
παλιό (επιστημονική φαντασία). Αλλά έχεις 
φάει, έχεις πιει, είσαι οκ προς το παρόν, και το 
ότι έχεις μπροστά σου ένα σπαρταριστό παρόν 
σε ηρεμεί λίγο. Έστω κι αν το παλιο-παρόν δεν 
φοράει ρολόι πια. Δεν λες πάλι καλά που φο-
ράει ένα σώβρακο; Γιατί αυτός που αγόρασε το 
ρολόι περιμένει στη γωνία να αγοράσει και το 
σώβρακο όπου να ’ναι… A

Αφοί Βενιέρη, Πανόρμου 5 & Αλεξάνδρας, 210 6449.911
Πρατήριο άρτου Χρυσούλα Ρουμελιώτου, Μαρασλή 27, 
Κολωνάκι
Facce Strane, Β. Αλεξάνδρας 5-7, Κάραβελ, 210 7234 500  

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

-Παρακαλώ, 
το πιο φτηνό σάντουιτς 

που έχετε τι είναι;
-Αναλόγως τι θέλετε

 να έχει μέσα.
-Το πιο φτηνό, σας λέω.

-Ναι, αλλά τι να έχει μέσα, 
άνθρωπέ μου;

-Μη θυμώνετε. Δεν έχω λεφτά, αυτό 
προσπαθώ να σας πω. 

Καταλάβατε τώρα;
-Ωραία. Πείτε μου πόσα έχετε.

-Με 2 και 30 μπορώ να έχω 
ένα σαντουιτσάκι;

-Και με 2 και 20 μπορείτε...

(Ηλικιωμένος κύριος σε φαστφου-
ντάδικο της Πανεπιστημίου. 

Σάββατο μεσημέρι)

 «Αυτός είναι 
ο μπαμπάς μου; 

Ή είναι άλλος καλύτερος;»
(Μπέμπα ετών 4 ρωτάει τη μαμά της, δείχνοντας 

προς άγνωστο νεαρό. Δεν κατάλαβα τίποτα. 
Παγκράτι, Παρασκευή απόγευμα) 

 

Κύριος 
χαϊδεύει γάτα: 

Τι ’ναι, αγαπούλα μου; 
Τι ’ναι, ψιψίνα μου;

Κυρία στο κεφαλόσκαλο από 
διπλανό μαγαζί:

 Πες της κι άλλα, πες της...
(Οδός Αδριανού, Πλάκα, Σάββατο 

μεσημέρι

«Πάρτε λαχείο. 
Πάρτε! Προστατεύει 

από τη φτώχεια».
(Λαχειοπώλης, έξω από την Athens Voice. 

Χαριλάου Τρικούπη, Δευτέρα πρωί)

«Γι’ αυτό σου λέω, 
πρέπει να διαβάσεις το 

Φαρενάιτ 451».
(Μητέρα στον 8χρονο γιο της, γυρίζοντας 

από το σχολείο. Πετράλωνα, Δευτέρα 
μεσημέρι)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Τα καλά της κρίσης: Η κατακόρυφη αύξηση 
υποδοχής χρηστών το τελευταίο διάστημα.
 26.000 παιδιά (όλων των εθνοτήτων) 
συμμετείχαν σε 1.450 εκδηλώσεις 
μέσα σε 2 μήνες σε όλη τη χώρα.

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ
«Οι μαθητικές παρελάσεις είναι και αυτές 
μια ένδειξη της καθυστέρησης της Ελλάδας. 
Του ελλείμματος εξευρωπαϊσμού. 
Του ελλείμματος εκκοσμίκευσης».
(Η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ στον 9,84)

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Νίκος Τόλιας. Δουλεύει στο υποκατάστημα της 
Vodafone στην Τσακάλωφ. Αεικίνητος, ευγενής, 
σούπερ «γητευτής» των iPhones, σε εξυπηρετεί 
με τόση προθυμία που σου φτιάχνει όχι μόνο το 
κινητό αλλά και ολόκληρη τη μέρα.
 
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Όσο πιο οργισμένες είναι οι αντιδράσεις, 
τόσο πιο ογκώδης είναι η άγνοια.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΟΛΓΟΥ
Επαρκής, σοβαρή, κούκλα. 
Η «άλλη» πλευρά της ενημέρωσης.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Κύριε, τρέχατε. Τι να γράψω τώρα εγώ;
-Γράψε πως δεν με είδες! 
(Στην Εθνική οδό μεταξύ τροχονόμου 
και παραβάτη)

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 2012
Γεμίσαμε το ντεπόζιτο της πολυκατοικίας μας 
ουίσκι και περιμένουμε να ζεσταθούμε. 
Κανείς δεν δίνει πια λεφτά για πετρέλαιο.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ
Θα δώσουμε Όσκαρ σ’ εκείνο τον τεχνίτη του δή-
μου που θα ρυθμίσει ένα, έστω έ-ν-α, συντριβάνι 
που να βρίσκει το στόχο του εντός γούρνας.

ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Αυτή δεν είναι λίστα, είναι σκέτο… Λίτσα.

MIXOLOGIST
Κι εκεί που είχαμε μείνει από ειδικότητες, 
εμφανίστηκε και δαύτος.

ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΤΡΕΪΛΕΡ ΤΟΥ ΜΕGA
Η αισθητική τους μας γύρισε καμιά δεκαπενταριά 
χρόνια πίσω, τότε που βλέπαμε εκείνες τις ανεκ-
διήγητες διαφημίσεις των κρατικών λαχείων.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Οι μόνοι που ονομάζουν το προσωπικό τους 
όφελος δικαίωμα.

ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ετοιμαστείτε να ζήσουμε άλλη μία αδελφοκτόνα 
διαμάχη, γνωστή από τους «Επτά επί Θήβας».

ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Με Καμμένο, Χαϊκάλη, Κουντουρά και Κουίκ...
αυτό δεν είναι κόμμα. Είναι το Δελφινάριο.

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

GreAtest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

H ATHENS VOICE και ο chef Ντίνος Φωτεινάκης 
κάθε Πέμπτη μαγειρεύουν μπροστά στην κάμερα 

για τους φίλους της A.V.

Κάθε εβδομάδα και μια καινούργια συνταγή 

Δείτε την πρώτη 
www.athensvoice.gr/article/web-tv/hungry-athens/σπετσοφάι

Διαβάστε τη συνέντευξη του σεφ
www.athensvoice.gr/the-paper/article/409/hungry

Σήμερα, Πέμπτη, μη χάσετε τη δεύτερη εκπομπή της σειράς 

Γράμμα από το Βερολίνο

Μάινε λίμπε Άθενς Βόις
ήρθα λίγο στο Ατέν

έφερα και γκόλντεν μπόις
μα ο καιρός ήταν σκατέν

Βγήκα από τη Λουφτχάνσα
με σακάκι τσαγαλί

κι ενώ έπαιζε η γκρανκάσα
καταστρόφεν το μαλλί

Μπήκα μες στη λιμουζίνα
σπρέχεν, σπρέχεν Σαμαράς
πως καπούτ από την πείνα

πως καπούτ και ο παράς
Είπα στον Αντώνη «σκάσε!»
είπα «ράους!» στον οδηγό
πήραμε την αουτοστράσε

για την Αττική οδό
Καλέ, τι απαίσια πόλη! 
Τι τσιμένα και μπετά! 

Δεν μου δίνετε Ακροπόλη
να σας δώσω τα λεφτά;

Όταν φτάσαμε Μαξίμου
μου ’βγαλαν ορεκτικά
μα εμένα η όρεξή μου
ήθελε ένα μουσακά 

«Πάρτε ένα καναπεδάκι
με ροκφόρ γερμανικό
και μετά για καφεδάκι
πάμε στο Προεδρικό». 

Ο καφές τους δεν πινόταν
τα μπισκότα περσινά

και ο Κάρολος κλαιγόταν
πως η Γκρίχελαντ πεινά
Ήθελε και να με ψάξει
μήπως βρει κάνα ευρώ

μα τις τσέπες είχα ράψει
κι έφυγα σαν το λαγό. 
Τώρα είμαι Γερμανία

βρέχει απόψε στο Μπερλίν
μ’ έχει πιάσει ημικρανία

και δεν έχω ασπιρίν 
Αχ! αν ήμουν Ελληνίδα

δεν θα μου φωνάζαν «ουστ!»
θα έπινα ούζο με μαρίδα
κι όχι κάθε μέρα βουρστ!

Θα διαδήλωνα στο κέντρο
με τον κούκλο το γυμνό

τώρα θα ανεβώ στο δέντρο
κι όλο θα στριφογυρνώ 
Στο Χυτήριο με πίστη
θα ρωτούσα τον παπά: 

Ο Χριστός λεγόταν Christi;
Το χαβιάρι το αγαπά; 

HUNGRY IN ATHENS

Τι μαγειρεύει η Αθήνα;
Η νέα web  εβδομαδιαία εκπομπή του www.athensvoice.gr 
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City Lover
Του Δημητρη Φύσσα

«ΊλΊον» γΊα παντα
Να και μια ευχάριστη είδηση από το χώρο 

των αθηναϊκών σινεμά: ξανάνοιξε το «Ίλιον». 

Ο καλός κινηματογράφος είχε ξεκινήσει το 

1970, σε ισόγειο νεόδμητης πολυκατοικίας,  

παίρνοντας το όνομά του προφανώς από το 

δρόμο (Τροία = Ίλιον), ίσως όμως και από την 

ανάμνηση του αρκετά κοντινού πολιτιστι-

κού πολυχώρου «Ίλιον - Τρωάς», που λειτουρ-

γούσε παλιότερα στην Κυψέλη. Η κ. Ματίνα 

Καλτάκη γράφει ότι στο ίδιο οικόπεδο λει-

τουργούσε μεταπολεμικά το κοσμικό κέντρο 

«Καζανόβας» («Επτά ημέρες» της «Καθημερι-
νής», αφιέρωμα στην Κυψέλη, 23/2/2003). 

Το «Ίλιον» ήταν πάντα ποιοτικό σινεμά, με εν-

διαφέρουσα αρχιτεκτονική (ο εξώστης είναι 

προσβάσιμος με δίδυμες σκάλες μέσα από 

την πλατεία!) και ωραία σινεφίλ διακόσμηση. 

Εδώ έχω δει πολλές δεκάδες ταινίες. Γι’ αυτό  

είχα σημειώσει με λύπη ότι την προηγούμενη 

σεζόν 2011-12, το «Ίλιον» δεν  είχε ανοίξει. Εύ-

χομαι μακροημέρευση. (Στοιχεία από το βιβλίο 
μου «Τα σινεμά της Αθήνας 1896-2012, Ιστορίες 
του αστικού τοπίου», που σύντομα θα ανέβει 
στο ίντερνετ για ελεύθερη χρήση). 

ΔΊΔυμοΊ ΔρομοΊ στην πολη
Από τις δίδυμες σκάλες, στους δίδυμους δρό-

μους. Στην τελευταία στήλη μου –με αφορμή 

την «καβαφική» γωνία Ενδυμίωνος & Ερμίπ-
που– ζητούσα τεμνόμενους δρόμους, γω-

νιές με ονόματα ζευγαριών. Το πλήθος των 

απαντήσεων με ξάφνιασε ευχάριστα. Λοιπόν 

έχουμε και λέμε: Κατερίνα Στεργίου: Αν και 

δεν είναι το ίδιο ποιητικό, Λεωνίδου & Θερμο-
πυλών (Π. Φάληρο). Όλη μου τη ζωή περιμέ-

νω να δω τους «300»· Μαριλένα Κ.: Πέτα & 

Φιλελλήνων. Αυτό κι αν είναι εσκεμμένο! Λευ-

τέρης: Σαπφούς & Ατθίδων (θα έπρεπε να είναι 

Ατθίδος) στην Καλλιθέα. Ανώνυμοι: Δάμωνος 
& Φιντία στον Άλιμο, πάνω από τη λεωφό-

ρο Καλαμακίου· Περσέως & Ανδρομέδας στη 

Φιλοθέη, κοντά στα όρια με το Γαλάτσι· στο 

Περιστέρι υπάρχουν οι οδοί Αδμήτου & Άλκη-
στης (όχι Αλκήστιδος), αλλά είναι παράλλη-

λες κι όχι κάθετες· Περσεφόνης & Πλούτωνος, 
σ την Ελευσίνα, φυσικά· Γωνία Ευρυδίκης & 
Ορφέως στη Βούλα· Περικλέους & Ασπασίας, 

στο Πέραμα· (Προσέξτε και τις λεπτές παρα-

τηρήσεις των αναγνωστών και αναγνωστρι-

ών). Προσθέτω ότι στα Νέα Λιόσια («Ίλιον»…) 

σχεδόν όλοι οι κεντρικοί δρόμοι, κάθετοι και 

παράλληλοι, είναι από τον Τρωικό πόλεμο: 
Ελένης, Πρωτεσιλάου, Έκτορος, Πριάμου κ.λπ. 

Εκεί να δεις γωνίες...

γΊατΊ Δεν τη λενε  
πλατεΊα «μαβΊλησ»
Γιατί ο δημοτικιστής ποιητής και πολεμιστής 

Λορέντζος Μαβίλης (1860-1912), προς τιμήν 

του οποίου μετονομάστηκε η μικρή αυτή 

πλατεία, συμβαίνει να ήταν αρσενικού γέ-

νους. Δηλαδή, εδώ, παρατηρείται τάση θη-

λυκοποίησης του αρσενικού (η αντίστροφη 

αυθαιρεσία από τη δύσμοιρη πλατεία Βά-

θης, που σώνει και καλά την αρσενικοποιούν 

σε «Βάθη»). Θυμίζω ότι η περιοχή αυτή των 

Αμπελοκήπων, στην άκρη των παλιών Παρα-

πηγμάτων (τελείωναν στην οδό Δορυλαίου), 

λεγόταν «Στέγη Πατρίδος», επειδή σε μικρή α-

πόσταση υπήρχαν οι προσφυγικές πολυκα-

τοικίες και η έδρα του σχετικού οργανισμού. 

Υπήρχε και σχετική στάση των ΜΜΜ. A    

➜ d.fyssas@gmail.com

ΧαροκοπεΊο πανεπΊστημΊο
Στη φωτογραφία βλέπετε το κεντρικό κτίριο του μικρού αυτού πανεπιστήμιου (Θησέως 70, Καλλιθέα). 

Πρόκειται για την πρώην «Χαροκόπειο Οικοκυρική και Επαγγελματική Σχολή Θηλέων», μετέπειτα «Χαροκό-

πειο Σχολή Οικιακής Οικονομίας», ιδρυμένη με κληροδότημα από το ζάπλουτο Κεφαλονίτη Παναγή Χα-

ροκόπο (εξού και η ομώνυμη περιοχή και ο κεντρικός δρόμος, κάθετος στη Θησέως), που λειτουργούσε 

εδώ από τα τέλη της δεκαετίας του ’20, ενώ ΑΕΙ έγινε το 1990. Φυσικά, το ίδρυμα έχει επεκταθεί και σε 

νεότερα κτίρια. Παλιό και νέο κομμάτι, όμως, είναι νομίζω το μόνο πανεπιστημιακό συγκρότημα της 

Αθήνας που η εξωτερική του όψη αναλογεί πραγματικά προς πανεπιστήμιο μιας οποιασδήποτε άλλης 

ευρωπαϊκής χώρας. Δεν έχω καμιά γνώση για το επίπεδο των σπουδών του, υποθέτω ωστόσο ότι ένας 

καθαρός και περιποιημένος χώρος –χωρίς σύριγγες, σκουπίδια, αεροπανό, βαμμένους τοίχους, αφισο-

ταπετσαρίες– σε προδιαθέτει, τουλάχιστον, να κάνεις τη δουλειά σου κανονικά, διδάσκοντας ή διδασκό-

μενος. (Υ.Γ. Με χαρά θα δημοσιεύσω οποιαδήποτε αρχιτεκτονική πληροφορία για το κεντρικό κτίριο)

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο
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shoot Me!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

Γόβες YSL, καπέλο Gucci, παλτό Sonia Rykiel, φούστα Dolce and Gabbana, εσώρουχα Agent provocateur, Capitalism is killing you, γραμμένο στους τοίχους 
της Ακαδημίας Αθηνών. (Τα ρούχα διάλεξε ο Γιώργος Σεγρεδάκης και τα φόρεσε η Αφροδίτη τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, στις 5 τα ξημερώματα)

➜ contact@rigosk.gr
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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Υπέρ ελευθερίας πεσόντων

Στην παντοι-
οτρόπως δια-
φημιζόμενη 
φωτεινή λήθη 
κρύβεται κι η 
σκοτεινή μας 
μνήμη. Εκεί, 
στο σκοτάδι 
της, ανάβω 
πότε πότε 
κανένα κεράκι. 
Με τον καιρό 
πληθαίνουν 
κι αυτά.

 Γράφει ο 
ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. 
ΜΠΟΚΟΡΟΣ*

Πώς ακούγεται σε μια επιθετικά καταναλωτική συνθήκη διαβίωσης το 

πρόταγμα: Ελευθερία ή θάνατος; Συλημένο το νόημα, γράμμα κενό 

στον πολιτισμένο μας κόσμο, απαίτηση ανόητη, όταν δεν προκαλεί 

αμηχανία. Κι ας δονεί ακόμη κάποιους καταπατημένους ανθρώ-

πους να διαδηλώνουν ήρεμα την αμείλικτη, βουβή τους αντίσταση, 

εκείνο το κομμάτι της ψυχής τους που δεν εξαγοράζεται απ’ την 

ανάπηρη ελευθερία της αγοράς. Κι αν σήμερα μοιάζει μάταιο, σώμα 

νεκρό, ας μην ξεχνάμε ότι από τις Θερμοπύλες και τους Μήλειους ως 

τα παλικάρια του Ρήγα, τους κλέφτες και τους κλαρίτες αντάρτες στα 

βουνά, όλους τους τακτικούς και άτακτους υπέρ πατρίδος πεσόντες, η 

αυταπάρνηση και η ανδρεία μ’ αυτό το τίμημα οραματίστηκαν ελεύθε-

ρα τα γένη και τους τόπους που ακόμη κατοικούμε.

 
Η ελευθερία της αγοράς, η ελευθερία των επιλογών, η ελευ-
θερία της μετακίνησης τουριστών και μεταναστών, η ελευ-
θερία της άνεσης, η ελευθερία της απρόσκοπτης απόκτησης 
καταναλωτικών αγαθών και της συσσώρρευσής τους σε α-
χανείς σκουπιδότοπους, οι πολλές ελευθερίες των δικαιω-
μάτων, απαιτούν μόνο χρηματικό αντίτιμο, μόνο οικονομικά 
αποτιμώνται. Έχουν υποκαταστήσει τη δύσκολη ελευθερία 
των υποχρεώσεων, των κόπων και των θυσιών. Το θάνατο 
ως ύστατο τίμημα τον εξορίζουμε σε ιδεολογήματα και μυθι-
στορηματικές φαντασιώσεις, κι όταν δεν είναι «φυσικός», σε 
βαθιά γεράματα, τον αποδεχόμαστε μόνον ως ατυχή σύμπτω-
ση ασθενειών, δυστυχημάτων, εξαρτήσεων και αδυναμιών. 
 
Η εποχή, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, έχει αποσύρει την 
εμπιστοσύνη της από την έννοια της αξίας και των κριτηρίων 
του υψηλού. Πάει καιρός που έπαψε και η σκέψη να αποδίδει 
στην τέχνη τη λειτουργία της αισθητής αναπαράστασης του 
θείου. Μόνη μου αντίσταση στην επιδεινούμενη αμνησία της 
εποχής, να θυμάμαι. Στην παντοιοτρόπως διαφημιζόμενη 
φωτεινή λήθη κρύβεται κι η σκοτεινή μας μνήμη. Εκεί, στο 
σκοτάδι της, ανάβω πότε πότε κανένα κεράκι. Με τον καιρό 
πληθαίνουν κι αυτά.
 
Επιμένω να ζωγραφίζω και να αντιλαμβάνομαι ακόμη την 

εικόνα ως εικαστική φανέρωση λειτουργικού ήθους. Ο πο-
λιτισμός μας δεν είναι ακριβώς τα έργα της τέχνης αλλά η 
συνείδηση της αξίας τους, δεν είναι μόνη η αξία των ίδιων 
των αντικειμένων αλλά η συλλογική συνείδηση αξιών του 
υποκείμενου, καθενός δηλαδή από εμάς που τα θεωρού-
με. Και εδώ ανακύπτει ή προκαλείται ως ζητούμενη και 
η δυνατότητα ενός έργου να ανασύρει ή να στηρίξει αυ-
τή τη συνείδηση, υπερβαίνοντας τους ορισμούς και τον ε-
αυτό του και γινόμενο αυτό το ίδιο συλλογική συνείδηση. 
 
Aκόμη και στην κόψη της ερημιάς και της μόνωσης, οι άν-
θρωποι και οι κοινότητες αναγνωρίζονται σε σχέση με κά-
ποιους άλλους ανθρώπους και κάποιες άλλες κοινότητες. Κα-
τάγονται και συν-περι-φέρονται. Εκ φύσεως και εξ ανάγκης. 
Η καθαρή ατομικότητα είναι θεωρητική κατασκευή. Η ατο-
μική μας περιπέτεια δεν μπορεί να είναι άσχετη με την περι-
πέτεια του κόσμου. Η συλλογική μνήμη είναι το νοητικό μας 
περιβάλλον. Ο κοινός μας κώδικας. Η μέσα γλώσσα μας. Μου 
φαίνεται, λοιπόν, αυτονόητο να συναλλάσομαι μαζί της, να 
καθορίζομαι απέναντί της. Η συλλογική μνήμη είναι που κοι-
νωνεί την προσωπική έκφραση καθενός με τον ενδεχόμενο 
θεατή, ακροατή ή συνομιλητή του. Κι αν στις μέρες μας οι ση-
μαίες δηλώνουν εθνικισμούς και μισαλλοδοξίες, η συλλο-
γικότητα θα βρίσκει πάντα τρόπους και σύμβολα για 
να σώζει τη φιλαλληλία και την κοινότητα στην 
ιστορία των τόπων. Κι αν τα έθνη μπερδεύονται 
και τα σύμβολά τους τιμούν μόνον αυτούς που 
τα τίμησαν, ας μη παραχωρήσουμε σε απρό-
σωπες εταιρείες την άσκηση της υπέρτατης 
ελευθερίας του ανθρώπου να οραματίζεται 
και να τεκμηριώνει το υψηλό και το άξιο, να 
διαμορφώνει το κριτήριο της ζωής του και το 
κατάδικό του πρόσωπο. Η αιωνιότητα είναι 
παρούσα στη δική μας στιγμή. A  

* Ο κ. Χρήστος Μποκόρος είναι ζωγράφος και φιλοτέχνησε το σημερινό 
μας εξώφυλλο με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. 
Στην εικόνα βλέπετε ολόκληρο το έργο.

Στο Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας, ο 

Χ.Μ. παρουσιάζει από 
27/10/12 μέχρι 27/1/13 την 

έκθεση ζωγραφικής «Σημείο 
ελευθερίας - Βέροια 1912-2012» για 
τον εορτασμό των 100 χρόνων από 

την απελευθέρωση της πόλης.  
Διοργάνωση:  11η Εφορία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

Επιμέλεια: Αντώνης Κιούκας. 
Εγκαίνια:  Σάββατο 27/10, 

στις 19.00.
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Πανικοβαλ των 500 
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ ➜ (panikoval500@gmail.com)

● ● ● Ήρθε ο Ιταλός να μας δει, σε αυτές 

τις κλασικές διακοπές στο-τέλος-του-

Σεπτέμβρη-που-είναι-οι-καλύτερες. 

● ● ● Είχε φαγωθεί, άι μις Γκρέτσια και άι 
μις λε ίζολε, του έλειψαν τα νησιά και η ελ-
ληνική κουζίνα. Στην Μπολόνια ξημερο-
βραδιάζεται στο «Steki» και τρώει γύρους 
και τζατζίκια μουγκρίζοντας από ευχαρί-
στηση. Όταν του είχαμε μάθει πώς τρώ-
γεται το πιτόγυρο με απ’ όλα, ότι γίνεσαι 
χάλια δηλαδή, σου τρέχουν τα ζουμιά και 
η μούρη σου μοιάζει με του Τζόκερ με το 
πασαλειμμένο χαμόγελο, why so serious, 
είχε ενθουσιαστεί. Βούταγε με το κεφάλι.

● ● ● «Μάμα μία, γκύρος».

● ● ● Τον Ρ. τον χρησιμοποιούμε για να 
τονώνεται το ηθικό μας. Είναι τόσο καλός 
που νομίζουμε ότι τον εκμεταλλευόμαστε, 
ότι κάτι μάλλον του δείχνουμε λάθος σε 
αυτήν τη φιλοξενία. Δεν είναι δυνατό να 
είναι αλήθεια, του αρέσουν όλα. Αγαπάει 
τα πάντα στην Ελλάδα, η Αθήνα του φαίνε-
ται το πιο συναρπαστικό μέρος για βόλτες. 

● ● ● Όχι και για να ζει, βέβαια. 
Αν και ερωτεύεται εύκολα. Αν του πετά-
ξεις ένα ζεστό, καλομαγειρεμένο πιά-
το ντελ’αμόρε α λα γκρέκα στο τραπέζι, 
μπορεί να φέρει όλα του τα γκάτζετ και 
να μετακομίσει όπου είναι ο έρωτάς του. 
Ο Ρ. είναι από τους ανθρώπους που τα-
ξιδεύουν για αγάπη και τέχνη. Και για 
φαγητό, που τα συνδυάζει και τα δύο.

● ● ● Αυτή τη φορά αποφάσισε να μεί-
νει σε ξενοδοχείο του Μεταξουργείου, 
του φάνηκε βολικό για το μετρό – αν και 
στην αρχή ήθελε «κάποιο μπουτίκ οτέλ 
στην Ομόνοια». Κάπου είχε ακούσει για 
το Fashion House Hotel. «Πάει αυτό, α 
κιούζο, καλέ μου. Φαλιμέντο.» Έτσι αρχί-
σαμε την ξενάγηση: με τα φαλιμέντα. 

● ● ● Παρόλα αυτά, ο Ρ. έβλεπε την καλή 
πλευρά των πραγμάτων. «Nα, γκουάρ-
ντα, αυτή είναι η Ομόνοια. Ξέρεις παλιά 
τι ωραία που ήταν το Σαββατόβραδο με 
τις εφημερίδες;» (Πόσο κλισέ κι εμείς.) 
«Εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια η Αθήνα» 
μας έλεγε. «Έχει κόσμο στους δρόμους. 
Έτσι όπως μου τα λέγατε νόμιζα ότι θα εί-
ναι σαν την Καμπούλ».

● ● ● Αυτά που λέει κάποιος όταν πάει 
διακοπές σε ένα παράξενο, εξωτικό μέ-
ρος: «Εντάξει, δεν είναι σπουδαίο το 
ξενοδοχείο αλλά τουλάχιστον είναι κα-
θαρό». «Εντάξει, δεν είναι σπουδαίο 
το ξενοδοχείο, αλλά τουλάχιστον έχει 
ρουφ-γκάρντεν και φαίνεται η Ακρό-
πολη». «Εντάξει, δεν είναι σπουδαίο το 
ξενοδοχείο, αλλά τουλάχιστον δεν έχει 
κροκόδειλους».

● ● ● Απίστευτο, πόσο τους μαγεύει η Α-
κρόπολη. Την αντικρίζουν και γαληνεύει 
το βλέμμα τους. Μοιάζει να απλώνει μία 
θελκτική αχλή πάνω από την πόλη, που 
την κάνει να δείχνει περίεργα όμορφη. 
Ένα φίλτρο της ιδανικής χρονολογίας.   

● ● ● Το πρώτο πρωί ανέβηκε μόνος του 
από τα χαράματα στην Ακρόπολη. Του 
είπαμε «Νωρίς να πας, καπίς; Μη σε πιά-
σει η ζέστη και κλατάρε». Όλο το πρωινό 
μας έστελνε φωτογραφίες και θαυμαστι-
κά στο whatsapp και, η αλήθεια είναι, 
από ψηλά και σε φωτογραφία, η Αθήνα 
φαίνεται συμπαθητική. Κάπως λευκή και 
ήσυχη, ξαπλωμένη και χαλαρή, τερά-
στια, κουρασμένη, αποκαμωμένη αλλά 
στέρεα. Αθήνα με ζάναξ.

● ● ● Ακόμα και με το café στο Μουσείο της 
Ακρόπολης ενθουσιάστηκε ο Ιταλός. Πή-
ρε φραπέ, τον βρήκε φτηνό σε σχέση με 
τα άλλα café γνωστής αλυσίδας, εκτίμησε 
πολύ το ότι το σέρβις ήταν ευγενέστατο και 
του έφερε μαζί με τον καφέ και μπισκοτί-
νο. Τα πλούτη δε φέρνουν την 
ευτυχία, έτσι του λέγαμε και 
σχεδόν το είχαμε πιστέψει.

● ● ● Και μετά έπεσε ξερός, ό-
πως κάθε ξένος άνθρωπος που 
ζει πρώτη μέρα τη ζέστη του α-
θηναϊκού γαϊδουροκαλόκαιρου. 
Κοιμόταν όλο το απόγευμα. Η 
σιέστα είναι μία ευγενική επιβολή του ελ-
ληνικού τρόπου διακοπών. Βέβαια, έπαιξε 
ρόλο ότι μετά την Ακρόπολη πέρασε και 
από τον Σάββα στο Μοναστηράκι και έζησε 
την κορύφωση του κεμπάπ. Την προηγού-
μενη φορά που μας είχε επισκεφθεί, μας 
έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου 
απαντήσεων: ζήτησε να μάθε τη διαφορά 
ανάμεσα στο γύρο με το κεμπάπ, με το ντο-
νέρ, με το σουβλάκι, με το πίτα, με το απόλα, 
με το καλαμάκι και τις παραλλαγές. Περά-
σαμε μια νύχτα απόλυτης ασυνεννοησίας.

● ● ● «Αυτή τη φορά θα τον πάμε να φάει 
αρχαία ελληνική κουζίνα», καταστρώσαμε 
σχέδιο ξενάγησης. Το «Αρχαίων Γεύσεις» 
στο Μεταξουργείο, είναι μία ασφαλής ε-
πιλογή αν έχεις ξένο άνθρωπο και θέλεις 
να μιλήσετε για το παρελθόν και όχι για το 
παρόν της Αθήνας. Είναι ένα εστιατόριο με 
αναμμένες δάδες στην είσοδο, πέτρινους 
τοίχους με ξύλινα ταβάνια, παλιότερα οι 
άνθρωποι του σέρβις και οι οινοχόοι ήταν 
ντυμένοι με χιτώνες, και τώρα ακόμα μέ-

χρι και αυλητρίδες  μπορείς να έχεις –αν 
κλείσεις με μεγάλη παρέα την αίθουσα των 
συμποσίων. Σε ντύνουνε με ρόμπες, σε 
ξαπλώνουν σε ανάκλιντρα και σου φέρ-
νουν κρεωκάκκαβον, δορκάδα μετά μυκήτων, 
δελφάκιον οπτόν και άλλα εξαίσια εδέσματα 
που χρειάζεσαι λυσάρι για να τα μεταφρά-
σεις έτσι όπως αναφέρονται στο, πάντως 
δελεαστικό, μενού. Στο πίσω μέρος του ε-
στιατορίου υπάρχει ένας μεγάλος κήπος με 
στέγαστρα και κολόνες, μεγάλα τραπέζια 
συνεστίασης, τοιχογραφίες, φυτά και πι-
θάρια. Ο κήπος είναι περικυκλωμένος από 
ψηλές παλιές πολυκατοικίες. Στα μπαλκό-
νια τους αναβοσβήνουν σαν χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο τα λαμπάκια των συναγερ-
μών. Από τα βάθη της Αθήνας ακούγονται, 
αραιά, σειρήνες. Από τα βάθη του χρόνου 
ακούγονται ανάλαφρες μουσικές και σου-
ραύλια, αρχαιοελληνικές άρπες, ίσως και 
κανένας Vangelis ή Χατζηδάκις – πάνε 
πάντα μαζί αυτά, σαν να τα στέλνει με δίαυ-
λο η Ακρόπολη από πάνω σου.

● ● ● «Κοίτα, νον τσε φορκέτα» είπαμε 
στον Ιταλό. «Θα φας μόνο με κουτάλι και 
μαχαίρι, όπως οι αρχαίοι ημών πρόγο-
νοι». Έτσι σερβίρει το «Αρχαίων Γεύσεις». 
Ακόμα και αυτό του άρεσε. Κουτάλιαζε 
πουρέδες από ρεβύθια και αρακά, σπό-
ρους ροδιού, ξερά σύκα και δαμάσκηνα 
μέσα σε σάλτσες μελιού, σουσάμια πασπα-
λισμένα επάνω σε ξεροψημένη κρούστα 
πάπιας και όρνιθας, τυριά με βότανα και 
σταφίδες, θυμάρια, κριθάρια, μανιτάρια, 
πράσα και ξύδι, σίλφιο, σαφράν και φέτα. 

Και τα ξέπλενε όλα με δροσερό 
ανθόνερο με κρασί και μέλι. 

● ● ● Αυτή τη φορά μάς ρώτησε 
τι συμβαίνει με τα φρόζεν γιό-
γκουρτ και είναι τόσα πολλά, πα-
ντού. Του είπαμε ότι είναι κάτι 
σαν τα fish-spa στην ακτογραμ-
μή του Ρίμινι και μας είπε «α, τα 

κλείσανε στην Ιταλία τα fish-spa. Κρατού-
σαν νηστικά τα ψάρια για μέρες ολόκληρες 
επίτηδες για να είναι αποτελεσματικά στην 
απολέπιση, και μετά αυτά έπεφταν με τα 
μούτρα στο φαγητό και έσκαγαν». Κλατάρε.

● ● ● Μετά τον πήγαμε βόλτα στο Γκάζι. 
«Καμία σχέση με Καμπούλ» είπε. «Εδώ 
είναι η Ίμπιζα». Απορημένοι, τον πήγαμε 
να δοκιμάσει και Παγωμένο Γιαούρτι, το 
βρήκε θαυμάσιο, και μετά τον ανεβάσαμε 
στους Άγιους Ισιδώρους στον Λυκαβητ-
τό, να χωνέψει. 

● ● ● Κάτι το κρασί, κάτι η θέα, κάτι το 
φεγγάρι, κάτι τα λόγια του Ιταλού, ξεχα-
στήκαμε και κοιτάζοντας τα πορτοκαλί 
φώτα αυτής της βρομοπόλης που ζούμε, 
μας ξέφυγε ένα «…κε μπέλα, ε;».

● ● ● Το επόμενο πρωί ο Ρ. έφυγε για να 
συνεχίσει τις ελληνικές διακοπές του στην 
Κρήτη. Του είπαμε να δοκιμάσει οπωσδή-
ποτε μπουγάτσα στα Χανιά, και στάκα. A

H ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ πΙΑΤΟ
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Πάπια με βερίκοκο, σύκα, ρόδι, σουσάμι, ρεβιθοπουρέ και σάλτσα μελιού, στο Αρχαίων Γεύσεις.

«Εντάξει, δεν 
είναι σπουδαίο 
το ξενοδοχείο, 
αλλά τουλάχι-
στον δεν έχει 

κροκόδειλους» 
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Είναι άραγε η διαδήλωση η μόνη συλλογική δραστη-

ριότητα που μπορεί να φανταστεί η Αριστερά; Είναι το 

Σύνταγμα και οι... «αγανακτισμένοι» η μόνη φαντασί-

ωση των αριστερών αυτής της χώρας, στην οποία εξα-

ντλείται το αριστερό όραμά τους; Είναι η ντουντούκα 

του Φωτόπουλου της ΔΕΗ ο μόνος «φάρος» του εργα-

τικού (;) κινήματος στην Ελλάδα; 

ερπατάς στην Αθήνα μέρα μεσημέρι. Μούχλα, 

θλίψη, μουντίλα και μιζέρια, μαζί με βρόμα και 

εγκατάλειψη, σε συνοδεύουν. Τα Εξάρχεια 

«κατελήφθησαν» στη μία τους πλευρά από Νιγηριανούς 

βαποράκια της ηρωίνης που όλοι τους λέγονται «Τζο» 

για να μην αναγνωρίζονται. Στην άλλη πλευρά οι μετα-

νάστες από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν προωθούν 

τα λαθραία τσιγάρα, πού και πού ένα αυτοκίνητο τους 

φέρνει σάντουιτς για το κολατσιό. Οργανωμένα πράγ-

ματα. Τα Εξάρχεια έχουν περικυκλωθεί από την πρέζα. 

Τα παιδιά της πλατείας έχουν πια χωριστεί σε στρατόπε-

δα. Οι «παλιοί» με δυσκολία επιβιώνουν, μαζί με το συ-

μπαθή αλλά παρωχημένο αναρχισμό τους. Οι πιτσιρικά-

δες της «αντιεξουσιαστικής επανάστασης» προτιμούν 

πια τους θολούς παράδεισους της πρέζας. Είναι πολλά 

αυτά τα παιδιά. Μερικά κρατούν τα σιδερικά μέσα από 

τα μπουφάν τους. Απόγνωση.

Η Αριστερά της Κουμουνδούρου ορα-

ματίζεται συλλαλητήρια που θα ανα-

τρέψουν τους προδότες της συγκυβέρ-

νησης. Οι διαδηλωτές είναι όμως λίγοι, 

απελπιστικά λίγοι, για να «φορτώσουν» 

το κλίμα και να ανατρέψουν τους συ-

σχετισμούς. Στην Κουμουνδούρου 

μένουν από «μαζικό καύσιμο». Διερω-

τώνται τι να συμβαίνει άραγε. Αυτή η 

εμμονή στην αναπαραγωγή του φαινομένου της Πλα-

τείας καθηλώνει τους κομματικούς του ΣΥΡΙΖΑ στο ε-

πίκεντρο ενός αέναου κύκλου του ανικανοποίητου. Ο 

Τσίπρας φαντασιώνεται την εικόνα του «κυβερνήτη». 

Είναι ακόμη πολύ νέος και δικαιολογείται. Ο Λαφαζάνης  

φαντασιώνεται την εικόνα μιας λεπρής Αβάνας, αλλά 

με έντονη την οσμή της σοσιαλιστικής μούχλας του Ρα-

ούλ. Κοιμάται με την αγωνία του Τσάβες. Επιμένει να 

ονειρεύεται μια Αθήνα με τους βιομηχανικούς εργάτες 

να κατεβαίνουν από το Κερατσίνι σε μία συμπαγή παρά-

ταξη, όπως, ίσως θυμάστε, η εικόνα από την ταινία του 

Μπερτολούτσι «1900» με τους αγρότες με τα δικράνια. 

Σε κάποια γωνιά της Κουμουνδούρου η Δούρου κοιτά 

με συμπάθεια τις τελευταίες σεκάνς από το «Αλονζαν-

φάν» των Ταβιάνι, όταν ο Μαρτσέλο πέφτει νεκρός από 

τη σφαίρα του χωροφύλακα. Μόνο που η Αθήνα του 

2012 δεν είναι Καλαβρία της εποχής των Γαριβαλδινών, 

ούτε το σημερινό Μπουρνάζι η Λωρίδα της Γάζας που 

οραματίζεται η Σακοράφα. Η Αθήνα είναι μια πόλη που 

αργοπεθαίνει, σαπίζει, αποσυνθέτει τους ιστούς της, 

πεινά και για το λόγο αυτό καταβροχθίζει τη σάρκα της 

κανιβαλίζοντας το αστικό της πτώμα.

Κάποτε υπήρχε το Βερολίνο του Ψυχρού Πολέμου. Μια 

πόλη περικυκλωμένη από το γκρίζο του σταλινικού 

ομογενή της. Μια πόλη χωρισμένη από ένα Τείχος. Το 

«σύνορο». Τότε, οι Γερμανοί διανοούμενοι, οι όποιοι α-

ριστεροί, οι «κόκκινοι» και οι «πράσινοι», οι εναλλακτικοί 

και οι παραδοσιακοί, σοσιαλιστές και αντιεξουσιαστές, 

κατάφεραν να οργανώσουν ένα διαχρονικό και γιγά-

ντιο FORUM. Μάλλον κατάφεραν να βρουν δρόμους 

για να ακουστεί η φωνή της δημιουργικότητας και της 

«άλλης εκδοχής». Μπόρεσαν να κλείσουν τη δυνατό-

τητα αχαλίνωτης ανάπτυξης της Ακροδεξιάς. Έκαναν 

την «Αλεξάντερ Πλατς» σύμβολο και την επιφάνεια του 

Τείχους έναν καμβά όπου απεικονίζονταν οι εικόνες της 

απόγνωσης και της ελπίδας. Ναι, στο Βερολίνο υπήρχε 

αριστερή αλληλεγγύη. Υπήρχε αριστερή κουλτούρα. 

Υπήρχαν στέκια όπου οι πολίτες συζητούσαν και κατέ-

γραφαν απόψεις. Ναι, οι πιτσιρικάδες ανακάλυπταν τη 

Σχολή της Φρανκφούρτης, διάβαζαν Μαρκούζε, μίλα-

γαν για τον Καρλ Κορς, παπαγάλιζαν τον Αντόρνο, πολι-

ορκούσαν τον Φασμπίντερ, διάβαζαν ξανά τα βιβλία για 

την Αντιψυχιατρική, δοκίμαζαν μοντέλα ανοιχτών ψυχι-

ατρείων στη Χαϊλδεβέργη, πολέμαγαν στους δρόμους 

με τους νεοναζί για τους κόψουν τη φόρα. Η Αριστερά 

και η κουλτούρα της ήταν ΔΕΔΟΜΕΝΗ στα σοκάκια του 

Βερολίνου, όπου συγκεντρώνονταν οι πιτσιρικάδες από 

την Ευρώπη για να... δουν τι συμβαίνει.

Η Αθήνα είναι μια πολιορκημένη πόλη και μια ακυβέρνητη 

πολιτεία. Ο φόβος συντροφεύει τους πολίτες, η μυρωδιά 

της παρακμής «αρωματίζει» τον καφέ τους, η φτώχεια 

προκαλεί την ανασφάλειά τους και η ασχήμια χορεύει 

ταγκό με την ψυχή τους. Η Αριστερά της 

Κουμουνδούρου, της Αγίου Κωνστα-

ντίνου και του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και των 

υπόλοιπων, είναι απούσα από την καθη-

μερινότητα του πολίτη. Τον συντροφεύ-

ει με την ντουντούκα του Λαφαζάνη και 

του Στρατούλη, αλλά και με τις κραυγές 

του Φωτόπουλου της ΓΕΝΟΠ. Ο Τσίπρας 

διαλαλεί πως ο φετινός χειμώνας θα 

μοιάζει με τον Δεκέμβριο του 1941. Ονει-

ρεύεται άραγε απώλειες; Αναζητεί τη βία ως μοναδικό 

μέσο επικράτησης μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ;

Η Αριστερά έχει χάσει τον «πόλεμο του δρόμου», αφή-

νοντας ελεύθερο χώρο στην Ακροδεξιά να διεκδικήσει 

ερείσματα. Η απουσία αριστερής κουλτούρας και πα-

ρουσίας αφήνει το «Χυτήριο» να σκάσει και τους μου-

τζαχεντίν-παπάδες με τη Χρυσή Αυγή να κυριαρχούν 

στα δελτία των οκτώ.

Όχι, στην Αθήνα τα γκράφιτι είναι σβησμένα, οι πιτσιρι-

κάδες δεν τραγουδούν, στα σπίτια δεν συζητούν, στα 

μπαράκια δεν μαλώνουν για κάποια ιδέα. Στην Αθήνα 

του Γιώργου Καμίνη γίνονται λίγα πράγματα, που είναι 

«φυματικά», μικρά, χωρίς οραματισμούς και υπερβά-

σεις. Η Αριστερά είναι παρούσα στο Κοινοβούλιο και 

στα συνδικάτα. Μπορεί... Είναι όμως απούσα από την 

κοινωνία, όπου πληθαίνουν οι νταγλαράδες με τα μαύ-

ρα μπλουζάκια.

Ο «πόλεμος» είναι εκεί λοιπόν και όχι στα τηλεπαράθυρα 

και στις «μαζώξεις» στο Κολωνάκι για τη «Νέα Κεντρο-

αριστερά» και όλα αυτά τα ευτράπελα. Η Αριστερά, αν 

υφίσταται, οφείλει να προτείνει το δικό της μοντέλο ζω-

ής, αν θέλει να αναχαιτίσει τη μαυρίλα του φασισμού και 

την παρακμή μιας χώρας που δεν ξέρει πια, δεν διαθέτει 

ανακλαστικά δηλαδή, ως προς το με ποιον θα πάει και 

ποιους θα αφήσει. Όχι, η διαδήλωση δεν είναι η μοναδι-

κή συλλογική διαδικασία. Υπάρχουν, ευτυχώς, πολλές 

άλλες. Μόνο η Αριστερά δεν τις βλέπει... A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Ιch bin ein berliner
Του ΝΙΚΟΥ ΓεωρΓΙάδη

Πολιτική

ή ΑριστερΑ εινΑι ΠΑρού-
σΑ στο κοινοβούλιο κΑι 

στΑ σύνδικΑτΑ. ΜΠορει... 
εινΑι, οΜωσ, ΑΠούσΑ 

ΑΠο τήν κοινωνιΑ.

Π

Η κοκκινή γραμμΗ

Ξημερώματα Παρασκευής, στη 
σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. 
Δίπλα στον Έλληνα πρωθυπουργό 
Αντώνη Σαμαρά κάθεται ο Βούλ-
γαρος ομόλογός του, που του πε-
ριγράφει τα... κατορθώματά του 
σε σαφάρι στην Αφρική!

Ο Α. Σαμαράς προσπαθεί να μη φτάσει η 
κουβέντα στα αυτιά της πρωθυπουργού της 
Δανίας, γνωστής για τις φιλοζωικές και οικο-
λογικές της ανησυχίες.

Καμιά 40αριά προσκλήσεις ανά την Ελλά-
δα για την παρουσία του βιβλίου του έχει ο Α. 
Λοβέρδος. Μετά από αυτές και αφού πάρου-
με τη... δόση, ίσως μας ανοίξει τα χαρτιά του.

Τελικά συναντήθηκε ή όχι ο Α. Λοβέρδος 
με τον Α. Σαμαρά; Ο ίδιος διαβεβαιώνει πως 
όχι. Τότε γιατί κάποιοι άλλοι επιμένουν; 

Χρυσοχοΐδης, Λοβέρδος, Πάγκαλος. «Τρό-
ικα» κατά του Ευ. Βενιζέλου, είπε βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ, που αναρωτιέται ποιος θα αντέ-
ξει μέχρι το συνέδριο του Φεβρουαρίου.

Και ο Νίκος Σηφουνάκης, όψιμος θαυμα-
στής του Α. Σαμαρά...

Αρχές Δεκεμβρίου το συνέδριο της «Δρά-
σης». Ενδιαφέρον θα έχει η συμμετοχή εκτός 
των τειχών – μέχρι για στελέχη της Αριστε-
ράς κάνουν λόγο.

Συγνώμη, για να καταλάβουμε. Καλά ο 
Μπουτάρης υποψήφιος ξανά, άλλωστε κέρ-
δισε τις εκλογές ως ανεξάρτητος, αλλά και ο 
χαμένος των εκλογών Κώστας Γκιουλέκας; 

Η Μέρκελ κάνει θεαματική πολιτική τούμπα 
με ορίζοντα τις γερμανικές εκλογές. Το SPD 
σκληραίνει τη στάση του, γιατί έχει  κολλήσει 
«δημοσκοπικά» στο 30%. Κι ύστερα λέμε για 
τα ελληνικά κόμματα...

Θυμήθηκαν ξανά τη λίστα Πά-
γκαλου για το κλείσιμο 250 οργα-
νισμών του Δημοσίου. Δηλαδή, 
δεν έχουν κλείσει ακόμα;

Μετά την αποκάλυψη του υπουργού Υγεί-
ας ότι η μάνα του παίρνει σύνταξη 400 ευρώ, 
κι άλλοι βουλευτές διατείνονται ότι οι γονείς 
τους περνούν δύσκολες ώρες λόγω κρίσης. 
Καλά να είναι τα παιδιά, να τους φροντίζουν.

Να μη γίνονται παρελάσεις από μαθητές σε 
εθνικές επετείους, λέει ξανά η βουλευτής της 
ΔΗΜΑΡ Μαρία Ρεπούση. Τη Χ.Α. τη ρώτησε;

Άρχισε αναδρομικός έλεγχος στη Βουλή 
για τα πόθεν έσχες υπουργών και υφυπουρ-
γών από το 1974. Μήπως πέταξε το πουλάκι; 

Στην κορυφή της ΝΔ εμφανίζεται μια νέα 
ομάδα: οι... «στουρναρικοί»! Οπαδοί δηλαδή 
του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα. 
Ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός.

Οι... «αντιστουρναρικοί» πάντως δεν το 
βάζουν κάτω και άρχισαν διαρροές για την 
προσωπική ζωή του Γ. Στουρνάρα. Χτυπήμα-
τα κάτω από τη μέση.
  
Να μη μείνει συνοικία της Αθήνας, αλλά και 
μικρή πόλη, χωρίς γραφεία της Χρυσής Αυγής 
είπε ο Γ. Μιχαλολιάκος σε πανελλαδική σύνα-
ξη στελεχών. Μας θυμίζει λίγο το «κάθε χωριό 
και γυμναστήριο».  ●

Περισσότερη 

Πολιτική 
κάθε μερά στό 

www.athensvoice.gr 
γράφόυν άκόμά 

θανάσης Γεωργακόπουλος
Δημήτρης Ψυχογιός

άγγελική Σπανού
άντιγόνη Λυμπεράκη

Άννα Δαμιανίδη
Προκόπης Δούκας
στράτος Φαναράς

γιώργος Σιακαντάρης
σακελλάρης Σκουμπουρδής

θοδωρής Σκυλακάκης
συμεών Κεδίκογλου
στέφανος Δάνδολος
Λεωνίδας Καστανάς
θανάσης Χειμωνάς

Sabotaz



25 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 A.V. 17

Τα TweeTs Του Forrest Gump
Από τον ΝΙΚΟ ΖάχάρΙάδη

(μέλος του συλλόγου για την κατάργηση του χαρακτηρισμού ÇπαραλλαγήςÈ, όταν αναφέρεται 
σε παντελόνια με χρώματα του δάσους που φοριούνται στις πόλεις)

● Και τώρα, πώς θα ξαναχρη-
σιμοποιήσουμε την έκφραση 
«σιγά μη σκίσεις κανένα καλ-
σόν», που έχει χαρακτηριστεί 
εξαιτίας του Κασιδιάρη για τα 
επόμενα 30 χρόνια; 

● Όψιμη Χρυσαυγοδυσα-
νεξία: Το να ανακαλύπτεις 
μετά βδελυγμίας την αισθητι-
κή φτήνια κάθε «Σφακανακο-
γαϊτανοειδούς» καλλιτέχνη, 
από τη στιγμή που εκείνος 
δηλώνει ότι στηρίζει τη Χρυ-
σή Αυγή.
● Έστω κι αν εκείνος την ίδια 
ακριβώς «χρυσαυγιτόφιλη» 
αισθητική διέθετε και πριν 
εκδηλωθεί. 
● Που σημαίνει ότι, στην 
πραγματικότητα, είχαμε 
συνηθίσει να ανεχόμαστε τη 
«χρυσαυγίτικη» αισθητική, 
αρκεί εκείνη να μην εκδηλω-
νόταν επίσημα σαν τέτοια. 
● Δηλαδή, sorry, αλλά ο «χρυ-
σαυγιτισμός» ζούσε καμου-
φλαρισμένος για χρόνια δίπλα 
μας και εμείς δεν είχαμε κανέ-
να πρόβλημα να του πετάμε 
λουλούδια και να τον παρακο-
λουθούμε στις Τατιάνες. Οκ;   

● Κι όμως, η επιλογή του 
ringtone στο κινητό, ειδικά 
όταν πρόκειται για κάποιο 
τραγούδι που ξεφεύγει από 
τα στενά όρια του απλού η-
λεκτρονικού ήχου, δείχνει τις 
προτιμήσεις και τις επιλογές 
κάποιου...
●...που σημαίνει ότι σε ένα 

αυστηρά politically correct σύ-
μπαν θα έπρεπε να θεωρείται 
προσωπικό δεδομένο και να 
μην κοινοποιείται σε οποιον-
δήποτε, χωρίς τη συναίνεση 
αυτού που το έχει επιλέξει. 
● Το μόνο πρόβλημα είναι ότι 
ένα ringtone που δεν πρέπει 
να το ακούσουν οι γύρω πρέ-
πει να είναι μονίμως στη σίγα-
ση. Άρα είναι άχρηστο. 
● Ναι, ήταν ένα επει-
σόδιο της σει-
ράς «Μάταιες 
σκέψεις όσο 
βρίσκεσαι στο 
μετρό».

● Κλιμα-
κοστάσιο: 
Το μέρος όπου 
μπορεί κανείς να 
δοκιμάσει την εναλλα-
γή διαφόρων κλιματολογικών 
συνθηκών.

● Ναι, όταν ο Σεραφείμ Πει-
ραιώς δηλώνει ότι «δεν θα 
πάρει εύσημα δημοκρατικό-
τητας από τη Μαρία Ρεπούση 
των 1.670 ψήφων»...
●…χρησιμοποιεί ακριβώς 
τη μέθοδο αξιολόγησης της 
AGB, σύμφωνα με την οποία 
όποιος έχει περισσότερους 
τηλεθεατές είναι καλύτερος. 
● Είναι γνωστή και ως «Μέ-
θοδος σκέψης της Ρούλας 
Κορομηλά». 

● Κι όμως, οι απροκάλυ-
πτες προσλήψεις και οι 

διορισμοί συμπατριωτών του 
πρωθυπουργού και άλλων 
συγγενών στελεχών της Νέ-
ας Δημοκρατίας, τύπου «Αν-
θή Σαλαγκούδη» και «Κόρη 
Πολύδωρα», προσφέρουν τε-
ράστια υπηρεσία στη χώρα.
● Διότι, καταργώντας τα 
προσχήματα, δείχνουν χωρίς 
περιττές συγκαλύψεις σε ό-
σους ικανούς φιλοδοξούν να 
κάνουν καριέρα εδώ ότι στην 
πραγματικότητα δεν έχουν 
καμία ελπίδα.
● Έτσι, οι ικανοί αναγκάζο-
νται να προσγειωθούν βίαια 
στη θλιβερή ρουσφετολογι-
κή πραγματικότητα, να αφή-
σουν επιτέλους τις ψευδαι-
σθήσεις τους περί «πατρίδας 
που τους χρειάζεται» ή «ανά-
πτυξης που έρχεται»…
●…και να προσανατολιστούν 
προς μια καριέρα σε κάποια 
άλλη χώρα που εκτιμάει τα 
αντικειμενικά προσόντα 
τους, αφήνοντας πίσω στην 
Ελλάδα τις Τάνιες Ιακωβίδου 
να κάνουν καριέρες που δεν 
δικαιούνται. 
● Συμπέρασμα: Οι ικανοί 
που τους έφαγε τη θέση κά-
ποια «ΚΠΥ» (αρχικά για το «Κό-

ρη Πρώην Υπουργού») 
μακροπρόθεσμα 

βγαίνουν σημα-
ντικά πιο κερδι-
σμένοι, αφού 
αναγκάζονται 
να υπερβούν 
τα πατριωτικά 

κολλήματα και να 
γίνουν Έλληνες-

που-διαπρέπουν-
στο-εξωτερικό.

● Βοηθώντας, δηλαδή, με 
τον τρόπο αυτό εκτός από τη 
δική τους ψυχική ηρεμία (μα-
κριά από Ανθές Σαλαγκούδη) 
και στην αλλαγή της εικόνας 
της χώρας. 
● Κάτι, δηλαδή, απείρως πιο 
χρήσιμο και πιο υπερήφανο 
εθνικά από το να δέρνεις 
Πακιστανούς και να χαιρετάς 
ναζιστικά.
● Ναι, γι’ αυτό ακριβώς τα 
ρουσφέτια παρέχουν ύψιστη 
υπηρεσία στη χώρα.    

● Σπορέλαιο: Το λάδι που 
χρησιμοποιείται από αθλητές 
για να έχουν καλύτερες επιδό-
σεις στο σπορ που κάνουν. A  

Θα έπρέπέ να υπαρΧέι μια Λέξη για... 
«Κουταλεκές»: Ο καφέ υγρός λεκές που αφήνει στο πιατάκι του καφέ  

το κουταλάκι, όταν ανακατέψεις τη ζάχαρη και το γάλα και αναγκαστικά πρέπει να το 
αφήσεις κάπου. 

πιο απανΘρωπη ΘέΣη έργαΣιαΣ τηΣ εβΔομάΔάΣ Διαχειριστής της σελίδας της 
Χρυσηίδας Δη-μουλίδου στο Facebook

Ο Σεραφείμ Πειραιώς, ο μητροπολίτης-blogger, μετά τις βλαβερές συνέπειες
του στοματικού σεξ και του «Corpus Christi» κάνει άλλη μια αποκάλυψη:
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Αλλαγή του νόμου περί ιθαγένειας με βά-

ση τα ευρωπαϊκά πρότυπα προαναγγέλλει 

ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλα-

νίδης, που επισημαίνει πως «το πάρτι του 

πολιτικού χρήματος πρέπει να τελειώσει».

ι δήμοι διαμαρτύρονται για τις 

περικοπές, ωστόσο παραμένουν 

επιρρεπείς στις σπατάλες. Πώς 

μπορεί αυτή η κατάσταση να αντιστρα-

φεί; Το κράτος, όπως το ξέρουμε, έχει τε-

λειώσει. Δεν είναι πια μια ανεξάντλητη πηγή 

πλούτου που τροφοδοτεί τους πάντες. Γι’ 

αυτό και επαναπροσδιορίζουμε την αυτοδι-

οικητική πολιτική μας. Στόχος είναι η ενίσχυ-

ση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων 

με νέα ευρηματικά χρηματοδοτικά εργα-

λεία. Παράλληλα, προωθούμε το Παρατη-

ρητήριο Ποιότητας, που θα συμβουλεύει, 

θα ελέγχει και θα υποστηρίζει τους ΟΤΑ να 

μη δημιουργούν νέα χρέη στον προϋπολο-

γισμό τους, με αποκλίσεις απ’ το επιχειρη-

σιακό πρόγραμμα που θα διαμορφώνουν 

αρχές του έτους.

☛
Ακόμα και σήμερα οι ισολογισμοί 

των δήμων δεν είναι ισοσκελισμέ-

νοι. Ως πότε; Εκτός από το Παρατηρητήριο 

Ποιότητας θα αναπτυχθεί και ένας Μηχανι-

σμός Καλής Εκτέλεσης, που θα δίνει τη δυ-

νατότητα στους δημάρχους να κάνουν δι-

ορθωτικές κινήσεις χρησιμοποιώντας άλ-

λες μεθόδους, πλην του δανεισμού, όπως 

φορολογική αποκέντρωση, ενιαία αρχή 

προμηθειών, αναπτυξιακές επενδύσεις και 

άλλα.

☛
Είναι κοινό μυστικό ότι σε πολλούς 

δήμους οι προσλήψεις πήγαν σύν-

νεφο. Γιατί, παρ’ όλα αυτά, οι απολύσεις 

όλων όσοι μπήκαν από το παράθυρο πα-

ραμένουν ταμπού; Επί της αρχής, οι απο-

λύσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Ας ξεκινήσου-

με από τους επίορκους δημοσίους υπαλλή-

λους, κάνοντας αυτό που ορίζουν οι νόμοι 

και το δίκαιο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει νό-

μος του κράτους που προβλέπει ότι όταν 

κλείνουν δημοτικές επιχειρήσεις οι εργαζό-

μενοι μετατάσσονται στον κεντρικό δήμο. 

☛
Τι περικόψατε τελικά από το υπουρ-

γείο σας; Εξαντλήθηκαν όλα τα περι-

θώρια; Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι 

πρωταθλητής των περικοπών. Περικόψαμε 

πάνω από 55% δημόσιες δαπάνες τα τελευ-

ταία χρόνια και είμαστε το μόνο υπουργείο 

που μείωσε φέτος και τις ληξιπρόθεσμες ο-

φειλές του παρελθόντος κατά 3%, κάτι που 

σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε 

122 εκατομμύρια ευρώ. 

☛
Ο «Ξένιος Ζεύς» σαρώνει τους λαθρο-

μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας 

και άλλες πόλεις, αλλά αρκεί αυτό; Με την 

καρδιά του προβλήματος τι γίνεται; Σκέ-

φτεστε να πάρετε κάποια 

πρωτοβουλία; Η αλλαγή του 

νόμου Ιθαγένειας προϋποθέτει 

τη διαβούλευση και με τα υπό-

λοιπα κόμματα, η οποία ήδη έχει 

ξεκινήσει. Στόχος μας είναι η νέα 

νομοθεσία να εναρμονίζει το 

ελληνικό δίκαιο με τα ευρωπαϊ-

κά πρότυπα, δίνοντας τη δυνα-

τότητα ιθαγένειας σε όσους με-

τέχουν του ελληνικού πολιτι-

σμού, δηλαδή όσους έχουν ολο-

κληρώσει την υποχρεωτική εκ-

παίδευση στην Ελλάδα ή έχουν επιτύχει στο 

ελληνικό πανεπιστήμιο με το σύστημα των 

πανελληνίων.

☛
Τι γίνεται με το πολιτικό χρήμα; Ετοι-

μάζεστε για κάποια κίνηση; Και με 

την ευκαιρία, τι απέγινε το πόρισμα Αλιβι-

ζάτου, επί υπουργίας Γ. Ραγκούση, για τα 

οικονομικά των κομμάτων; Το πάρτι του 

μαύρου πολιτικού χρήματος πρέπει να τε-

λειώσει. Ίσως η καλύτερη λύση να είναι μια 

φόρμουλα μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής 

χρηματοδότησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζε-

ται η διαφάνεια. Ας είμαστε, όμως, ρεαλι-

στές. Είναι ένα θέμα που δύσκολα αντιμετω-

πίζεται. Το ζητούμενο είναι να απομειώσου-

με όσο μπορούμε την επιρροή του. Πάντως, 

ό,τι δουλειά είχε γίνει αξιοποιείται. Παράλ-

ληλα όμως συμπληρώνεται και απ’ τα νέα 

δεδομένα που δημιουργούνται. Σύντομα θα 

είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε μια ολο-

κληρωμένη παρέμβαση.

☛
Με τα χρέη των κομμάτων, τι θα γίνει 

τελικά; Ό,τι λέει ο νόμος.

☛
Τα μέτρα εκτιμάτε ότι θα περάσουν 

από τη Βουλή; Πιστεύω ότι θα περά-

σουν, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται τη σημασία 

που θα έχει αυτό για την ευρωπαϊκή πορεία 

της χώρας. Η όποια καθυστέρηση είναι από-

τοκος της σκληρής διαπραγματευτικής προ-

σπάθειας που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά.

☛
Θα ήταν σκόπιμο μετά την ψήφιση 

του «πακέτου», εφόσον αυτή πραγ-

ματοποιηθεί, να γίνει ανασχηματισμός; 

Αυτό νομίζω ότι δεν είμαι ο κατάλληλος για 

να σας το απαντήσω. Θα το κρίνει ο πρωθυ-

πουργός.

☛
Σας τρομάζει η άνοδος  της Χρυσής 

Αυγής, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέ-

ους και τους ανέργους; Με προβληματίζει 

και με ανησυχεί. Έχουμε χρέος ως πολιτεία 

να ενημερώσουμε το λαό και να μην αφή-

νουμε κενά που τα εκμεταλλεύονται οι α-

κραίοι και οι λαϊκιστές, παίζοντας με τον αν-

θρώπινο πόνο.

☛
Εκτιμάτε ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα βά-

λει νερό στο κρασί του και θα επιλέ-

ξει μία πιο μετριοπαθή στρατηγική ως 

κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης ή θα 

παραμείνει στο «μια από τα ίδια»; Ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ επιδιώκει να διεισδύσει στον κεντροαρι-

στερό χώρο, χωρίς όμως να α-

ποποιείται τις ακροαριστερές 

συνιστώσες του. Μιλάει με τους 

αριστερούς της Ευρώπης, συ-

νεργάζεται με το γερμανικό Ιν-

στιτούτο Rosa Luxemburg. Δη-

λώνει ότι θαυμάζει τον Helmut 

Schmidt την ίδια ώρα που ανέ-

χεται τις μολότοφ και τις κου-

κούλες και δεν τις καταγγέλλει. 

Δεν γίνονται όλα αυτά μαζί. Οι 

αντιφάσεις και ο θολός λόγος 

συνδυασμένα με τον εξωραϊ-

σμένο λαϊκισμό υπονομεύουν την εθνική 

προσπάθεια και κλονίζουν την ευρωπαϊκή 

προοπτική της χώρας, απειλώντας να βά-

λουν σε περιπέτεια τους Έλληνες.

☛
Θα δώσετε το δικαίωμα ψήφου 

στους ομογενείς; Το είχαμε επιχειρή-

σει και την προηγούμενη φορά που ήμα-

σταν κυβέρνηση, ωστόσο δεν έτυχε της 

στήριξης των υπολοίπων κομμάτων. Πλέον, 

θεωρώ πως οι συνθήκες έχουν ωριμάσει. 

Είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία αλλά και ως 

πολιτικός κόσμος να ανταποδώσουμε στον 

οικουμενικό ελληνισμό όσα έχει κάνει κατά 

το παρελθόν, αλλά και όσα προτίθεται να 

κάνει για τη Μητέρα-Ελλάδα. Οι περίπου 8 

εκατομμύρια ομογενείς είναι η νέα ανεκμε-

τάλλευτη δύναμη της χώρας να βγει από 

την κρίση. A  

 Πολιτική

ΕυρΙπΙδης ςτυλΙανΙδης
«Το κράτος, όπως το ξέρουμε, 

έχει τελειώσει»
Συνέντευξη στον εΥτΥχη ΠάλληΚάρη

οι ΠεριΠού 8 
εκΑτοΜΜύριΑ 

οΜογενεισ εινΑι ή 
νεΑ ΑνεκΜετΑλ-

λεύτή δύνΑΜή τήσ 
χωρΑσ νΑ βγει ΑΠο 

τήν κρισή

Ο

τζιχΑντ
Tων άΓΓελΟΥ τσεΚερη

ΓΙωρΓΟΥ ΚΥρΙτση

Ληγμένα πίνουν;

Τη διάθεση ληγμένων προ-
ϊόντων στα Σούπερ Μάρκετ 
αποφάσισε το Υπουργείο Ανά-
πτυξης, ανταποκρινόμενο έτσι 
σε ένα πάγιο αίτημα των κατα-
ναλωτών. Σε ειδικά ράφια θα 
διατίθενται ψάρια δεύτερης 
φρεσκάδας, περσινά ξινά στα-
φύλια, βιντεοταινίες του ’80 
με τον Στάθη Ψάλτη (νωπές 
και κατεψυγμένες), κασέτες 
των Γουάμ, εμφιαλωμένο στά-
σιμο νερό Τουρκίας, αμερικά-
νικα αυτοκίνητα του ’50 και 
οστά δεινοσαύρων σε παιδική 
συσκευασία. 

Όταν οι πλούσιοι τρώνε μου-
χλιασμένο τυρί και ξινό κρασί 
με μπουρμπουλήθρες δεν εί-
ναι δυνατόν ο Έλληνας κατα-
ναλωτής να μην έχει πρόσβα-
ση σε ξινόγαλο, αναφέρεται 
στην αιτιολογική έκθεση του 
σχετικού νομοσχεδίου, ενώ οι 
ενώσεις των αυγοπαραγωγών 
ζητούν τα αυγά να μεταπί-
πτουν κατευθείαν από το ράφι 
σε κοτόπουλα. 

Τα ληγμένα είναι απολύτως 
ασφαλή και ευλογούνται κι 
από την Εκκλησία μας, όπως 
στην περίπτωση του Πατρός 
Ναϊτοφδελιβινγκντέντιου, ο 
οποίος μετά από πέντε χρόνια 
ταφής βρέθηκε σχετικά αναλ-
λοίωτος και εξετέθη σε λαϊκό 
προσκύνημα στην Ιερά Μονή 
Kαλτμπιμούβιου περνώντας 
μάλιστα και δύο αγορανομι-
κούς ελέγχους πριν τον ξανα-
βάλουν στη θέση του. Παράλ-
ληλα, εκατοντάδες χιλιάδες 
συμπολίτες μας στρέφονται 
ολοένα και περισσότερο προς 
τις ληγμένες θέσεις εργασίας, 
τους ληγμένους λογαριασμούς 
ΔΕΗ και τα ληγμένα στεγαστι-
κά δάνεια, δίνοντας ιδιαίτερη 
δυναμική στην οικονομία. ●
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Αν θες να καταλάβεις την Αμερική, έλεγε ο Φό-

κνερ, πρέπει να καταλάβεις εκείνο το μέρος που 

λέγεται Μισισσιπή. Ε, αν θες να καταλάβεις την Ευ-

ρώπη, πρέπει να καταλάβεις εκείνο το μέρος που 

λέγεται Βαλκάνια... Ο Γκασμέντ Καπλάνι, ο πρώ-

τος Έλληνας συγγραφέας που αναδύθηκε από τα 

καραβάνια των Αλβανών μεταναστών στις αρχές 

της δεκαετίας του ’90, στο νέο του βιβλίο μπορεί 

να φλερτάρει με το νουάρ αλλά αυτόν το γρίφο 

θέλησε να φωτίσει. Η «Τελευταία σελίδα» (Λιβά-

νης) είναι ένα διπλό μυθιστόρημα  που εκτυλίσσε-

ται πότε στη σημερινή και πότε στην κομμουνιστι-

κή Αλβανία, με ενδιάμεσα πετάγματα στην Κίνα 

του Μάο και τη Θεσσαλονίκη της Κατοχής, κι όπου 

ο κεντρικός ήρωας, σκαλίζοντας τα μυστικά του 

νεκρού πατέρα του (κρυπτοεβραίος;) και κοιτάζο-

ντας από απόσταση τη μητριά-πατρίδα (την Ελλά-

δα της κρίσης), πάει ένα βήμα πιο μπροστά.   

λλο μυθιστόρημα ξεκίνησα να γράψω 

κι άλλο προέκυψε» ομολογεί ο Καπλάνι. 

«Σαν να βυθίστηκα όχι μόνο στο σκοτάδι της 

Αλβανίας, αλλά και της ανθρώπινης ψυχής. Βία, ε-

ξουσία, έρωτας, αγάπη, καταστροφή... Πώς επηρεά-

ζονται όλα αυτά από την Ιστορία; Παιδεύτηκα πολύ... 

Είναι το λιγότερο αυτοβιογραφικό βιβλίο μου, αλλά 

και πάλι, τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα, το 

βίωμα και τη μυθοπλασία είναι θολά». 

Όπως ο Μέλσι της «Τελευταίας σελίδας» (από το 

Μαρξ- Ένγκελς-Λένιν-Στάλιν!), έτσι κι ο 44χρονος Γκα-

σμέντ  έζησε τον κομμουνισμό σε μια βαλκανική χώρα, 

έζησε τη μετανάστευση σε άλλη, επίσης βαλκανική, κι 

υπήρξε μάρτυρας μιας διπλής κατάρρευσης, του αλ-

βανικού κομμουνισμού και του πελατειακού καπιτα-

λισμού α-λα-ελληνικά. Αν μη τι άλλο, προνομιούχος ο-

πτική γωνία για συγγραφέα. Και να που σήμερα, έπειτα 

από ένα διδακτορικό στο Πάντειο, μια ντουζίνα χρόνια 

στη δημοσιογραφία και δυο βιβλία μεταξύ μαρτυρίας 

και χρονικού, το πολυμεταφρασμένο «Μικρό ημερο-

λόγιο συνόρων» και το «Με λένε Ευρώπη», αυτός που 

μια ζωή σπίτι του δούλευε, έχει δικό του γραφείο στο 

Χάρβαρντ ως ένας από του πενήντα όλους κι όλους 

ετήσιους υπότροφους του Ινστιτούτου Ράντκλιφ. Με 

το ένα μάτι στους χρυσαυγίτες και το άλλο στην προ-

εκλογική μάχη του Ομπάμα, ο Καπλάνι ετοιμάζει ένα 

μυθιστόρημα ακόμη κι ευελπιστεί ότι το αίτημά του για 

ελληνική ιθαγένεια, κολλημένο σ’ ένα συρτάρι επί τρία 

χρόνια, ίσως κάποτε εξεταστεί... 

«Οι συνθήκες εδώ» λέει «σε ωθούν να είσαι δημι-

ουργικός. Το Ράντκλιφ έχει συνδέσει το όνομά του 

με τη χειραφέτηση των γυναικών και την πρόσβασή 

τους στην ανώτερη εκπαίδευση, αλλά τον τελευταίο 

καιρό, για να ανταποκριθεί στις εξελίξεις, αγκαλιάζει 

διάφορα πεδία, από τη ρομποτική ως την ποίηση. 

Βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους απ’ όλες τις χώρες 

του κόσμου που έχουν κάνει σπουδαίες έρευνες στα 

μαθηματικά, την αστροφυσική, το θέατρο, τη μουσι-

κή, και η απλότητά τους είναι σοκαριστική!»

Πώς φαίνεται η Ελλάδα από μακριά; «Πολύ μικρή. 

Μοιάζει με γκέτο, σαν τα προάστια του Παρισιού. Όχι 

με μετανάστες, όμως, αλλά με νεοναζί. Μου προκαλεί 

φρίκη αυτό που συμβαίνει. Το 2009 παρουσίαζα στην 

πλατεία Αγίου Παντελεήμονα το “Μικρό ημερολόγιο 

συνόρων”. Δινόταν, θυμάμαι, και μια παράσταση Κα-

ραγκιόζη για παιδιά. Ξαφνικά, άρχισαν να επιτίθενται 

χρυσαυγίτες με λοστούς. Λίγο πολύ μας φυγάδεψαν. 

Σχεδόν ταυτόχρονα ο “Στόχος” κήρυττε την απελευ-

θέρωση της πλατείας. Προ κρίσης αυτά! Μου έκανε 

εντύπωση η αδιαφορία των συναδέλφων μου όταν 

τους εξηγούσα ότι το σχέδιο της Χρυσής Αυγής είναι 

οργανωμένο, υπό την ανοχή της αστυνομίας. Μα έ-

χουν δίκιο οι κάτοικοι, μου έλεγαν, έχουν αγανακτή-

σει... Πήγα στο δήμο να τους πω ότι εδώ συμβαίνει κά-

τι τερατώδες. Οι εκπρόσωποι του Συνασπισμού υπο-

ψιάζονταν ότι θέλω να αυτοδιαφημιστώ. Ο Νικήτας 

Κακλαμάνης σχεδόν κοιμόταν... Απελπίστηκα. Έβλεπα 

πως δεν υπήρχαν εμπόδια, δεν υπήρχε κανείς να τους 

ελέγξει ως συμμορία. Υπήρχε απόλυτη ανοχή. Φοβά-

μαι ότι τα χειρότερα έρχονται. Δεν υπάρχουν πολλά 

αντισώματα. Και δεν μπορώ να καταλάβω εκείνους 

τους φιλελεύθερους κατά τα άλλα που ταυτίζουν τη 

δράση του Σύριζα με το λαθρεμπόριο βίας της Χρυσής 

Αυγής. Άλλη τερατωδία αυτή... Σαν να εκδικούνται τα 

νιάτα τους, επειδή πέρασαν από την ΚΝΕ»! 

Στην «Τελευταία σελίδα» είναι διάχυτη η απογοήτευ-

ση από το ντόπιο σύστημα της «καλά οργανωμένης α-

νοργανωσιάς και της αιώνιας ακινησίας». Ο Καπλάνι τη 

συμμερίζεται:  «Αν δεν αλλάξει αυτό το αρρωστημένο 

σύστημα, η χώρα θα πάθει καρκίνο». Ναι, αλλά κι ο ί-

διος, μέσα σ’ αυτό δεν πρόκοψε; «Αν κέρδισα κάτι στην 

Ελλάδα, το οφείλω αποκλειστικά στις διαπροσωπικές 

σχέσεις» λέει. «Από τη σκοπιά του μετανάστη, τα σημά-

δια της παρακμής, σε θεσμικό επίπεδο, έκαναν μπαμ! 

Δεν υπάρχει χώρα χωρίς σκοτεινά σημεία. Απλώς εδώ 

γίνεται κατάχρηση και η απάθεια των ανθρώπων είναι 

αποκαρδιωτική. Υπάρχει φοβερή κρίση αυτοεικόνας. 

Το κενό γεμίζει με κηρύγματα μίσους. Θα ’θελα ν’ α-

κούω λιγότερα συνθήματα. Εκεί όπου ακούγονται πολ-

λά συνθήματα, οι λέξεις δεν ενηλικιώνονται ποτέ...»

Σιγά σιγά, μαζί με το Χάρβαρντ, ο Καπλάνι ανα-

καλύπτει και τη Βοστόνη. «Η πόλη έχει επίσης μια 

ενδιαφέρουσα βαλκανική ιστορία, ως καταφύγιο Ελ-

λήνων και Αλβανών μετά την κατάρρευση της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας. Ο εθνικισμός ήταν έντονος 

τότε κι εντεινόταν περισσότερο από το ότι όλοι οι Αλ-

βανοί μετανάστες στη Βοστόνη ήταν ορθόδοξοι και 

η πανίσχυρη ελληνική εκκλησία τους διεκδικούσε.  

Ίδρυσαν λοιπόν τις δικές τους ορθόδοξες εκκλησίες, 

θέτοντας επικεφαλής τους μια πολύ ενδιαφέρουσα 

φυσιογνωμία, τον Στυλιάν Νόλι από τη Αδριανούπο-

λη, γόνο μεικτής οικογένειας όπου μιλούσαν ελληνικά 

και αλβανικά, ο οποίος ξεκίνησε στα νιάτα του ως Έλ-

ληνας εθνικιστής και κατέληξε Αλβανός εθνικιστής. 

Οι μεταφράσεις του Σέξπιρ, που έκανε στα αλβανικά, 

παραμένουν αξεπέραστες. Όλα αυτά, βέβαια, σε με-

γάλο βαθμό, ανήκουν στο παρελθόν. Οι σημερινοί 

μετανάστες γίνονται προπαντός Αμερικανοί».  

Ο Καπλάνι βρισκόταν στις ΗΠΑ και στις προηγούμε-

νες προεδρικές εκλογές. «Οι  συζητήσεις το 2008 ήταν 

γεμάτες θυμό για τους αυτοκαταστροφικούς πολέμους 

του Μπους και ενθουσιασμό για την αλλαγή που έρχε-

ται. Τώρα επικρατεί αμηχανία και αγωνία. Το “Ναι, μπο-

ρούμε” που χάρισε τη νίκη στον Ομπάμα, έχει αντικατα-

σταθεί από το “Ο Μπιν Λάντεν είναι νεκρός. Η  General 

Motors ζει”. Έτσι είναι, απλώς η General Motors δεν ζει 

όπως ζούσε το ’60, όταν απασχολούσε δυόμισι εκατομ-

μύρια, προνομιούχους σχετικά, εργάτες. Η πιο πλούσια 

βιομηχανία της Αμερικής και του κόσμου ολόκληρου 

σήμερα, η Apple, έχει μόλις 43.000 υπαλλήλους που 

πληρώνονται λιγότερα από 25.000 δολάρια το χρόνο. 

Τι κοινωνία θέλουμε;  Έχει νόημα να μιλάμε ακόμα για 

το αμερικανικό όνειρο; Είναι η  Αμερική μια υπερδύνα-

μη ή μια αυτοκρατορία σε παρακμή υπό το βάρος του 

χρέους; Αυτά συζητιούνται τώρα. Η σχολή του Ρόμνι, 

χοντρικά, λέει “λεφτά υπάρχουν”,  αρκεί να γίνουν όλα 

ιδιωτικά, να μειωθούν αν όχι να καταργηθούν οι φόροι, 

να υπάρχει πίστη στον Θεό και να δείχνει η Αμερική τα 

δόντια της σε όποιον δεν γουστάρει στον πλανήτη. Εί-

ναι η συνέχεια μιας ριζοσπαστικής, μεσσιανικής δεξιάς 

που κατέληξε στο Tea Party και φαντάζεται ότι ζει ακό-

μα στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Η σχολή του Ο-

μπάμα φαίνεται πως είναι εκείνη του επανασχεδιασμού 

της Αμερικής σε ορθολογικές βάσεις, προσπαθώντας 

να διασφαλίσει την αξιοκρατία, το ατομικό δικαίωμα 

επιλογής, την πολυπολιτισμικότητα, την πρόσβαση 

στην εκπαίδευση κι ένα στοιχειώδες δίχτυ προστασίας 

για τους πιο αδύναμους. Από το ποια θα επικρατήσει, 

κρίνεται το μέλλον της Δύσης ουσιαστικά». A

 Πολιτική

Γκάσμεντ κάπλάνι
«Θα ’θελα να ακούω λιγότερα συνθήματα»
Από τη θέση του ετήσιου υπότροφου του Ινστιτούτου Ράντκλιφ, ο Γκασμέντ Καπλάνι 
μας μιλά από το Χάρβαρντ για το νέο του βιβλίο «Η τελευταία σελίδα»

Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Δεν μΠορώ να κα-
ταλαβώ εκεινους 

τους φιλελευ-
θερους κατα τα 
αλλα Που ταυ-

τιζουν τή Δραςή 
του ςυριζα με το 

λαθρεμΠοριο βιας 
τής Χρυςής αυγής. 

αλλή τερατώΔια 
αυτή... ςαν να 

εκΔικουνται τα 
νιατα τους, εΠειΔή 
Περαςαν αΠο τήν 

κνε! 

«Ά
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Τα πουλιά σΤην αθηνα
«Πώς θα ήταν ο τελευταίος χορός πάνω στη γη;» αναρωτιέται ο χαρισματικός χορογράφος Λέμι Πονιφάζιο 

που ανεβάζει στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών την παράσταση «Birds with Skymirrors».
Tης ΚαΤερίναΣ ί. ανεΣΤη - Εικονογράφηση: Beetroot

ΠΛανητησαθήνα

Τον έχουν χαρακτηρίσει εξίσου σημαντικό με την Pina Bausch και τον Merce Cunningham. Στην 
Αθήνα έρχεται για να χορέψει μπροστά μας την πιο μυσταγωγική, ερωτικά εξομολογητική, 
αλλά και απεγνωσμένη χορογραφία για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.
Ο Νεοζηλανδός Πονιφάζιο θα παρουσιάσει την παράσταση «Birds with Skymirrors» εστιάζο-
ντας στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, στη βίαιη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλ-
λον και στην περιβαλλοντική ρύπανση των ωκεανών. Ούτως ή άλλως, η δουλειά αυτού του 
σπουδαίου ιθαγενή των νησιών Σαμόα πάντα επηρεάζεται και ταυτόχρονα σχολιάζει σημαντι-
κά πολιτικά γεγονότα, όπως η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου ή ο πόλεμος στο Ιράκ. Το έργο που 
μας φέρνει στην Αθήνα κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ χορού και θεάτρου, με αποσπάσματα από 
ταινίες, ήχους και εκπληκτικό φωτισμό. Οι χορευτές της ομάδας του είναι τρεις Μαορί από τη Νέα 

Ζηλανδία και επτά από τα νησιωτικά κράτη Κιριμπάτι και Τουβαλού της Ωκεανίας, τα οποία απειλούνται με 
εξαφάνιση εξαιτίας της ανόδου του επιπέδου των υδάτων στους ωκεανούς. Ούτε ο Πονιφάζιο ούτε 

τα μέλη της ομάδας του έχουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο χορό. Ο περιζήτητος σε διεθνή φεστι-
βάλ χορογράφος έχει σπουδάσει φιλοσοφία και πολιτικές επιστήμες. Ο ίδιος δηλώνει ότι στη δι-

κή του κουλτούρα το τραγούδι, ο χορός και οι τελετουργίες είναι μέρος της καθημερινότητας.
Η ιδέα για το έργο γεννήθηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας του χορογράφου στις ακτές 
του νησιού Ταράουα. Εκεί παρατήρησε ότι από το ράμφος κάποιων πουλιών κρέμονταν 
πλαστικές λωρίδες βιντεοταινίας που αντανακλούσαν το φως σαν καθρέφτες. Είχαν 
βρει τις ταινίες στην τεράστια έκταση μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων που έχει δημι-

ουργηθεί στο κέντρο του Ειρηνικού Ωκεανού. A

I n f o

7-11/11, 

20.30, Στέγη Γραμ-

μάτων και Τεχνών, 

Λεωφ. Συγγρού 109, 

210 9005.800

€ 28, 18, 15. 10, 12, 15 

(μειωμένο). Συζήτηση 

με τον Lemi Ponifasio 

(9/11, 22.30)
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Α
πό το μεσημέρι 

αρχίζει η τσίκνα. 

Το  α π ό γ ε υ μ α 

δυναμώνει, το 

βράδυ απλώνε-

ται σαν την «Ομί-

χλη» του Κάρπε-

ντερ πάνω από 

τον ουρανό και 

όλο το Παγκράτι 

μεταμορφώνεται σε μια τεράστια σουβλα-

κερί. Κάθε γωνιά και σουβλατζίδικο, κάθε 

πλατεία και ψητοπωλείο! 

Συναντηθήκαμε με τον Σταύρο Κούλα και 

με κίνδυνο της ζωής μας (γιατί είμαστε με-

γάλοι άνθρωποι και πρέπει να προσέχουμε 

τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια) επι-

σκεφτήκαμε όλα τα σουβλακερί της περιο-

χής και τα δοκιμάσαμε.

Η αρχή έγινε από την «Πλατεία Καλαμα-

κίου» (Αμύντα 6, πλατεία Προσκόπων, 210 
7238.405). Ανοίξαμε το μπλε σχολικό τετρά-

διο που είναι ο κατάλογος και παραγγείλα-

με σουβλάκι χοιρινό (€ 1,60), σουβλάκι χα-

λούμι (€ 3,80), σουβλάκι μανιτάρι (€ 2,80) 

και μοιραστήκαμε και ένα σουβλάκι αρνί (€ 

2,80). Ήταν τέλεια ψημένα και πεντανόστι-

μα. Όπως μας εξήγησε ο Δημήτρης Γάκης, 

ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, τα κρέατα προ-

τού ψηθούν μπαίνουν σε ειδική μαρινάδα 

για να μαλακώσουν και να νοστιμέψουν. Ο 

Δημήτρης είναι ψωνισμένος με τη δουλειά 

του, μας λέει τα σχέδιά του για το χειμώνα 

ενώ εγώ μπεκροπίνω παγωμένη μπίρα Fix 

(€ 2,50 το μεγάλο ποτήρι). «Μα πού θα παρκά-
ρουν τα αυτοκίνητα; Το Παγκράτι έχει μεγάλο 
πρόβλημα» ρωτάει ο Σταύρος. «Όλοι οι πε-
λάτες θα μπορούν να παρκάρουν μέχρι αργά 
το αυτοκίνητό τους στο διπλανό πάρκινγκ του 
Κορακιανίτη με € 5» μας λέει και παραγγέλ-

νουμε λουκουμάδες σουβλάκι (€ 3,80) για να 

γιορτάσουμε το ευχάριστο αυτό νέο. 

Φεύγουμε από την πλατεία Προσκόπων 

και ανηφορίζουμε την Αρχελάου προς το 

Άλσος Παγκρατίου. Στο Piggy-Πόπουλο 

(Αρχελάου 16, 210 7237.100) μια κυρία καθα-

ρίζει φρέσκιες πατάτες στη δροσερή αυλό-

πορτα. Ένας κύριος κάθεται μπροστά στα 

αναμμένα κάρβουνα και ψήνει σουβλάκια, 

ενώ ένα παλικάρι και μια κοπέλα σερβίρουν 

τους πελάτες. Σκηνές απλές, αγνές, ελληνι-

κές, με τα καρό τραπεζομάντιλα και τις ψά-

θινες καρέκλες. Συγκινηθήκαμε, κάτσαμε 

και παραγγείλαμε σουβλάκι χοιρινό (€ 1,60) 

που ήταν ζουμερό και καλοψημένο. «Να πά-
ρουμε και ένα σουβλάκι κοτόπουλο (€ 1,80) 

να δούμε πώς είναι;» ρώτησα τον 

Σταύρο. Με κοίταζε με εκείνο το 

βλέμμα της μανιάτικης δεντρογα-

λιάς και κατάλαβα ότι είχε ήδη 

τουμπανιάσει από το πολύ φαΐ. 

Πληρώσαμε μάλλον ακριβά 

(δύσκολες εποχές για Piggy-

πόπουλα…) και σηκωθήκαμε 

να φύγουμε. 

Αγκομαχώντας φτάσαμε στο 

Άλσος Παγκρατίου, στρίψαμε αρι-

στερά και συναντήσαμε τη «Γυρο-

κατάσταση» (Πρατίνου 44, 210 
7234.004) κοντά στο Αστυνο-

μικό Τμήμα Παγκρατίου. Το 

κατάστημα προσφέρει 20% 

έκπτωση στα σώματα ασφα-

λείας και σκέφτηκα ότι τα σου-

βλάκια θα πρέπει να είναι καλά 

γιατί κανείς δεν ρισκάρει να τα 

βάλει με ένα βαρυστομαχιασμέ-

νο μπάτσο. «Πάρε το σουβλάκι να 
φύγουμε!» με διέταξε ο Σταύρος 

που απεχθάνεται οποιονδήποτε 

φοράει στολή, δεν πάει να είναι 

και ο πυροσβέστης που θα τον 

σώσει. Δοκίμασα ένα σουβλάκι 

χοιρινό (€ 1,60) που ήταν νόστι-

μο αλλά μου φάνηκε λίγο λιπαρό 

και στον κατάλογο είδα ότι υπήρχαν 

καλαμάκι κοτόπουλο (€ 1,70), κα-

λαμάκι κοτομπέικον (€ 1,90), καλα-

μάκι λουκάνικο (€ 1,60). Οι τιμές 

της «Γυροκατάστασης» είναι 

καλές, ελπίζω τα υπόλοιπα 

κρέατα να μην είναι λιπαρά 

γιατί τότε τα σώματα ασφα-

λείας θα μετατραπούν σε 

σώματα παχυσαρκίας. 

Προχωράμε στην Πρατίνου, 

«θα σε πάω μέχρι το σπίτι σου» λέω 

του Σταύρου γιατί θέλω να χωνέψω λίγο 

αυτά που έφαγα. Κι εκείνη τη στιγμή περ-

νάμε μπροστά από την «Τύχη της… Ρο-

δούλας» (Πρατίνου 7, 211 4022.128) δίπλα 

στον αγαπημένο θερινό κινηματογράφο 

«Όασις». Το μαγαζί παλαιότερα ήταν ένα 

κακοφωτισμένο ψητοπωλείο με ένα μί-

ζερο γύρο να περιστρέφεται αενάως και 

κάτι γλιτσιασμένα σουβλάκια. «Τι κρίμα!» 

έλεγα κάθε φορά που πέρναγα από μπρο-

στά του. «Να μην έχει υπέροχα καλαμάκια, 
να τα παίρνεις και να μπαίνεις στο σινεμά να 
βλέπεις μια υπέροχη ταινία!» Η «Τύχη της…

Ροδούλας» άνοιξε πρόσφατα, δεν έχει αρ-

χίσει να δουλεύει, της εύχομαι καλή τύχη 

και ρόδινα ψητά. 

Στην Υμηττού όλη η πρό-

σοψη της ψησταριάς «Ο 

Πάνος» (Υμηττού 114, 210 
7015.222) καλύπτεται από 

την επιγραφή «Έκτακτο! 
Προσφορά λόγω κρίσης! 
Κα λαμάκι χοιρινό € 1!» 
Πριν προλάβει να αντι-

δράσει ο Σταύρος και ενώ 

βρίσκομαι στα πρόθυρα 

εμφράγματος, μπαίνω 

μέσα και παίρνω ένα χοιρι-

νό σουβλάκι. Είναι χορ-

ταστικό αλλά στεγνό, 

ίσως επειδή «Ο Πάνος» 

τα ψήνει από πριν και α-

πλώς τα ζεσταίνει όταν 

τα παραγγέλνεις. Έχει 

όμως πολλά μαγειρευ-

τά και μια μέρα θα πάω να 

τα δοκιμάσω. 

Περνάμε απέναντι στο 

ψητοπωλείο «Ο Χρή-

στος» (Υμηττού 129, 210 
7562.400)  που από το 

1982 προσφέρει τα πιο 

νόσ τιμα σουβλάκια (€ 

1,50) και τον πιο τραγανό 

γύρο-πίτα (€ 2) της περιοχής. 

Δεν αντέχω στον πειρασμό, 

παίρνω δύο καλαμάκια, το 

ένα το τρώω εγώ, το άλλο 

το δίνω στον Σταύρο, 

«Με κατέσ τρεψες!» 
μου λέει. «Πάω σπίτι 
να πιω ακουαφόρτε, 

μπας και δια λύσω τα 
σουβλάκια στο στομάχι 

μου!». Ταΐζει έναν αδέ-

σποτο σκύλο, με καλη-

νυχτίζει, τον καληνυχτίζω 

και χωρίζουμε Χρεμωνίδου και 

Φιλολάου γωνία. 

Έρημος, βαρύς και μόνος κατεβαίνω 

τη Φιλολάου, φτάνω στο «Dafi’s Grill» 

(Φιλολάου 87, 210 7561.100) που στον 

κατάλογό του μας υπενθυμίζει ότι «το 
σουβλάκι κατάγεται από την αρχαιότητα, 
λεγόταν κάνδαυλος και σερβιριζόταν με 
ζωμό». Παραγγέλνω έναν κάνδαυλο χοι-

ρινό (€ 1,50), είναι πλούσιο σε ποσότητα 

και φτωχό στη γεύση, λίγο σκληρό, ίσως 

θα έπρεπε να σερβίρεται με ζωμό όπως 

στην αρχαιότητα. Όμως το «Dafi’s Grill» 

έχει χιλιάδες μπέργκερς και σαντουί-

τσες και το βάζω στα υπ’ όψη για να το ε-

πισκεφτώ μετά από κάνα μεθύσι, μένει 

ανοιχτό μέχρι και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. 

Έχω πρηστεί από τα σουβλάκια, σκέφτομαι 

πως ήταν λάθος που τα έτρωγα ολόκληρα, 

οι γευσιγνώστες τρώνε μια μπουκιά και α-

φήνουν το υπόλοιπο, έτσι έπρεπε να κάνω 

κι εγώ, με παρέσυρε ο ενθουσιασμός. Βλέ-

πω την επιγραφή από την «Πίτσα του Κα-

ράφλα» (Φιλολάου 142, 210 7010.332) που 

είναι χρόνια στο Παγκράτι και διευκρινίζει 

ότι «τα κοτόπουλα δεν είναι προψημένα και 
χρειάζονται 55 λεπτά για να ψηθούν». 55 λε-

πτά; Μήπως τα κοτόπουλα είναι ζωντανά 

και τα σφάζουν και τα ξεπουπουλιάζουν 

παρουσία του πελάτη; Τες πα, δεν είναι τα 

κοτόπουλα το θέμα μας, το αναφέρω επειδή 

μου έκανε εντύπωση. Το χοιρινό σουβλάκι 

(€ 1,50) νόστιμο, αλλά δεν μπορώ να φάω 

παραπάνω από ένα κομματάκι, ψάχνω για 

μια γωνιά να αφήσω το υπόλοιπο για κάνα 

αδέσποτο, με βλέπει ένας τύπος. «Φίλε, άμα 
θέλεις να πετάξεις το σουβλάκι, δώσ’ το σε μέ-
να!» λέει, το δίνω, πάω να του δώσω και κάτι 

ψιλά, «όχι, ρε φίλε, δεν είμαστε ζητιάνοι» και 

χάνεται στο σκοτάδι. Μαύρες σκέψεις με κυ-

κλώνουν προς στιγμήν, αλλά δεν τις αφήνω 

να με πάρουν από κάτω. «Αυτό το ρεπορτάζ 
από κάπου ξεκίνησε και κάπου πρέπει να κατα-
λήξει» λέω σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη και 

σφίγγω τη γροθιά μου. 

Λίγο πιο πάνω «Οι πρωταθλητές» (Φιλολά-
ου 98, 210 7524.361) υπόσχονται τιμές ΔΝΤ με 

σουβλάκι χοιρινό στα € 1,30. Είναι εδώ πέρα 

από το 1987 και θα έπρεπε να πάρω μια γεύ-

ση από τα ψητά τους, αλλά μου είναι αδύνα-

τον να φάω έστω και μια μπουκιά. Πάντως 

είδα κίνηση στο μαγαζί, κάτι που σημαίνει 

ότι είναι καλό. 

Από τη Φιλολάου βγαίνω ξανά στην Υμητ-

τού και συναντάω το «Grill Bar» (Υμηττού 52, 
210 7299.777). Εδώ προσφέρουν το κρητικό 

σουβλάκι (€ 1,40) και όπως είναι φυσικό στο 

εξώφυλλο του καταλόγου υπάρχει μαντι-

νάδα «Γεύση, ποιότητα θα βρεις στο κρητικό 
σουβλάκι / τα πάντα είναι εκλεκτά φτιαγμέ-
να με μεράκι». Όχι, δεν δοκίμασα το κρητικό 

σουβλάκι. Αν με ρωτούσε εκείνη τη στιγμή ο 

ιδιοκτήτης για ποιο λόγο δεν έφαγα, θα του 

απαντούσα με μαντινάδα: «Φίλε μου, το σου-
βλάκι σου θέλω να δοκιμάσω / όμως απόψε 
δεν μπορώ, νομίζω πως θα σκάσω!» 
Με την ψυχή στο στόμα (πήγα να πω με το 

σουβλάκι στο στόμα) και με τη λάμψη (του 

εγκεφαλικού) στα μάτια, έφτασα στο σπίτι, 

τα ρούχα μύριζαν τσίκνα και τηγανίλα, γδύ-

θηκα και σε μια στοίβα καλαμάκια αποκοι-

μήθηκα… A

PAGKRATI GRILL
Συγκριτικό τεστ στα σουβλατζίδικα του Παγκρατίου

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΥ, Εικονογράφηση: ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ (bargiotas.wordpress.com) 
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Στην Πολωνία με τον Θεόδωρό 

Τερζόπόυλό 
Ο σημαντικότερος Έλληνας σκηνοθέτης ανεβάζει το «Μάου-

ζερ» στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι. Ζήσαμε την εμπειρία.  
Της Ιωάννάς ΜπλάΤςου

Τ
ο αεροπλάνο προσγειώθηκε την 
περασμένη Τετάρτη στο Βρό-
τσλαβ της Πολωνίας, ένα σημα-
ντικό πολιτιστικό ευρωπαϊκό κέ-
ντρο, μια πόλη που καμαρώνει για 
τα πέντε βραβεία Νόμπελ και την 

εξαιρετικά ενεργή της πανεπιστημιούπο-
λη. Εδώ, στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι, στο 
πλαίσιο «Masters in Residence» και δίπλα σε 
δουλειές του Πίτερ Μπρουκ, του Ανατόλι 
Βασίλιεβ και του Εουτζένιο Μπάρμπα, ο 
δικός μας Θεόδωρος Τερζόπουλος πα-
ρουσιάζει με Πολωνούς ηθοποιούς το θεα-
τρικό έργο «Μάουζερ» του Χάινερ Μίλερ. 

Ο Τερζόπουλος απέναντι στην 
ιστορική μνήμη

«Το “Μάουζερ” είναι ένα δύσκολο κείμενο 
για τους Πολωνούς γιατί φέρνει στην επι-
φάνεια την ιστορική μνήμη και το πολωνι-
κό τραύμα του βιώματος του ρωσικού και 
γερμανικού ολοκληρωτισμού. Σαν αποτέ-
λεσμα αυτού τα τελευταία χρόνια, μετά την 
“Αλληλεγγύη” του Λεχ Βαλέσα, απώθησαν 
το πρόσφατο, επώδυνο παρελθόν τους και 
παραδόθηκαν στον ισοπεδωτικό αμερικανι-
κο-καταναλωτικό τρόπο ζωής. Τώρα, η πα-
νεπιστημιακή και καλλιτεχνική κοινότητα 
αναδιπλώνεται θεωρώντας πως πρέπει να 
στρέψουν τον κόσμο πίσω στην ουσία των 
πραγμάτων, για να α-
ποφύγουν το αδιέξο-
δο ενός μεταμοντέρ-
νου, fake τρόπου 
ζωής. Καλλιτεχνικά, 
να επιστρέψουν στις 
μεγάλες Σχολές, των 
Μέγιερχολντ, Στανι-
σλάφσκι, Γκροτόφ-
σκι, Μίλερ. Να πάψει 
ο ηθοποιός να είναι 
πιόνι του σκηνοθέτη, 
του σκηνογράφου ή 
των τεχνολογικών ε-
φαρμογών μέσα από 
ένα χαμηλό επίπεδο 
θεατρικών σχολών. 
Τώρα, σε παγκόσμιο 
ε π ί π ε δ ο,  γ ίν ε τ α ι 
μια προσπάθεια να 
δοθεί έμφαση στην 
υψη λού επιπέδου 
θεατρική παιδεία, 
να ξανα δ ούμ ε τα 
πράγματα από την 
αρχή. Γιατί, για να 
προχωρήσουμε στο 
μέλλον, πρέπει να 
διασχίσουμε το πα-
ρόν κουβα λώντας 
τις αρχές του παρελ-
θόντος. Όχι γυμνοί, 
αλλά με τα φορτία και τις παρακατα-
θήκες που μας καθορίζουν. 
Στην Ελλάδα υπάρχει μια συνολική χρε-
οκοπία. Στις τέχνες, στον πολιτισμό, στα 
γράμματα, στην οικονομία, στην κοινωνία, 
στην πολιτική, παντού. Βλέπουμε νέους σκη-
νοθέτες να κοπιάρουν Γερμανούς σκηνοθέτες 
για να κάνουν “πρωτοπορία”. Όλο αυτό, όμως, 
θυμίζει ριάλιτι σόου που έχει τελειώσει. Γι’ αυ-
τό παραξενεύομαι όταν βλέπω πολιτιστικούς 
φορείς στην Ελλάδα να προωθούν αυτή την 
ιδέα, που έχει τελειώσει σε όλο τον υπόλοιπο 
κόσμο. Την ιδέα της μετριότητας που αναπα-
ράγει ιδέες άλλων μη δημιουργικά. Ήρθε η 
εποχή που πρέπει να δούμε σε βάθος και με 
καθαρότητα ποιο είναι το έλλειμμά μας: Η 
παιδεία. Και στην τέχνη και στην επιστήμη. 
Γιατί ήδη το πληρώνουμε ακριβά». 

Όταν οι Έλληνες αγωνιστές 
«συνάντησαν» τους Πολωνούς

Στο Στούντιο Να Γκρόμπλι του Ινστιτούτου 
Γκροτόφσκι, η Μέθοδος του Θεόδωρου 
Τερζόπουλου συνάντησε την πολιτιστι-
κή παρακαταθήκη του Γέρζι Γκροτόφσκι 
(1933-1999) περί «ενεργού πολιτισμού» και 
«θεάτρου μέσα στην κοινωνία», περί «Αλή-
θειας και Κόσμου» μέσα από την ιδέα της 
αφαίρεσης του «φτωχού θεάτρου». Εδώ 
δεσπόζει η ίδια σκηνική εγκατάσταση με 
αυτή της Αθήνας, η οποία εγκιβωτίζει τους 
Πολωνούς ηθοποιούς στο βίαιο ρου της ι-
στορίας με φόντο τα φωτογραφικά πορ-
τρέτα Ελλήνων αγωνιστών της Γιοχάνα 
Βέμπερ, σταθερής συνεργάτιδας του Άτ-
τις, στα οποία πλέον είχαν προστεθεί και 
κάποια Πολωνών αγωνιστών. Έτσι, δίπλα 
στο πορτρέτο της Μαρίας Μπέικου, αγω-
νίστριας και πρωταγωνίστριας στην ελλη-
νική εκδοχή του «Μάουζερ», βλέπουμε αυ-
τά του Βαλέσα και του Καντόρ, από κάτω 
του Γκροτόφσκι κι από πάνω του Πεντερέ-
τσκι και του Βάιντα. Αξιοσημείωτες είναι 
και οι επιδόσεις των Πολωνών ηθοποιών. 
Συνήθως, όταν ξένοι σκηνοθέτες δουλεύ-
ουν με  Έλληνες ηθοποιούς, το αποτέλεσμα 
κυμαίνεται μεταξύ μετρίου και κακού. Στην 
περίπτωση του Τερζόπουλου –«Master in 

residence» εκτός από 
το Ινστιτούτο Γκρο-
τόφσκι σε όλες τις 
μεγάλες Ακαδημίες 
Θεάτρου του κόσμου, 
σε Ρώμη, Πεκίνο, Νέα 
Υόρκη, Μαδρίτη, Αγία 
Πετρούπολη– αυτό 
δεν ισ χύει.  Ο Τερ -
ζόπουλος δούλεψε 
μ όνο  35  μ έρ ες  μ ε 
τους αλλόγλωσσους 
ηθοποιούς του αλλά 
πολύ εντατικά και συ-
στηματικά, μυώντας 
τους σταδιακά στη 
Μέθοδό του, και το 
αποτέλεσμα ήταν α-
ποκαλυπτικό. Ο ίδιος 
ο σκηνοθέτης παρα-
δέχεται ότι «οι ηθο-
ποιοί ήταν εξαιρετικά 
ανοιχτοί και δεκτικοί 
σε όσα μάθαιναν». 
Μι λών τας με τους 
ηθοποιούς, μετά την 
παράσταση, εισέπρα-
ξα μια απεριόριστη 
λατρεία και  σεβα-
σμό προς το μεγάλο 
Έλληνα Μάστερ του 
θεάτρου. Μου το επι-
βεβαίωσε και ο ηθο-

ποιός Ψέμεκ Βασιλκόφσκι, ο οποί-
ος ήταν μαθητής του Γκροτόφσκι και 

τώρα δούλεψε με τον Τερζόπουλο, ενώ 
έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους 
Πολωνούς σκηνοθέτες, όπως ο Λούπα, ο 
Βαρλικόφσκι, ο Γιαρόφσκι: «Ο Τερζόπου-
λος δεν είναι σκηνοθέτης. Είναι ένας μάστερ 
του θεάτρου· σαν τον Γκροτόφσκι. Δεν είναι 
σαν τους άλλους σκηνοθέτες, που βαδίζουν 
τυφλά στις πρόβες. Ξέρει πολύ καλά τι θέλει 
να κάνει και τι θέλει να εκμαιεύσει από τον 
ηθοποιό, έχοντας ως υπέρτατο στόχο την 
ακρίβεια και την απόλυτη ποιότητα της πα-
ράστασης. Σε εμπνέει να θες να δώσεις τον 
καλύτερο εαυτό σου πάνω στη σκηνή».

I N F O  Το «Alarme» επαναλαμβάνεται στο Άττις (Λεωνίδου 
7, Μεταξουργείο, 210 5226.260) από 1η Νοεμβρίου, ενώ 
τον Μάιο 2013 ανεβαίνει το «SOS».

Στην Ελλάδα βλέπουμε νέους 
σκηνοθέτες να κοπιάρουν Γερ-
μανούς για να κάνουν «πρωτο-

πορία». Όλο αυτό, όμως, θυμίζει 
ριάλιτι σόου που έχει τελειώσει.
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Βλέπω γύρω 
μου νέους αν-
θρώπους με θέ-
ληση, με όρεξη 
για δουλειά, με 
πυγμή, με επι-
μονή, στόχους 
και φιλοδοξίες, 
και αυτά είναι 
κατά τη γνώμη 
μου τα συστατι-
κά για μια 
στροφή προς 
το καλύτερο

Η 
Κέλλυ Σκλαβούνου δεν πετάει στα σύννε-

φα. «Πετάει» όμως όταν κάνει πράγματα και 

θαύματα με το αγαπημένο της άλογο. Η Κέ-

λυ είναι σήμερα 20 χρονών, με εξαιρετικές 

επιδόσεις και διεθνείς διακρίσεις στο ντρεσάζ. 

Τι είναι το ντρεσάζ; Όμως μας λέει η ίδια «είναι η 
συγχρονισμένη κολύμβηση της ιππασίας. Ή, αν θέ-
λετε, ένα μπαλέτο με άλογα. Έχεις ένα ζευγάρι –έ-
ναν αναβάτη και ένα άλογο– που εκτελεί μια σειρά 
ασκήσεων σε ένα στίβο 20x60. Απαιτείται ακρίβεια, 
δεξιότητα και να φαίνεται ότι οι ασκήσεις βγαίνουν 
αβίαστα». Μέλος της εθνικής ομάδας στη δεξιοτε-

χνία, ετοιμάζεται για το μεγάλο άλμα στην εθνική 

των ενηλίκων. Πώς έφτασε ως εδώ; Από ένα συν-

δυασμό που ξενίζει. Από πολύ μικρή αγάπησε τα 

άλογα και ξεκίνησε πρωταθλητισμό στην πρώτη 

γυμνασίου, σε δύο χρόνια είχε την άδεια ικανό-

τητας αθλητή. «Ο πρωταθλητισμός ήταν για μένα η 
κατάληξη μιας έφεσης για την ιππασία, που με γέμι-
ζε. Κι αυτό παρά την έντονη προσπάθεια, τις καθη-
μερινές θυσίες και τις δυσκολίες που συνάντησα».

Ας μιλήσουμε λίγο γι’ αυτές τις δυσκολίες, που συ-

νοψίζονται σε μια λέξη: δυσλεξία. Η Κέλλυ βρέθη-

κε αντιμέτωπη με ένα υψηλό εμπόδιο τόσο στη 

μάθηση όσο και στην καθημερινότητά της. «Είχα 
την τύχη της συμπαράστασης από τους γονείς μου, 
που δεν με έκαναν ούτε στιγμή να νιώσω ότι ήμουν 
περιττή ή μειονεκτική. Κι αυτό την ίδια ώρα που είχα 
μεγάλα προβλήματα στο σχολείο. Για μένα τα πιο 
δύσκολα χρόνια ήταν στο δημοτικό και τις πρώτες 
τάξεις του γυμνασίου». Πολλοί σήμερα γνωρίζουν 

πόσο δύσκολο για ένα δυσλεκτικό είναι να αντι-

μετωπίσει ακόμα και απλές μαθηματικές πράξεις 

ή την ορθογραφία, την ανάγνωση, τη γραφή. Κά-

ποιοι δάσκαλοι που δεν εξηγούσαν το πρόβλημα, 

κάποιοι συμμαθητές που γύριζαν την πλάτη, επέ-

τειναν το πρόβλημα. «Στο σχολείο προσπαθούσα 
να είμαι αόρατη. Έλεγα μέσα μου, “μην ασχολείστε 
μαζί μου και δεν θα ασχοληθώ με εσάς”. Οι φίλοι μου 
ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού...»
Κάπου εκεί έρχεται η ιστορία με το ντρεσάζ. Η 

Κέλλυ βρίσκει ένα καταφύγιο αλλά παράλλη-

λα και μια πρόκληση, καθώς η δεξιοτεχνία του 

αθλήματος απαιτεί μια υπερπροσπάθεια ελέω 

δυσλεξίας. «Τα άλογα τα λατρεύω, είναι απίστευ-

τα ζώα. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει 

στην ψυχή ενός ανθρώπου». Μια πολύτιμη συ-

ναισθηματική σχέση που είναι η αφετηρία. Αλλά  

εδώ μιλάμε για ένα εξαιρετικά σύνθετο άθλημα 

που απαιτεί δεξιότητες, υπολογισμούς, δυσπρό-

σιτους ακόμα και για έναν άνθρωπο χωρίς ιδιαί-

τερα προβλήματα. Πώς έγινε η υπέρβαση; «Είμαι 

πολύ πεισματάρα. Ό,τι εμπόδιο και να βρω στο δρό-
μο μου έχω μάθει να πηγαίνω καταπάνω του. Έτσι 
μεγάλωσα, και σ’ αυτό με βοήθησαν οι γονείς μου. 
Με την ιππασία έβλεπα πως μπορώ να τα καταφέ-
ρω. Μπορεί να μη μου ήταν εύκολο να αποστηθίσω 
τη “ρουτίνα” του ντρεσάζ, αλλά αφιέρωνα ώρες α-
τελείωτες για να τη μάθω στο σπίτι ξανά και ξανά».

Η αίσθηση ότι τα καταφέρνει της προσθέτει 

αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ότι μπορεί να 

πετύχει δύσκολους στόχους παρά τα όποια προ-

βλήματα. Μήπως ήταν ωστόσο και μια ρεβάνς η 

διάκρισή της στο δύσκολο αυτό είδος της ιππασί-

ας για ό,τι είχε υποστεί τα παλαιότερα χρόνια; 

«Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το κίνητρό μου. Άλλωστε 
ποτέ δεν πρόβαλα στο σχολείο τις διακρίσεις μου στο 
άθλημα». Αντίθετα η δημοσιότητα και η προβολή 

διοχετεύθηκαν σε ένα σκοπό: στην προσπάθεια 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για το πρό-

βλημα της δυσλεξίας και των επιπτώσεων στους 

εφήβους και τα παιδιά. «Απλά δεν θέλω κανένα παι-
δί να περάσει όσα πέρασα, να δέχεται αναίτια προ-
σβολές, να μην κάνει φίλους γιατί δυσκολεύεται στον 
πολλαπλασιασμό». Η Κέλυ Σκλαβούνου ήδη παίρ-

νει μέρος σε πρωτοβουλίες, ομιλίες και συζητήσεις 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών της δυσλεξί-

ας στους νέους. Βοηθά και το παράδειγμά της. 

Η Κέλλυ είχε βέβαια την ολόπλευρη στήριξη, ηθι-

κή αλλά και υλική, από τους γονείς της. Όμως, δεν 

έχουν όλα τα δυσλεκτικά παιδιά τις ίδιες δυνατό-

τητες... «Το σημαντικό για μένα δεν είναι κυρίως το 

τι έχει κανείς, αλλά το τι κάνει με αυτά που έχει. Σε 
κάθε περίπτωση, ο καθένας χρησιμοποιεί και παίρ-
νει ό,τι θετικό μπορεί από το περιβάλλον του για να 
κάνει κάτι καλύτερο και να ξεπεράσει τα εμπόδια».    

Η Κέλλυ βάζει ήδη υψηλούς στόχους, με ορίζο-

ντα τη διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

2016 στη Βραζιλία! Ο στόχος αυτός περνά μέσα 

από καθημερινή προπόνηση αρκετών ωρών με 

το άλογο, αλλά και με ειδική γυμναστική αγωγή. 

«Μου αρέσουν τα φιλόδοξα σχέδια» λέει. Μέχρι 

τότε ο δρόμος είναι μακρύς. Μετά τη διάκρισή 

της τον περασμένο μήνα στο βαλκανικό πρωτά-

θλημα ιππασίας, όπου πήρε την πρώτη θέση στην 

κατηγορία της, θα πάρει μέρος στο πανελλήνιο 

πρωτάθλημα, και σε λίγους μήνες σε μεγάλη δι-

εθνή αναμέτρηση στο Άαχεν της Γερμανίας – ένα 

άλμα για τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά και τα 

παγκόσμια πρωταθλήματα.

Κι όλα αυτά με φόντο την Ελλάδα της κρίσης... 

«Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, αλλά παρ’ όλα 
αυτά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Βλέπω γύρω 
μου νέους ανθρώπους με θέληση, με δύναμη, με 
όρεξη για δουλειά, με πυγμή, με επιμονή, με στό-
χους και φιλοδοξίες, και αυτά είναι κατά τη γνώμη 
μου τα συστατικά για μια στροφή προς το καλύτε-
ρο». Όταν κερδίζει έναν αγώνα πώς νιώθει; «Κάθε δι-
κή μου διάκριση με κάνει περήφανη όχι μόνο γιατί 
έτσι ανταμείβεται μια μεγάλη ομάδα συνεργατών 
που μοχθούν, αλλά γιατί διακρίνεται η πατρίδα μου 
σε μια πολύ δύσκολη στιγμή». A

Μια αμαζόνα ξεπερνά το εμπόδιο της δυσλεξίας
  

Του Ευτυχη Παλληκαρη

Κέλλυ-ΆντζέλΆ ΣΚλΆβουνου
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Του Μιχάλη λεάνη 

SportS

Το ποδόσφαιρο είναι για αγόρια που 

ξέρουν να γλεντάνε, να ξεσαλώνουν, να 

πίνουν, να σκοράρουν με γυναίκες, να 

ξενυχτάνε! Ποδοσφαιριστές που την κα-

ριέρα τους την ευλόγησε ο μεγαλύτερος 

μποέμ των γηπέδων, ο Τζορτζ Μπεστ. 

Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, με τις παρά-

λογες επαγγελματικές του απαιτήσεις, 

χρόνια με τα χρόνια παράγει γενιές εμ-

φιαλωμένων παικτών. Ευτυχώς κάποιοι 

από ένστικτο, κάποιοι από χαρακτήρα, 

συνεχίσουν να σκέφτονται... αναχρονι-

στικά. Να μην περιορίζονται μόνο σε μια 

διασκέδαση, αυτή του παιχνιδιού, αλλά 

να δοκιμάζουν κι άλλες εμπειρίες λίγο 

kinky και αρκούντως αμαρτωλές. 

   

Π
αράδοση στην ασωτία με αξιοζήλευτες 

επιδόσεις, ιδιαίτερα στο παρελθόν, 

είχαν οι Ολλανδοί. Ποιος από τους 

παλιούς δεν θυμάται τα ξενύχτια των 

ποδοσφαιριστών του μεγάλου ΑΓΙΑΞ, που 

κατά γενική ομολογία είχαν τον… ασυμμά-

ζευτο και μαζί με τους Βραζιλιάνους και τους 

Ιταλούς συναδέλφους τους μονοπωλούσαν 

ανέκαθεν στις αλητείες εκτός γηπέδων.

Τις παραδόσεις θέλησε να τιμήσει και ο 

Φαν Πέρσι, με αποτέλεσμα η Ολλανδική Πο-

δοσφαιρική Ομοσπονδία να ιδρώσει από α-

γωνία μετά τις αποκαλύψεις του ρουμανικού 

Τύπου που θέλει τους αστέρες των «οράνιε» 

να περνούν... αξέχαστες στιγμές με γυναι-

κείες συντροφιές στο Βουκουρέστι.

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι, λοιπόν, ανέλαβε να επα-

ναφέρει τα ήθη και έθιμα των Ολλανδών πο-

δοσφαιριστών στο προσκήνιο και οργάνωσε 

πάρτι με αρωγό έναν πρώην άσο της Τσέλσι.

 Βόλεψε και το πρόγραμμα, για να λέμε την 

αλήθεια. Η εθνική Ολλανδίας επισκέφτηκε τη 

Ρουμανία για το ματς των προκριματικών του 

Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Βουκουρέστι σαν 

προορισμός προσφέρεται για νυχτοπερπατή-

ματα. Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι, παικτούρα που δύ-

σκολα αμφισβητείς, εθεάθη με Ρουμάνες call 

girl σε δρόμους του Βουκουρεστίου να σουλα-

τσάρει με την ίδια άνεση που τον διακρίνει στις 

τέσσερεις γραμμές του γηπέδου.

Συγκεκριμένα οι ολλανδικοί «Times» επι-

καλούνται δημοσιεύματα στο ρουμανικό 

Τύπο τα οποία αναφέρουν πως «ο Ρόμπιν 
Φαν Πέρσι, ο Ιμπραήμ Αφελάι, ο Κλάας-Γιαν 
Χούντελαρ και ο Νάιτζελ Ντε Γιονγκ διασκέδα-
σαν μέχρι αργά με δροσερά Ρουμανάκια μετά 
το ματς της εθνικής τους ομάδας». 

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες 

της στήλης το πάρτι σε γνωστό νυχτερινό 

μαγαζί της πρωτεύουσας είχε οργανώσει ο 

Αντριάν Μούτου, άλλο παιδί για υιοθέτηση 

και κάποια χρόνια μπλεγμένος και με ντόπες, 

ενώ και ο Τσίπριαν Μαρικά, αγόρι που το δρο-

μολόγιο εκκλησία-σπίτι/σπίτι-Εκκλησία α-

κολουθούσε πάντα πιστά, είχε το… δικό του 

ρόλο. Η βραδιά άρχισε στη 1 μετά τα μεσά-

νυχτα (sic) και ολοκληρώθηκε στις 4, πολύ 

νωρίς όπως θα σημείωνε ο Γκασγκόιν!

 

Το ρεκόρ στην Bundesliga με τις περισσότε-

ρες νίκες από την αρχή της σεζόν έσπασε η 

Μπάγερν Μονάχου, η οποία επικράτησε 5-0 

της Φορτούνα Ντίσελντορφ και πάει…τρένο! 

Οι Βαυαροί κατάφεραν να σημειώσουν την 

όγδοη επιτυχία τους στο γερμανικό πρωτά-

θλημα και κυνηγάνε ένα ρεκόρ γοήτρου, κα-

θώς θα προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν τη 

Γιουβέντους και τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες 

στα δικά τους πρωταθλήματα είχαν σημειώ-

σει εννιά σερί νίκες από την αρχή της σεζόν.

Στην ιστορία της Bundesliga τρεις ομάδες 

έχουν ξεκινήσει με επτά σερί επιτυχίες: Μπά-

γερν Μονάχου (1995/1996), Καϊζερσλάουτερν 

(2001/2002) και Μάιντς (2010/2011). 

Οι συνεχόμενες επιτυχίες παρ’όλα αυτά δεν 

έδωσαν σε αυτές τις ομάδες τον τίτλο του 

πρωταθλήματος. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ 

είναι η μοναδική ομάδα που κατάφερε να πά-

ρει τον τίτλο και στις τρεις περιπτώσεις. 

Το 28ο πέναλτι στην καριέρα του στην Primera 

Division πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη 

νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Θέλτα. 

Ο Πορτογάλος ισοφάρισε την επίδοση του 

μεγάλου Μίτσελ, ο οποίος πλέον βρίσκεται 

στη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα στην 

ιστορία των «μερένχες».

Μόνο ο Ούγκο Σάντσες έχει πετύχει περισ-

σότερα πέναλτι (35) για τη Ρεάλ Μαδρίτης 

στο ισπανικό πρωτάθλημα. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή Πιτυρίδας συνέχι-

σε το σερί σκοραρίσματος απέναντι σε κάθε 

ομάδα της Primera Division που έχουν αντι-

μετωπίσει οι «μερένχες». Αυτή τη στιγμή ο 

Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει πετύχει 

γκολ κόντρα σε 31 διαφορετικές ομάδες του 

πρωταθλήματος. Όσο για τον Λιονέλ Μέσι, 

μεγάλο αντίπαλο του Ρονάλντο, έχει σκορά-

ρει απέναντι σε 30 διαφορετικές ομάδες.

Ο Ρονάλντο βρίσκεται μόλις δύο γκολ μα-

κριά για να πιάσει στον πίνακα των σκόρερ 

όλων των εποχών της Ρεάλ Μαδρίτης τον 

Μπουτραγκένιο (122), ενώ τρία γκολ τον χω-

ρίζουν από τον Πίρι (123). A  

➜ info@athensvoice.gr

Kinky Μούτου και Φαν Πέρσι κάψανε το Βουκουρέστι!
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Ο πρώτος σκηνοθετεί, ενώ ο δεύτερος γρά-

φει το σενάριο,  τη μουσική και εμφανίζεται 

σε μια σκηνή της ταινίας στο ρόλο ενός... 

πτώματος. Μαζί αποτελούν ένα από τα πιο 

ενδιαφέροντα ντουέτα του Χόλιγουντ, 

αφού οι «Παράνομοι» είναι η τρίτη ταινία 

στην οποία συνεργάζονται και αναμφίβολα 

η πιο φιλόδοξη. Κι ως «ντουέτο», μιλούν για 

το φιλμ και τη συνεργασία τους...

H αφετηρία της ταινίας
Τζον ΧίλκοουΤ Διάβασα το βιβλίο στο οποίο βα-

σίστηκε η ταινία, όταν γύριζα το «The Road», 

και το βρήκα φανταστικό. Ήθελα να κάνω ένα 

γκανγκστερικό φιλμ γιατί αγαπώ το είδος, 

αλλά δεν μπορούσα να βρω μια καινούργια 

οπτική πάνω σε κάτι τόσο γνώριμο. Έτσι το έ-

δωσα στο δεξί μου χέρι, το φίλο και συνεργά-

τη μου, το «αφεντικό», και του άρεσε εξίσου.

νίκ κέιβ Ναι, το βιβλίο είναι εξαιρετικό, ελπίζω 

η ταινία να κάνει κι άλλους να το ανακαλύ-

ψουν γιατί είναι ένα κλασικό ανάγνωσμα της 

αμερικάνικης λογοτεχνίας. Μια σπουδαία ι-

στορία και μάλιστα αληθινή. Μιλά για τους 

ανθρώπους των κατώτερων βαθμίδων, για 

τους εργάτες αυτού του κύματος εγκλήμα-

τος και διαφθοράς που έφτασε τελικά στις 

πόλεις και απέκτησε στιλ από τα ριγέ κοστού-

μια των γκάνγκστερ. Αυτή είναι και η περιοχή 

την οποία τα περισσότερα φιλμ εξερευνούν, 

η πιο γκλάμουρους πλευρά του οργανωμέ-

νου εγκλήματος. Όχι, όμως, αυτό το φιλμ.

Ένα διαφορετικό «είδος» σινεμά...
Τζον ΧίλκοουΤ Μεγάλωσα στον Καναδά τη δεκα-

ετία του ’70, μια περίοδο που το αμερικάνικο 

σινεμά εφηύρε από την αρχή γνώριμα κινη-

ματογραφικά είδη. Αγαπώ τα φιλμ που έχουν 

ξεκάθαρη σκηνοθετική ματιά, αλλά και ερ-

μηνείες και έντονους χαρακτήρες, πράγματα 

που δεν συναντάς στις ταινίες τέτοιου είδους 

που συνήθως έχουν μόνο δράση και βία. 

νίκ κέιβ Αγαπημένες μας ταινίες είναι φιλμ σαν 

τον «Σημαδεμένο» και τον «Νονό». Εμπορικές 

ταινίες ενός συγκεκριμένου είδους, που όμως 

μιλάνε για κάτι διαφορετικό στην ουσία τους. 

Η μουσική 
νίκ κέιβ Όταν η ταινία ολοκληρώθηκε, αρχί-

σαμε να σκεφτόμαστε τι είδους μουσική θα 

είχε. Ο Τζον ήθελε τραγούδια και βλέπαμε 

ότι η ταινία μας, αν και εποχής, είχε άμεση 

σχέση με το τώρα. Οπότε αρχίσαμε να σκε-

φτόμαστε την ιδέα να πάρουμε σύγχρονα 

τραγούδια και να ηχογραφήσουμε bluegrass 

εκτελέσεις τους. Η ποταπαγόρευση και ο ση-

μερινός πόλεμος της αμερικάνικης πολιτεί-

ας στα ναρκωτικά είναι δύο αποτυχημένες 

πρακτικές που έχουν πολλά κοινά. Κάτι που 

θέλαμε να τονίσουμε μέσα από τη μουσική. 

Η συνεργασία τους...
Τζον ΧίλκοουΤ Ο Νικ δεν έρχεται στα γυρίσματα...

νίκ κέιβ ...Είμαι πολύ όμορφος και δεν θέλω 

να κάνω τους ηθοποιούς να νιώθουν άσχη-

μα. Η αλήθεια είναι πως προτιμώ να είμαι στο 

γραφείο μου και να δουλεύω, από το να κά-

θομαι σε μια καρέκλα και να βλέπω άλλους 

ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Ο 

τρόπος που γράφουμε το σενάριο, πάντως, 

είναι πως κάθε μέρα στέλνω στον Τζον όσα 

έχω γράψει και τα συζητάμε. 

Τζον ΧίλκοουΤ Συνήθως είναι εξαιρετικά.

νίκ κέιβ Σίγουρα δεν γράφω ένα σενάριο απο-

λύτως μόνος μου... 

Τζον ΧίλκοουΤ Αλλά ο Νικ είναι ο σεναριογρά-

φος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μέ-

να. Νομίζω ότι τα σενάρια που περνούν από 

πολλά χέρια χάνουν κάτι. Και το γεγονός ότι ο 

Νικ είναι παρών στην ταινία από την αρχή ως 

το τέλος, όταν γράφει τη μουσική, αποτελεί 

κάτι σαν το συνδετικό ιστό του φιλμ. 

Η συνέχεια
νίκ κέιβ Σκεφτόμαστε ήδη την επόμενη συνερ-

γασία μας στο σινεμά. Υπάρχουν αρκετές ιδέ-

ες που κουβεντιάζουμε. Εντωμεταξύ εγώ ε-

τοιμάζω κι ένα δίσκο. Έχω κρατήσει λίγο ελεύ-

θερο χρόνο, γιατί το σινεμά είναι ικανό να σε 

καταπιεί. Μπορεί να νομίζετε ότι απλά γράφω 

ένα σενάριο και η δουλειά μου τελείωσε, αλ-

λά δεν συμβαίνει έτσι. Οπότε, προς το παρόν 

θα κάνω ένα διάλειμμα από το σινεμά και θα 

τελειώσω το δίσκο μου. Είναι απόλαυση και 

σχεδόν ανακουφιστικό να επιστρέφεις στη 

μουσική βιομηχανία μετά το σινεμά. Τουλάχι-

στον εκεί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν 

άνθρωποι... -ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τζον Χίλκοουτ & Νικ Κέιβ

Οι ΑΝΘρωπΟι πισω ΑπΟ τΟυσ ÇπΑρΑΝΟμΟυσÈ

Ilya Darling ,  σελ. 39
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΝΙΑΣ
Ύστερα από εκθέσεις, παραστάσεις, βιβλία και 
τους Ολυμπιακούς του 2004, η εξωφρενική κυ-
ρία Τεπενδρή κατακτά και την οθόνη. Τα σχέδια 
της ταινίας μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων 
«Tependris Rising», που γυρίστηκε στο L.A., πα-
ρουσιάζονται τώρα (μαζί με την ταινία) στο χώρο 
της γκαλερί από 24/10 έως 22/12. Ρεβέκκα Καμχή, 
Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο

Re-cultuRe 1
Είναι ο τίτλος των εκδηλώσεων που διοργανώνει 
η Art in Progress στην Πάτρα. Η πόλη θα βρεθεί 
σε επαφή με το έργο καλλιτεχνών, θα δει παρα-
στάσεις, θα παρακολουθήσει (δωρεάν) 32 εκπαι-
δευτικά προγράμματα. Κάθε τομέας έχει δικό του 
επιμελητή: Γιώργος Χαρβαλιάς, Ίρις Κρητικού, 
Άρτεμις Ποταμιάνου κ.ά. Ως 25/11, Πάτρα, 2610 
339.743. Η A.V. είναι χορηγός επικοινωνίας.

ΜΑργΑρΙΤΑ ΠέΤρΟβΑ
Εμπνευσμένο από το θεατρικό έργο του Ίψεν «Το 
σπίτι της κούκλας» είναι το θέμα της ατομικής έκ-
θεσης «Το κουκλόσπιτο». Με παλιά έπιπλα και υ-
φάσματα, η εικαστικός επιθυμεί να φέρει στην 
επιφάνεια μνήμες παραμυθιών. Μπορώ να παίξω 
κι εγώ; Ως 6/11, Αίθουσα Τέχνης «Αστρολάβος», Η-
ροδότου 11, Κολωνάκι

ARno RAfAel Minkkinen
Τα ριζοσπαστικά «αυτο-πορτρέτα» του διάσημου 
Φινλανδού φωτογράφου που έχει αφήσει το στίγ-
μα του στο χώρο της φωτογραφίας, «επισκέπτο-
νται» την Αθήνα στο Athens House of Photoraphy. 
(24-29/10, o Minkkinen σε συνεργασία με το 
NewSchool.AthensPhotography πραγματοποιούν 
σεμινάρια στα αγγλικά). 25/10 - 16/12, Ελευσινίων & 
Κεραμέων, Μεταξουργείο

επιλογές Της Καρολίνας νίαμονίΤαΚη ➜ epiloges@athensvoice.gr

Πίσω από κάθε έκθεση κρύβεται μια ιδέα: «Siamo tutti Greci» σκέφτηκαν τρεις Ιταλοί και απευθύνθηκαν σε καλλιτέχνες της πατρίδας 
τους. 112 εικαστικοί έστειλαν από ένα έργο, αναγνωρίζοντας έτσι την κοινή ιστορική και πολιτιστική μνήμη που συνδέει τους δύο λαούς. 

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης ανέλαβε τη διοργάνωση και απευθύνθηκε στο Μουσείο Μπενάκη. Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα συνεισφέρουν στο πρόγραμμα στήριξης 
του μουσείου «Δίνουμε μαζί τον παλμό». Μια ωραία ιδέα, ένα πολιτικό μήνυμα, ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. 25/10 - 11/11, Κτήριο Οδού Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 210 3453.111

www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

ΕίμαστΕ όλόί ΕλληνΕσ

Θεόφιλος Κατσιπάνος

Sergio Dagradi
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Μη χάσεις

Εξάμηνη εκπαίδευση στο θέατρο αυτοσχεδιασμού 
playback, ένα χρήσιμο θεατρικό εργαλείο για την ακρό-
αση, την πρόβα, τη δουλειά σε ομάδα, τα θεραπευτικά 
πλαίσια και την εκπαιδευτική κοινότητα προσφέρει η 
Εταιρεία Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας «Παλ-
μός», ύστερα από δέκα χρόνια εμπειρίας με την Ομάδα 
Playback Ψ. Στο σεμινάριο, που απευθύνεται σε  ηθο-
ποιούς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές με εμπειρία πά-
νω στη σκηνή, θα διδαχθούν τεχνικές αναπαράστασης 
Playback, σωματικό θέατρο, αυτοσχεδιασμός με κίνηση, 
φωνή και λόγο, θεατρική συμβολοποίηση, μυθοπλασία 
και αφήγηση κ.ά., με την εκπαίδευση να ολοκληρώνεται 
με ένα μηνιαίο κύκλο παραστάσεων θεάτρου playback. 
Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει έπειτα από ακρό-
αση. Βιογραφικό: ekpaideusi.playback@yahoo.gr. Πληρ.: 
www.therapy-playback.gr, http://playbackpsi.wordpress.
com, 698 0699970. «Παλμός», Κλεισθένους 3 (6ος όροφος), 
Πλατεία Κοτζιά. Από 6/11.

έΚΠΑΙδέυΣη 
ΣΤΟ θέΑΤρΟ 

PlAybAck 

50 δΙΠλΑ έΙΣΙΤηρΙΑ 
γΙΑ Τη «lA nonnA» 

Ο Δημήτρης Πιατάς είναι η αιωνό-
βια, βουλιμική, έως και… σατανική γιαγιά που 
με δολοφονική αθωότητα καταβροχθίζει τα 
πάντα, οδηγώντας την οικογένειά της στην κα-
ταστροφή. Τοποθετημένη στην Αργεντινή της 
χρεοκοπίας και του ΔΝΤ, η παράσταση έχει στο 
επίκεντρό της αδηφάγα εξουσία που γιγαντώ-
νεται και συνθλίβει το άτομο ηθικά και κοινωνι-
κά, με το διαβρωτικό γέλιο της αρχής να μεταλ-
λάσσεται σταδιακά σε πικρό, συγκρατημένο υ-
πομειδίαμα κα το κωμικό να παραχωρεί τη θέση 
του στο τραγικό. Σκην.: Δ. Πιατάς. Παίζουν: Δ. 
Πιατάς, Π. ςκουρολιάκος κ.ά. Θέατρο ακάδη-
μος (Ιπποκράτους 17 & Ακαδημίας, 210 3625.119), 
Τετ., Πέμ., Κυρ. 20.00, Παρ. 21.30, Σάβ. 18.30 (Λ), 
21.30. € 22, 14 (Φ/ Λ), 12 (άνεργοι - συνταξιούχοι). 
Κάθε Πέμ. γενική είσοδος € 11. 

Η ATHENS VOICE εξασφάλισε για εσάς 50 δι-
πλά εισιτήρια για την παράσταση της Τετάρ-
της 31/10, στις 20.00. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 
1 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι τις 
30/10, στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε 
λίστα στο ταμείο του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ 

AVANT PREMIERE
25 δΙΠλΑ έΙΣΙΤηρΙΑ 
γΙΑ ΤΟ «ΜέΣΑ ΣΟυ» 

Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης της παράστα-
σης Γιώργος Βασιλειάδης γράφει γι’ αυτήν: 
«Η αιώνια πάλη αρσενικού-θηλυκού, μέσα από 
εγωισμούς, ζήλιες, ανασφάλειες, κτητικότητα 
και εμμονές. Ο τέλειος έρωτας, δηλαδή! Ένα 
ζευγάρι χωρίζει, ενώ είναι τρελά ερωτευμέ-
νο, το γιατί το μαθαίνουμε σαν εξομολόγηση 
του ενός προς τον άλλο. Το τέλος θα τους ε-
νώσει ή θα τους χωρίσει για πάντα;» Παίζουν 
και  τραγουδούν:  ς.  Γκάτσης, Γ. Κωβαίου. Δι-
άχρονο Θέατρο (Πυθέου 52, Νέος Κόσμος, 210 
7233.229), Δευτ. & Τρ., 21.00, € 12. Ακατάλληλη 
για κάτω των 15 ετών. 

Η ATHENS VOICE εξασφάλισε για εσάς 25 διπλά 
εισιτήρια για την avant premiere της παράστα-
σης, τη Δευτέρα 5/11, στις 21.00. Στείλτε SMS: 
AVP (κενό) 2 και ονοματεπώνυμο στο 54121, 
μέχρι τις 30/10, στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ει-
δοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Η μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή φιδιών στην Ευρώπη μπρο-
στά στα μάτια σου. Θα δεις τον Μαύρο Μάμπα, που είναι το 
πιο γρήγορο φίδι στον κόσμο, την Κόμπρα της Ινδονησίας που 
φτύνει δηλητήριο, των Πύθωνα μήκους 6 μέτρων, αλλά και τα 
«δικά μας» Αγιόφιδο, Δενδρογαλιά, Σπιτόφιδο κ.ά. Στον 4ο 
όροφο του The Mall Athens, ως 24/1. Πληρ. 210 7280.200

Οι νύφες της φωτογρα-φίας Εμπνευσμένη από το σενάριο της ίωάννας Καρυστιάνη για την ταινία «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη, η παράσταση 
παρακολουθεί το ταξίδι 700 κοριτσιών από την Ελ-

λάδα και τη ρωσία που στέλνονται στην αμερική για 
να παντρευτούν κάποιον που έχουν γνωρίσει μέσα από 

μια φωτογραφία. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι απόφοιτοι 
ηθοποιοί της σχολής θεάτρου «Δήλος». Ελευσινίων 11Α, με-
τρό Μεταξουργείο, 210 5203.562, 698 5745521, Παρ.-Κυρ., 21.15 Απαραίτητη η κράτηση θέσεων 

cocktail Art ο Κωνσταντίνος Θαλασσοχώρης με 
τρεις ηθοποιούς στο πλευρό του έστησε μια μουσι-

κοθεατρική παράσταση, όπου τραγούδια, οπτι-κοακουστικό υλικό και χιούμορ φτιάχνουν ένα δυναμωτικό κοκτέιλ. Ρυθμός Stage, Μαρίνου Αντύπα 38, 210 9750.060, 1 & 8/11, 22.00. €10 (με μπίρα ή 
κρασί)

Π Ρ Ε Μ Ι Ε Ρ Ε Σ
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Στη σεζόν που δειλά δειλά 

ξεκινάει, ακούγονται διά-

φορα… ιδέες στα σκαριά 

και σεφ που μετακινούνται 

κάθε εβδομάδα και αλλού. Η 

Κηφισιά κάνει τον πιο πολύ 

ντόρο, ευνοημένη από το 

κέντρο που… αδειάζοντας 

της στέλνει κόσμο, αλλά 

και από το κοινό των Β. Π. 

που όπως φαίνεται κρατάει 

ακόμη χρήμα. Έτσι, το Piazza 

Mela γίνεται Koun και σερ-

βίρει γιαπωνέζικη κουζίνα 

με γαλλική εσάνς, το Qor 

μετατρέπεται σε Oozora 

πάλι με asian κουζίνα, το 

πρώην Applebee’s συζητιέ-

ται να γίνει το νέο Sea Satin ή 

Caprice (γλέντια). Από τα πιο 

τρανταχτά και σίγουρα νέα 

είναι η άνοδος του Λευτέρη 

Λαζάρου στο ξενοδοχείο 

Life Gallery. Το νέο εστιατό-

ριο λειτουργεί ήδη, λέγεται 

Kool Life, το βράδυ έχει 

πολλά πιάτα μαεστρικής ψα-

ροφαγίας, όπως Βαρούλκο 

(το οποίο επίσης παραμένει 

ανοιχτό στη θέση του), αλλά 

και πιάτα με κρέας, ενώ το 

μεσημέρι θα έχει πιο «καθη-

μερινή» ελληνική κουζίνα 

πάλι από τον εξαιρετικό σεφ 

αλλά σε πολύ προσιτές τι-

μές. Πληροφορίες λένε πως 

εκεί που ήταν το Meat me 

στο Κεφαλάρι θα γίνει ψαρο-

ταβέρνα με το όνομα Σπάγ-

γος. Και στο ξενοδοχείο Πε-

ντελικόν, όμως, ετοιμάζουν 

πράματα και θάματα, το «βα-

ρύ» και υψηλής γαστρονο-

μίας Vardis μεταμορφώνεται 

σε Buenos Aires με μουσική, 

ατμόσφαιρα και φαγητό 

όπως Αργεντινή. Τέλος, και 

στο Κολωνάκι ακούγονται 

νοστιμιές. Το μικρούλι ιταλι-

κό Altro της Χάρητος μόλις 

έγινε Αλεπού και σερβίρει 

ελληνικά μεζεδάκια διά χει-

ρός Γιάννη Μπαξεβάνη σε 

πολύ προσιτές τιμές (ο ίδιος 

ανανεώνει εντελώς και το 

μενού του Parliament στο 

Athens Plaza του Συντάγμα-

τος), ενώ το θρυλικό παλιό-

τερα για τα προχωρημένα 

του ρούχα Montblumchen 

στην ανηφόρα της Δεξαμε-

νής δουλεύει σκληρά για να 

ανοίξει στα μέσα του επόμε-

νου μήνα σαν καθημερινή, 

προσιτή ιταλική «ταβέρνα». 

ΠαντοΠωλείο 

Στοάς Αθανάτων
Η νέα σοδειά από σύκα Κύμης, κάπαρη και 
φάβα Σαντορίνης βρίσκεται ήδη στα ράφια 
του Παντοπωλείου της Στοάς Αθανάτων. Οι  
καινούργιες ελιές δεν μαζεύτηκαν ακόμη, αλ-
λά ο Σταμάτης φροντίζει να υπάρχει η μεγα-
λύτερη δυνατή ποικιλία από τα γευστικότερα 
είδη – τουλάχιστον 15, ακόμη και αυτή τη δύ-
σκολη για τις ελιές εποχή. Φυσικά υπάρχουν 
πάντα και οι σταθερές αξίες του μαγαζιού σε 
παστά και τουρσιά. Από εξαιρετικής ποιότη-
τας μπακαλιάρο και ρέγγες Ισλανδίας έως 
σαρδέλλες Βόλου και θρακιώτικους λικουρί-
νους. Είναι από τα ελάχιστα μέρη στην Αθήνα 
που θα βρείτε ταραμόγλωσσα (αυγοτάραχο 
του μπακαλιάρου), αντσούγιες Ισπανίας και 
φρέσκια λακέρδα από αιγαιοπελαγίτικα το-
ρίκια (παλαμίδες). Τα αλιεύματα γίνονται όλο 
και σπανιότερα σε όλες τις θάλασσες αλλά η 
κρίση κράτησε τις τιμές σταθερές, ενώ στη 
λακέρδα και στις αντσούγιες Ισπανίας οι τι-
μές μειώθηκαν από 36 σε 30 και από 49 σε 45 
€/kgr. Εξαιρετικές είναι οι τιμές για τα σύκα 
Κύμης (8,90 €/kgr), την κάπαρη (18 €/kgr) και 
τη φάβα Σαντορίνης (12 €/kgr), και τα τρία 
χύμα, όπως και τα περισσότερα προϊόντα του 
μαγαζιού. Αρμοδίου 2, Κεντρική Αγορά (είσο-
δος και από Σοφοκλέους 19)

 ✢ ΝΕΑ! ✢

 Ένας Ιταλός στην Αθήνα
Από τους πιο ξακουστούς σεφ της πόλης και μαζί έντονη, γοη-

τευτική προσωπικότητα. Με αφορμή το re-opening του εστια-

τορίου του  για τη σεζόν του χειμώνα, μιλάμε με τον Φαμπρίτσιο 

Μπουλιάνι για γεύση και άλλα πολλά.

τ
ι σχέδια έχεις φέτος για σένα και το Fabrizios’; Επιθυμώ να 
διασκεδάσω, όπως πέρυσι. Φέτος θα έχω και πιο αισθητή 
προσωπική παρουσία στη σάλα.
Η κρίση επηρεάζει τη μαγειρική σου; Καθόλου. Άλλωστε, 

υλικά που για άλλες κουζίνες θεωρούνται φτωχά, στη δική μου 
πρωταγωνιστούν. Είναι ζήτημα φαντασίας να φτιάξεις εύγευ-
στα πιάτα, ακόμα και με τα πιο καθημερινά υλικά.
Υπάρχουν καινούργια πιάτα;  Φυσικά, μάλιστα ανανεώνονται τα-
κτικά, παρόλο που πάντα κρατάμε κάποια που έχουν αποδειχθεί 
«αγαπημένα» για πολλούς. Φέτος προτείνουμε μπριζόλα από 
chianina toscana (τύπος μοσχαριού) ή αλλιώς την πολύ γνωστή 
fiorentina, rocchette di gamberi, δηλαδή γαρίδες τυλιχτές σε πά-
στα tagliolini, και tiramisu communista με φρούτα του δάσους.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που έχεις ακούσει για τη 

δουλειά σου; «Chef, κάνε μου ό,τι γουστάρεις!» 
Ποια είναι η αγαπημένη σου μυρωδιά; Πάντα φέρνω με συγκίνη-
ση στο νου τη μυρωδιά της μπομπότας, που ψηνόταν στα νοικο-
κυριά του χωριού μου για να καλωσορίσει τους δουλευτάδες των 
χωραφιών. Ή το πώς μοσχοβολά το πεύκο τα ζεστά καλοκαιρινά 
μεσημέρια στη Μεσόγειο. Έχω πολλές αγαπημένες μυρωδιές...
Το πιο αγαπημένο σου φαγητό από την ελληνική κουζίνα; 

Μου έρχεται ένας χείμαρρος από αγαπημένα, θα 
περιοριστώ σε 3! Ηπειρώτικη πλατσαριά (πίτα 
από καλαμπόκι με διάφορα άγρια και «ήμε-
ρα» χόρτα), οι παπούλες, σαλάτα από φρέ-
σκιες κορυφές μπιζελιών (κρητική συντα-
γή), κι επίσης από την Κρήτη τα γαλάντερα 
(σούπα από εντόσθια αρνιών γάλακτος).
 Ποια διάσημη προσωπικότητα θα δεξιωνό-

σουν στο Fabrizios’; Τον Francis Bacon, που 
εκτιμώ ιδιαίτερα ως ζωγράφο. Θα του προ-
σέφερα τη fiorentina ως tribute στη θεματο-
λογία του, με τα ανθρώπινα μέλη που μοιάζουν 
να έχουν βγει από... σφαγείο. 
Τέλος, σεφ, μια κρίσιμη ερώτηση… Πώς πετυχαίνουμε 

το σωστά βρασμένο μακαρόνι; Ακολουθούμε πάντα πιστά 
τις οδηγίες (χρόνο) της συσκευασίας.  
Fabrizios’, Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 210 7247.180, ανοιχτά κάθε μέρα και μεσημέρι

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

hungry 

in athens 

Mαγειρεύουμε ξανά! Μη χάσεις  

τη νέα συνταγή που βγαίνει  

στον αέρα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου
  

Η νέα εβδομαδιαία web εκπομπή 

μας αποκλειστικά στο  

www.athensvoice.gr 

Ο Λευτέρης Λαζάρου
φέτος και στην Κηφισιά
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ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 7716.900 
Περιβάλλον χαλαρό, γεμάτο 
χρώμα. Αυθεντικές μεξι-
κάνικες γεύσεις και μαζί 
παγωμένες μαργαρίτες, μο-
χίτο, σανγκρία ή τεκίλες και 
μεξικάνικες μπίραεςσερβι-
ρισμένες όπως Μεξικό. Κά-
τω 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.

ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ    
Καλαμιώτου 19, αθήνα, 210 3222.458 
-498/ www.melilotos.gr  Σπι-
τικά μαγειρέματα, 
σαν να λέμε κόκο-
ρας με χυλοπίτες, 
μπάμιες, φασο-
λάκια, χορτόπι-
τες, με καλές 
πρώτες ύλες 
και εμμονή 
στην ποιότητα. 
Εκεί ή στο χώ-
ρο σου με ένα 
τηλεφώνημα. 
Το μενού αλλά-
ζει συχνά, οπότε 
ενημερώνεσαι για 
τα νέα με mail τους 
ή στο site. Διανομή: 
Δευτ.-Παρ. 12.00-18.00. 
Ανοιχτά έως τις 20.30. 
Κυρ. κλειστά. 

ΜΟΜΜΥ ΟPEN                   
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 3619.682 
Νέο σκηνικό, με μεσογει-
ακές - ιταλικές γεύσεις και 
καταπληκτικά cocktails 
στην μπάρα. œ Μ 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 
πεντανόστιμο ζυμάρι από 
άλευρα κάνναβης. Δοκίμα-
σε τη rocket και θα πάθεις, 
ζυμαρικά και πολύ ωραία 
γλυκά. Delivery 13.00-12.00.  

ΝΤΕρΛΙkATEΣEN
τσακάλωφ 14, Κολωνάκι Από τη 
Θεσσαλονίκη, θέμα του τα 
σουβλάκια πάσης φύσεως. 
Καλή ποιότητα, βιολογικά 
προιόντα, πρωτότυπες 
ιδέες, χιούμορ στις ονο-
μασίες. C

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. Σμύρ-
νη, 210 9319.146/Π. Φάληρο, 210 9858.880/ 
αμπελόκηποι, 210 6401.480/ αγ.Παρα-
σκευή, 210 6019.975/αργυρούπολυ,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 ωραιότατο ιταλικό μενού 
που επιμελείται ο Ιταλός 
σεφ Ettore Botrini. œ Μ Ξ 

PIZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολοκοτρώνη 
32,  Κεφαλάρι, αγ. Παρασκευής & Στρ. 
τόμπρα, αγ. Παρασκευή, Κύπρου 104, 
Μπουρνάζι, Πίνδου 1, ν. Φιλαδέλφεια, λ. 
αλεξάνδρας 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.  œ œ V.

 RooSTER     
Πλ. αγ. ειρήνης 4, 210 3224.410 Αll 
day bar και εστιατόριο, 
σ’ ένα από τα πιο  hot  
meeting points της Αθήνας 
στην πλατεία Αγ. Ειρήνης.  

ΣΑΛΟΣ ΛΑΓΟΣ (Ο)    
τρώων 63, Άνω Πετράλωνα, 210 
3471.101Όπου σαλός, ο τρε-
λός-φευγάτος στα κρητικά. 
Ρακές και ρακόμελα, με-
ζέδες και μαγειρευτά μέσα 
σε φοιτητική ατμόσφαιρα 
και με τιμές… εξίσου φοι-
τητικές. œ   

SCHwEINCHEN DICk    
ίάκχου 9-11, Γκάζι, 693 7983556 
Street food για να αρχίσεις 
ή να κλείσεις τη νυχτερινή 
σου διασκέδαση. Βιομηχα-
νικό, βερολινέζικο design 
με μουσικές blues, jazz 
και rock . Απολαυστικά 
λουκάνικα Νυρεμβέργης, 
Βιέννης, Κρακοβίας, 
πατατοσαλάτες Βαυαρίας 
και Βερολίνου, αυθεντικά 

βαυαρέζικα αλλαντικά και 
πολλές μπίρες. œ Ξ

SHAMoNE     
Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι  Το 
bar restaurant του Φώτη 
Σεργουλόπουλου με εντυ-
πωσιακό χώρο, κουζίνα 
16 πιάτων σε οικονομικές 
τιμές (€ 6-14 το πιάτο), 
μεγάλη μπάρα για cocktails 
και burlesque happenings 

από ηθοποιούς, χορευτές 
και performers κάθε Πα-
ρασκευή και Σάββατο.  œΞ

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7564.021 Bραβευμένο με 
αστέρι Michelin. Προ-
σελκύει μεγαλύτερης 
ηλικίας κόσμο, αληθινούς 
connaisseurs. Λίστα με 
1.000 (!) ετικέτες κρασιού. 
œœœ

STÕ ASTRA  
Athens Park Hotel, λ. αλεξάνδρας 10, 
210 8894.500  Φαντασμαγορική 
θέα τη φωτισμένη πόλη, 
το τέλειο service, κουζίνα 

διεθνής και b.b.q. Ανοιχτά 
Τετ. - Σαββ. œœ

ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ
Σπυρίδωνος τρικούπη 12, 210 3838.539 
Το στέκι που επιλέγεις 
για σνακ και όχι μόνο στα 
Εξάρχεια ανανεώθηκε, 
δημιουργώντας ακριβώς 
δίπλα του ένα νέο χώρο 
με σύγχρονο και minimal 
σχεδιασμό. Θα δοκιμάσετε 
γνήσιο ιταλικό καφέ και 
γευστικά αλμυρά και γλυκά 

σνακ κάθε μέρα από τις 7 
το πρωί, ενώ το βράδυ 

θα πιείτε το ποσό 
σας έως αργά. 

Κάθε Τετάρτη 
πάρτι. 

TGI FRIDAYS 
Κολοκοτρώνη 35, 
Κηφισιά, 210 623 
3.947-8/ Υμηττού 
110, Παγκράτι (εμπ. 
Κέντρο Athens 
Millennium), 210 
7560.544-5/ νεοφύ-

του Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 722 7.721/ λ. Κηφι-

σίας & αλεξάνδρας, αμπε-
λόκηποι, 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. œΞ Μ A.V.

ΩρΑΙΑ ΕΛΛΑΣ         
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7525.777  www.oraia-ellas.gr 
Παραδοσιακή αθηναϊκή 
μονοκατοικία με ελληνική 
κουζίνα. Πολλά μεζεδάκια, 
καλό κρασί και ρακή. Πέμ.-
Σάβ. βράδυ και Κυριακή 
μεσημέρι ρεμπέτικα και 
λαϊκα χωρίς μικρόφωνο. 
Δευτ. κλειστά.œ

 γεύση οδήγοσ
✢  ΤΣΕΚΑρΕ ΤΟ! ✢

GOODY’S 
Στην οδό Λεβίδου 1 
βρίσκεται πλέον το 
εστιατόριο Goody’s 
στην Κηφισιά, όπου 
σε ένα μοντέρνο και υ-
ψηλής αισθητικής πε-
ριβάλλον μπορείτε να 
απολαύσετε τις αγα-
πημένες σας γεύσεις 
– και τα νέα Extreme 
Burgers. Στο πρότυπο 
αυτό κατάστημα μπορείτε επίσης να «διαβάσε-τε» το menu σε iPad, αλλά και να ανακαλύψετε στη μεγάλη multi touch οθόνη τελευταίας τε-χνολογίας δεκάδες διαδραστικά παιχνίδια.

LIDL 
Τα καταστήματα Lidl, 
αναγνωρίζοντας ότι 
το κρέας είναι πάνω 
απ’ όλα θέμα εμπι-
στοσύνης, επέλεξαν 
να συνεργάζονται 
με προμηθευτές που 
μπορούν να τηρούν 
τις πιο αυστηρές προ-
διαγραφές σε όλη την 
αλυσίδα εκτροφής, 
την εισαγωγή των ζώ-
ων στους στάβλους, 
τη διατροφή τους και 
τέλος τη σφαγή τους. Έτσι, στα ράφια τους θα βρείτε φρέσκα κρέατα και αλλαντικά «Αγροι-κία», για εγγυημένη ποιότητα και γεύση. 

ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Σκέτο, με νερό, πάγο, ως συστατικό cocktail, στο σπίτι, στο βουνό ή στη θάλασσα... και για συνοδευτικό ποιου μεζέ; Δώσε τη δική σου α-πάντηση και μάθε τι σημαίνει για το χαρακτήρα σου ο τρόπος που πίνεις το ούζο σου, μέσα από το νέο διαγωνισμό «Πλωμαρίου Ουζότυπος», στη σελίδα  www.facebook.com/ouzoplomari του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου. Ως 29/10 απάντησε και μπες στην κλήρωση: 3 τυ-χεροί  κερδίζουν κάθε εβδομάδα από 3 φιάλες των 700 ml Ούζο Πλωμαρίου και από 2 συλλε-κτικές μινιατούρες ούζου των 50  ml. 

Μια πολύ ενδιαφέ-ρουσα βραδιά στον Βασίλαι-να στις 31/10 με μενού 5 πιάτων (ποικιλία μαριναρισμένων ψαριών, τσι-πούρα με πουρέ μελιτζάνας, κριθαρότο με φραγκοστάφυλα και κοτόπουλο, burger μοσχαρίσιο, μους σοκολάτας με φρούτα του δάσους και ξηρούς καρπούς), που συνοδεύ-ονται με κρασιά των Αμπελώνων Αντωνό-πουλου (Άδολη Γης, Άναξ chardonnay, Άναξ syrah, Νέα Δρυς cabernet, Μαυροδάφνη Πατρών), στην εξαιρετική τιμή των €35. Προσέλευση από τις 20.30. Αιτωλικού 72, Πειραιάς, 210 4612.457 

M H  X A Σ E I Σ

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.œΜ

CREPA - CREPA     
νεο: ανδ. Παπανδρέου 16A, Γλυφάδα, 
210 8941.700, 210 8945.005/ 25 Μαρτίου 
& ειρήνης 2, ν. Σμύρνη, 210 9317.705/ 
τραλλέων 71, λαμπρινή, 210 2222.071/ 
Ηρακλείου 3-5, Χαλάνδρι, 210 6858.138/ 
Σκουφά 46, Κολωνάκι, 211 4044.803/ Πλ. 
Ηρώων 5 & Παλλάδος 24-26, Ψυρρή, 210 
3218.484/ Ρήγα Φεραίου 11, Κως, 22420 
25156/ αργυρουπόλεως & αλεξιουπόλεως 
34, αργυρούπολη, 210 9930.700/ Athens 
Metro Mall, λ. Βουλιαγμένης 276, 210 
9731.190 O ναός της κρέπας. 
Πρωτότυπες και γευστικές, 
αλμυρές και γλυκές, σε πολ-
λούς συνδυασμούς για να 
διαλέξεις αυτό που τραβάει 
η όρεξη σου πιο πολύ. 

*ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι
Το ιστορικό καφενείο της 
Αθήνας ξανά ανοιχτό από 
τις 10 το πρωί μέχρι αργά 
(πολύ) το βράδυ, για καφέ-
δες, μεζεδάκια (από τη 1 το 
μεσημέρι), ρακή από τηn 
Κρήτη και τρομερό σπιτικό 
χαλβά με παγωτό. œ

ΕΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 2155559990  
Το παλιό –και σήμα κατα-
τεθέν της περιοχής– καφε-
νείο του Παγκρατίου έχει 
μεταμορφωθεί σ’ ένα χα-
λαρό ζεστό χώρο με design 
πινελιές. Πιάτα ελληνικής 
σπιτικής κουζίνας αλλά και 
θαλασσινά . œ Μ

GAZARTE 
Bουτάδων 32, Γκάζι, 210 3460.347, 
3452.277 Θέα Aκρόπολη, μεσο-
γειακές γεύσεις, πρωτότυπα 
κοκτέιλ. Mουσική funky, 
latin, jazz, soul, ethnic. 
Παρ.-Σάβ. ρυθμοί παλιών 
δεκαετιών.   œΞ

GooDYS       
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 παραδοσι-
ακές γεύσεις στη σύγχρονη 
version τους, η ελληνική 
αλυσίδα που ξέρεις και 
εμπιστεύεσαι.C 

koHENooR 
τριπτολέμου 41, Γκάζι,  210 3455.762 
Λιτό ντεκόρ και αυθεντικά 
παραδοσιακά ινδικά πιάτα. 
Μετά από δέκα χρόνια επι-
τυχίας στο Σιδάρι της Κέρ-
κυρας, οι Ινδοί ιδιοκτήτες 
σερβίρουν σπεσιαλιτέ που 
τις ξέρουν καλά. Δοκιμάστε 
tandoori και vindaloo ακρι-
βώς όπως India. œ

koTILI  
αδριανού 41-45, Μοναστηράκι, 210 
3232.868 Καφέ-μεζεδοπωλείο, 
σε προνομιακό σημείο, 
με μεγάλη ποικιλία σε 
ελληνικά πιάτα, φρέσκες 
σαλάτες, χειροποίητα γλυ-
κά, παγωτά, καφέδες και 
ποτά. Παρ.&Σάβ. μουσική 
με πιάνο. œ Μ

MALVAZIA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 3417.010 
Εξαιρετική μεσογειακή 
κουζίνα, χώρος υπέροχος 
που θυμίζει μεσαιωνικό 
κάστρο. Καθημερινές με 
προσφορές (μενού € 19), 
Π/Σ live μουσική. œ Κ Ξ 

MAMA RoUX
αιόλου 48-50, μετρό «ΜοναστηράκιΜ, 213 
0048.382 Πολυχώρος γεύσεων 
(φαλάφελ, γαλλικές βελου-
τέ σούπες, τραγανά ζεστά 
BLT sandwich , νεοϋρκέζι-
κο cheesecake) και πρω-
τότυπα cocktails. Και πολύ 
καλές μουσικές, και συχνά 
πάρτι. Στο χώρο σου με ένα 
τηλεφώνημα από τις 8 το 
πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα 
και κάθε Κυριακή brunch 
12.00-18.00 με € 12-15/ άτο-
μο. Δευτ. βράδυ κλειστά.    

 MEXIkANoS (Ο)

* νέο
C μέχρι   15
œ μέχρι 25
œœ μέχρι 40
œœœ 45+
Ξ Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 
π.μ.)
Σ/Κ Ανοιχτό Σάββατο/ 
 (ή) Κυριακή μεσημέρι
Μ Ανοιχτό μεσημέρι
 Τιμές χωρίς κρασί
A.V. Μην ξεχάσεις να πάρεις     
 την AThEnS VOIcE 
 φεύγοντας 

ΚέντΡΟ

AbREUVoIR
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 210 7229.106 
Παλιό, αγαπημένο, με 
γαλλική κουζίνα, κομψό-
τητα και στιλ, έμαθε στους 
Αθηναίους τα σαλιγκάρια 
μπουργκινιόν και το φιλέτο 
σος καφέ ντε Παρί. Τα 
μεσημέρια με μενού 30 
ευρώ. œœœ M

AETHRIoN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 210 7281.000 
Αll day στέκι με service 
πολλών αστέρων.  Καφέδες, 
ροφήματα, σάντουιτς και 
ελαφριά γεύματα. Στον ίδιο 
χώρο και μικρό «μπακάλι-
κο» με προιόντα Ελλήνων 
παραγωγών (λάδια, ξίδια, 
μυρωδικά, μπαχαρικά, μέ-
λια) για να αγοράσεις.œ

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 
7210.501, 697 7210501  Στο 
μοντέρνο εστιατόριο του 
δημοσιογράφου Σταύρου 
Θεοδωράκη καταφθάνουν 
καθημερινά από το νησί 
στάκες, τυριά, άγρια χόρτα, 
μέχρι και η περίφημη 
μπουγάτσα του Ιορδάνη. 
Δοκίμασε το γαμοπίλαφο. 
Κυρ. κλειστά. œœ Μ A.V.

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 
21, λ. Aλεξάνδρας, 210 6420.874/ 
αργεντινής Δημοκρατίας 14, 210 
6450.345 Ελληνική γεύση στην 
καλή εκδοχή της, συχνά 
αφιερώματα σε τοπικές 
κουζίνες. 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 
Κυριακή). œΜ

ΑΜΠΑΚΑΣ    
ίκαριέων & ορφέως 34, Γκάζι, 211 
7108.884, 6975 103055 Κρητικό 
μαγειρείο με XL μερίδες 
και γεύση αυθεντική, που 
συναντάς σε σπίτια Κρητι-
κών. Τις πρώτες ύλες προ-
μηθεύεται η Χανιώτισσα 
νεαρή ιδιοκτήτρια μόνο από 
το νησί της και μάλιστα από 
μικρούς παραγωγούς και 
συνεταιρισμούς. œ

AρΧΟΝΤΙΚΟ 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 210 7777.742 
Παραδοσιακή ελληνική 
κουζίνα με πολλές επιλο-
γές για να διαλέξεις, καλό 
χύμα κρασί και ρακόμελο 
για συνοδεία.  Και delivery 
12.00-18.00 Κλειστά Κυ-
ριακή œ M 

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, εξαι-
ρετικό σερβις. Αργότερα 
πέρνα για ποτό στο μπαρ-
πασαρέλα.œœœ

ΒEER  ACADEMY HoME
εθν. αντιστάσεως 4, Καισαριανή, 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. œ

ΒΟΥΤΑΔΩΝ 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 3413.729 
café-bistrot για καφέ, πο-
τό, σάντουιτς, τάρτες, ποι-
κιλίες και νόστιμα γλυκά. 
Δοκίμασε φοντί σοκολάτας 
με φρούτα. œ
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Βόλτα στην Αγία Παρασκευή
Πνιγμένη στο πράσινο, στους πρόποδες του Υμηττού, είναι 9 μόλις χιλιόμετρα από 
το κέντρο της Αθήνας /// Πολλές από τις γειτονιές της έχουν όνομα που από μόνο 
του είναι αρκετό για να θέλεις να μείνεις: Κοντόπευκο, Παράδεισος, Πευκάκια, 
Νέα Ζωή / Συνορεύει με Χαλάνδρι, Χολαργό, Γλυκά Νερά, Γέρακα /// Είναι γνωστή 
σε όλη την Ελλάδα για το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ /// Εδώ είναι το κολέγιο Deere και 
το Εθνικό Κέντρο Πυρηνικής Φυσικής «Δημόκριτος» /// Η πλατεία της Αγ. Παρα-
σκευής και η «πάνω πλατεία» του Αϊ-Γιάννη αποτελούν σημεία συνάντησης, με την 
εικόνα τους να αλλάζει ανάλογα με την ώρα /// Το πρωί παππούδες συνοδεύουν τα 
εγγόνια τους στην παιδική χαρά, συνταξιούχοι στήνουν πηγαδάκια με κλασικούς 
ομηρικούς καυγάδες (να υπολογίζουμε και τις ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις), νοι-
κοκυρές κάνουν τα ψώνια τους /// Το απόγευμα τις καταλαμβάνουν μαθητές, πο-
δηλατιστές, παιδιά με skateboards /// Από τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού 
στον Υμηττό μπορείς να δεις μέχρι τη θάλασσα  /// Ο δρόμος από το βουνό του Υ-
μηττού θα σε βγάλει στο δάσος της Καισαριανής /// Κάποτε ήταν γνωστή ως γειτο-
νιά της πίτσας, αφού είχε πολλές πιτσαρίες /// Αυτάρκης γειτονιά, διαθέτει όλα όσα 
θέλει να έχει ο κάτοικος δίπλα του /// Καινούργια καταστήματα συνεχώς προστίθε-
νται σε νέους χώρους ή στη θέση παλιών –αν έχετε να πάτε καιρό, δεν θα πιστεύετε 
τις αλλαγές /// Κινηματογράφος Αμαρυλλίς, για τους σινεφίλ της γειτονιάς

Αν και πήρε το όνομά της από την εκκλησία, είναι γνωστή για το πράσινο 
και τη διασκέδαση που προσφέρει. Η A.V. βρήκε τα καλύτερα στέκια της.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε στην A.V. 
για τη γειτονιά του

15 χρόνια ζω στην Αγ. Παρασκευή, στην περιοχή Πευκάκια. Μια περι-
οχή που έχει ακόμα σπίτια με αυλές, ησυχία, ηρεμία, παρά πολλά δέ-
ντρα κι αυτό σε λίγη απόσταση από την Αθήνα. Περπατάς εδώ και δεν 
έρχεται ούτε καν ως απόηχος ό,τι συμβαίνει στο κέντρο της πόλης. 
Ξυπνάς και ακούς πουλιά. Υπάρχει όμως και κάτι επιπλέον, που την 
κάνει μοναδική. Αν έχεις ανάγκη από απομόνωση ανηφορίζεις την 
Κλεισθένους και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στο βουνό. Αν, πάλι, θέλεις 
να βρεθείς μέσα σε κόσμο πηγαίνεις στην πλατεία, στο δρόμο του Αγ. 
Ιωάννου. Εκεί έχει καταστήματα, εστιατόρια και καφέ που σίγουρα θα 
καλύψουν τις ανάγκες σου. Πόσες άραγε συνοικίες στην Αθήνα σου 
προσφέρουν σε τόσο λίγο χρόνο, τόσο διαφορετικές επιλογές;

* Ο Β.Κ. παίζει και σκηνοθετεί την παράσταση «Mnimonimous» στο Προσκήνιο
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ΑΝΟΙΞΗ 210 6513.402  Έμφαση στα μαγειρευτά (κατσικάκι λαδορίγανη, καγιανάς, λαχανοντολμάδες). 
Επώνυμο χύμα κρασί.AΠOΨH (ME) 210 6390.526 Για τα πεντανόστιμα μαγειρευτά, τα ζουμερά 
φιλετάκια και τις σπιτικές πίτες. Σάββατο ζωντανή μουσική με παλιά λαϊκά. ARTIGIANO (LÕ) 210 
6086.000 Νόστιμη κουζίνα με ιταλική απόκλιση (τα μακαρόνια τα βράζουν τη στιγμή της 
παραγγελίας), κρεατικά, μενού διαίτης και παιδικά. Και delivery. BEER ACADEMY 210 6007.913 Η 
«ακαδημία» της μπίρας. Για δυνατούς πότες με αδυναμία στις μπίρες όλων των αποχρώσεων 
και βαθμίδων και μεγάλη ποικιλία σε γερμανικές σπεσιαλιτέ. BYZANTINO 210 6511.354, 693 2426338 
Mουσικό μεζεδοπωλείο με ελληνική κουζίνα από διαλεχτά υλικά. Kαθημερινά ζωντανή 
μουσική. Kυριακή κλειστό. ΓΑΪΔΑΡΟΣ 210 6004.724 Xωριάτικες συνταγές σε ξυλόφουρνο και 
πανέμορφος κήπος που θυμίζει πλατεία χωριού. Ανοιχτά κάθε μέρα μεσημέρι και βράδυ. Στην 
Αγ.Παρασκευή, Δευτ.κλειστά. DA VINCI 210 6000.102 Πολυεπίπεδος 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. ΘANAΣHΣ 
210 6004.056 Πολλοί επώνυμοι ινκόγκνιτο, πολύ καλά ψητά επίσης. Και ψάρι. MAYPOMATHΣ 210 6399.102 
Eναλλακτικά, για την περίπτωση που δεν θες κόκκινο κρέας.Θεωρείται ο βασιλιάς του 
κοτόπουλου. ΠΣ ζωντανή μουσική.  NANNINELLA 210 6005.622 Ναπολιτάνικη κουζίνα και ατμόσφαιρα 
από τους Σικελούς αδελφούς Marcello και Franco. Ανοιχτά όλη τη βδομάδα, ΣΚ και μεσημέρι. 
SIMPLY BURGERS Κεντρικό 18380 Zουμερά μπιφτέκια, φρέσκες σαλάτες, κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία που –πώς γίνεται, δεν ξέρουμε– τα διατηρεί ζεστά και τραγανά. Και 
dine in και delivery στο σπίτι με δώρο brownies.   

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
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το ΜΙΧΤΑΡΕ τησ I LYA  D A R L I N G
 γ ία την ΑTHENS VOICE
The mixtape of a schizophrenic

1. Felix> It will make me crazy 
Είσοδος σε υπόγειο «club».

2. Chase and Status feat. Liam 
Bailey>Blind Faith 
«What is a man now to do with his mind, 
when it’s working overtime. The best I 
could do is now dance with the devil».

3. Cassius> I love you so 
Εκστατική ευφορία. Rave.

4. T2 feat. Jodie> Heartbroken
Φθηνή χορευτική ικανοποίηση κι εκτόνω-
ση ενέργειας στο Clapham. 
Μόνο φόρμες κι αθλητικά.

5. Siouxsie and the
 Banshees > Spellbound
Παγανισμός στο κέντρο της Αθήνας.

6. The B-52s > Give me back my man 
Όταν θα έδινες πραγματικά 
τα πάντα...

7. The Weeknd >Wicked Games 
Live στο Hollywood Bowl.

8. JJ > Ceo Birthday
Η αντίφαση των συναισθημάτων σε 
σημείο διπολικής διαταραχής.

9. Angelo Badalamenti > Pink Room
Το pink room, που στην πραγματικότητα 
είναι σκούρο κόκκινο με ταμπέλα neon να 
αναβοσβήνει.

10. Maria Callas as Norma > Casta Diva 
Η κάθαρση.

Ίλια, ντάρλινγκ, τι ’ναι αυτό 
που το λένε «αγάπη»;

η 
Ilya Darling έχει τις απαντήσεις.  Δια-

σκεύασε το κλασικό τραγούδι «Τι ’ναι 

αυτό που το λένε αγάπη» του Τάκη 

Μωράκη (που είχε ερμηνεύσει η Σοφία 

Λόρεν στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι») 

και γύρισε  video σε σκηνοθεσία του Ευθύμη 

Kosemund Σανίδη και art direction της Ελιζα-

μπέττα Ίλια-Γεωργιάδου.

«Θυμάμαι πως έπεσα τυχαία πάνω στο 
video του τραγουδιού από την ταινία του 
1957 και πως ήταν έρωτας κεραυνο-
βόλος. Δεν μπορούσα να βγάλω από το 
κεφάλι μου το στίχο, τη Σοφία Λόρεν, 
το περιβάλλον. Πήγα για πρόβα κι άρχι-
σα να το τραγουδάω. Ολοκληρώσαμε τη 
διασκευή σε 10 λεπτά. Αυτό που παθαί-
νεις με τη μουσική είναι σαν τον έρωτα, 
δεν ξέρεις από πού, γιατί και πώς σου 
έρχεται, απλά σε βρίσκει».

Του Γιαννη νΕνΕ

FREE DOWNLOAD
Δείτε το βίντεο και κατεβάστε 

δωρεάν το mp3 του νέου 

τραγουδιού της Ilya Darling «Τι ’ναι 

αυτό που το λένε αγάπη». 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

      στο athensvoice.gr

Ακούστε το mixtape στο athensvoice.gr

www.athens voice.gr
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ON STAGE  Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ Τα ζευγάρια, οι παρέες,  
οι σολίστες και τα all-star της σεζόν

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Kίτρινα Ποδήλατα Dr Vodkatini

Ελένη Βιτάλη Penny & the Swingin’ Cats.

Νίκος Πορτοκάλογλου & Φίλιππος Πλιάτσικας Χειμερινοί Κολυμβητές

Κωστής Μαραβέγιας

Γιάννης Κασσέτας
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ο
ι μουσικές σκηνές στα χρόνια 
της κρίσης. Αντέχουν πολύ πε-
ρισσότερο από τα hot clubs και 
τις πίστες. Διαχρονικά στέκια, 
νέες αφίξεις και ένα ατελείωτο 
ρολάρισμα των ονομάτων στα 
στέκια της πόλης. Το large των 
θιασωτών της νύχτας έχει πάει 
περίπατο και συχνά σε υπόγειες 
μουσικές σκηνές συναντάς κό-

σμο που είχε ρεζερβέ το πρώτο τραπέζι πίστα. 
Χαμηλές τιμές, κοινοκτημοσύνη των αγαθών του 
τραπεζιού στις παρέες. Share παντού. 

Πάτησαν φρένο οι grande σόλο εμφανίσεις των 
σούπερ ντούπερ ονομάτων, καθώς η ταχύτητα 
της εποχής αλλάζει τα δεδομένα πιο γρήγορα 
κι από καρατέκα. Οι συνεργασίες συνεχίζονται, 
με μόνο στοίχημα συχνά ποιο θα είναι το πιο πα-
ράξενο ζευγάρι της σεζόν. Το ίδιο και οι μουσι-
κές παρέες. Ανακύκλωση, πάντως, παντού. Οι 
Χειμερινοί Κολυμβητές κατεβαίνουν κλασικά για 
βουτιές, ο Σωκράτης Μάλαμας αποθεώνεται από 
τους μουτζαχεντίν φαν του, οι Φατμέ συναντούν 
τους Πυξ Λαξ, ο Μουζουράκης τον Αλευρά, η Ευ-
ριδίκη τον Ρήγο και ο Χατζηγιάννης τον Ζουγανέ-
λη, που δεν χωρίζει από τον Μπουλά.

Παντού στη νυχτερινή Αθηνά όλοι οι χώροι α-
νοίγονται σε όλα. Μπαράκια κάνουν σεμινάρια, 
γκαλερί και περίπτερα στήνουν συναυλίες, φούρ-
νοι διοργανώνουν εκθέσεις και clubs γίνονται 
συναυλιάδικα. Όλα όλοι. Λογικό. Με εξαιρέσεις. 
Τις παλιές μουσικές σκηνές που δεν διακινδυνεύ-
ουν το στέρεο όνομά τους, τις καινούργιες που 
με έξυπνες επιλογές νέων ονομάτων έχουν κατα-
φέρει σε χρόνο μηδέν να σχηματίζουν ουρές έξω 
από τις πόρτες τους συγκεκριμένες μέρες. Και τις 
πολύ παλιές, που αναβιώνουν. Είναι αυτονόητο  
ότι το πρόγραμμα έχει συρρικνωθεί Παρασκευή 
και Σάββατο με εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν 
τον κανόνα και περιπτώσεις Θανάση, Μάλαμα, 
όπου και Δευτέρα πρωί να τους βάλεις θα έχεις 
κόσμο. 
Η ρετρό αισθητική της μπουάτ επιστρέφει ακό-
μη πιο δυνατή σε μια εποχή που όλα αλλάζουν και 
ασπρομαυρίζουν λίγο με συννεφιά διαρκείας. Η 
επικοινωνία έχει ανάγκη πλέον από μικρότερους 
χώρους και περισσότερη απλότητα.
Για να δούμε τι θα δούμε φέτος και ποια είναι 
τα δυνατά ζευγάρια, παρέες, σολίστες της σεζόν. 
Σημειώστε ημερομηνίες και βάλτε στόχους. Εύ-
κολο είναι.

ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΟΥ ΑΣΟΥ
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Φίλιππος Πλιά-
τσικας για πρώτη φορά μαζί με τη Φατμέ - Πυξ 
Λαξ ιστορία τους, από 3/11 (Gazoo, κάθε Σάβ.) 
Συνεργασία Μαζωνάκη - Κουρκούλη στο Φωτα-
έριο, κάθε Πάρ. & Σάβ. (από 7/12)
Συνεχίζουν οι Λάκης Παπαδόπουλος - Vassilikos 

με το «Retr-Audio» Παρασκευές στην Κεντρική 
Σκηνή του Σταυρού του Νότου (ΣτΝ από εδώ και 
πέρα γιατί έχει κλείσει τη μισή ελληνική σκηνή). 
Για δύο ακόμη Σάββατα οι Μύρωνας Στρατής και 
Ησαΐας Ματιάμπα σε πιο dance κλίμα στο Plus
H Mελίνα Κανά με διαφορετικούς καλεσμένους 
για δύο ακόμη Σάβ. στην Αυλαία
Πάνος Μουζουράκης - Θανάσης Αλευράς Plus 
στον ΣτΝ, κάθε Παρ. & Σάβ. (30/11 - 26/1/13)
Μέχρι 6/11 συνεχίζουν Δημήτρης Κοργιαλάς 
και Sunny Mπαλτζή τις Τρίτες στο Club του ΣτΝ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΟΝΟΙ
Για πρώτη φορά στο ΣτΝ (Κεντρική Σκηνή) η Ελέ-
νη Βιτάλη, που έρχεται από σερί επιτυχημένων 
εμφανίσεων (κάθε Δευτ. μέχρι εξαντλήσεως του 
κοινού, δηλαδή το 2015 περίπου), αλλά και ο Αλ-
κίνοος Ιωαννίδης κάθε Παρ.&Σάβ. (9/11 - 15/12)
Σωκράτης Μάλαμας στην Κεντρική Σκηνή - ΣτΝ, 
κάθε Παρ.&Σάβ. (18/1 - 9/3)
Παύλος Παυλίδης (Κεντρική Σκηνή - ΣτΝ), κάθε 
Πέμ. (29/11 - 27/12) 
Δέκα εμφανίσεις στην ιστορική μπουάτ Απανε-
μιά, στην Πλάκα, για τον Κωνσταντίνο Βήτα, που 
συνειδητά επέλεξε το συγκεκριμένο χώρο, κάθε 
Πέμ.
Ευρυδίκη στο Γυάλινο Μουσικό θέατρο με την 
παράσταση «Εγώ, η Edith και ο Εlvis… το μπλε 
ταξίδι» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, 
κάθε Κυρ. (από 2/12)

ΝΕΟ ΑΙΜΑ
Ελεωνόρα Ζουγανέλη μόνη στο Plus - ΣτΝ κάθε 
Σάβ. (από 2/2 μέχρι πάντα)
Κωστής Μαραβέγιας στην Κεντρική Σκηνή - ΣτΝ  
κάθε Πάρ. & Σάβ. (21/12 - 12/1)
Γιάννης Χαρούλης στην Κεντρική Σκηνή - ΣτΝ 
κάθε Παρ. & Σάβ. (15/3 - 27/4)
Λεωνίδας Μπαλάφας ακάθεκτος στο Club του 
ΣτΝ κάθε Πέμ.
Μαριέττα Φαφούτη στο Plus του ΣτΝ κάθε Σάβ. 
(10/11 - 24/11)
Ματούλα Ζαμάνη στο Club κάθε Τετ. (5/12 - 30/1)
Wedding Singers στο Tώρα Κ44, κάθε Τετ. με ε-
λεύθερη είσοδο
Ο Αντώνης Βλάχος (7/11) στην Αυλαία, με δια-
σκευές από Αmy μέχρι Radiohead. Δύο μέρες με-
τά ο Πάνος Μπίρμπας με ρεπερτόριο από Cohen 
ως Cave

ΤΡΙΑΡΑΚΙ
Ο Mιχάλης Χατζηγιάννης στην Ακτή της οδού 
Πειραιώς στο πλευρό του Γιάννη Ζουγανέλη και 
του Σάκη Μπουλά, παρουσιάζουν τη μουσική 
παράσταση «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». 
Sugahspank & Mc Yinka & Alex Retsis Νέα πα-
ραλαβή με hip-hop, soul, breaks και reggae, στο 
Life jazzy bar (17/11) 

Τα ζευγάρια, οι παρέες,  
οι σολίστες και τα all-star της σεζόν



Felizol

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ 
ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ. ΣΥΝΗΘΩΣ,

 ME ΠΟΔΗΛΑΤΑ.

Χαΐνηδες με διονυσιακό κλίμα κάθε Παρ. στο Plus 
του ΣτΝ (26/10 - 23/11)
Κίτρινα Ποδήλατα και πάλι στην Αρχιτεκτονική 
στο Γκάζι, κάθε Σάβ. (Ελασιδών 6)
Ο Βασίλης Βασιλάτος κι οι Ιστορίες Για Κρου-
στά για τρεις Balkan Folk Πέμ. του Νοεμβρίου 
στην Αυλαία (από 1/11)
Στο Ρακόμελο τελευταία Κυρ. 
για τους Καλλιόπη Βασιλεί-
ου - Γιώργη Ανδρεαδάκη, «...
τραγουδούμε γιατί έτσι μας 
αρέσει...» με κρητική παράδο-
ση. Tους διαδέχονται οι Κατα 
τΗχοι με φωνή, κιθάρα, βιολί, 
ελληνική ροκ και έντεχνα
Rock και blues από τους  Ε.Σ.ΕΛ.
ΟΝ.  σ τον St avlo μ ε τα νέα 
τραγούδια του «Ωσεί Παρών» 
(2/11) 
Γι α  δ ε ύ τ ε ρ η  χ ρ ο ν ι ά  σ τ ο 
S a n t a  B o t e l l a  U p s t a i r s  ο ι 
Disconnected με καινούργιο 
μέλος και πιο ηλεκτρικό ήχο 
κάθε Κυρ., ενώ κάθε Τετ. συνε-
χίζουν για πέμπτη συνεχόμενη 
σεζόν οι Crazy People Music 
με jazz funk

ONE NIGHT STAND
 Θάνος Μικρούτσικος - Ρίτα Α-
ντωνοπούλου σε πρόγραμμα 
με πιάνο-φωνή. Που λογικά θα 
ταξιδέψει. Passport (3/11)  
Παύλος Παυλίδης & Β-Movies 
με ροκ εξιστορήσεις και ποίηση 
στο Passport (26-27/10)
Κωστής Μαραβέγιας με «Λό-
λα» στο Passport (9/11)
Ο  Δημήτρης Μητσοτάκης 
(πρώην Ενδελέχεια) με το συ-
γκρότημά του Ευδαίμονες και 
τον «Μπερντέ» στην Αυλαία 
(2/11)
Aτ μ ο σ φ α ι ρ ι κό  p o s t  r o c k  α π ό 
Gravitysays_i στο Club του ΣτΝ 
(13/11)
Human Touch, με τζαζ αυτο-
σχεδιασμούς στο Floral (23/11) 
«Funk επίθεση» από το σαξο-
φωνίστα Γιάννη Κασσέτα στον 
Stavlo, στο Θησείο (26/10)
Happy Dog Project με nu jazz 
κανονική από τζαζίστες στο Floral 
(9/11) 
Haig Yazdjian - Γιώτης Κιουρτσόγλου 
- Βαγγέλης Καρίπης. Τρεις δεξιοτέχνες με 
νέο υλικό στην Αυλαία (5/11)
Οι Dr. Vodkatini live με soul funky jazz στο Οkio 
στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά (28/10)
Jamming Funkers με δικά τους hardcore candy 
και διασκευές, στο Passport (31/10)
Penny & the Swingin’ Cats. Όπου τους βρεις τους 

χτυπάς για swing, στο Floral (1/12)

ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΖΟΜΑΙ
Ένα φθινοπωρινό φεστιβάλ στο Χαμάμ με τίτλο  
«Η Καθ’ ημάς Ανατολή», που επιμελείται ο συν-
θέτης Μιχάλης Κουμπιός έως 3 Νοεμβρίου. Με-
ταξύ πολλών προσεγμένων επιλογών η Λιζέτα 
Καλημέρη (30&31/10)

 ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ
Στο Passport, το jazz σχήμα The Rosenberg Triο 

συναντά τον Έλληνα δεξι-
οτέχνη του μπουζουκιού 
Μιχάλη Παούρη σε μια 

σύμπραξη όπου συμμετέ-
χει και ο Πάνος Μουζου-

ράκης (15/12) 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

Ονομασία προέλευσης. Θα 
βουτήξουν στην Αυλαία. 

(16-17 & 23-24/11)

μουσικέσ σκηνές 
live

ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Πειραιώς & Λαμίας, Ταύρος,  
210 3418.020
ΑΠΑΝΕΜΙΑ Θόλου 4, Πλά-
κα, 210 3248.530
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ελασιδών 
6, Γκάζι, 210 9014.428
AYΛΑΙΑ Αγίου Όρους 15, Βο-
τανικός, 210 3474.074
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕ-
ΑΤΡΟ Λ. Συγγρού 143, Νέα 
Σμύρνη, 210 9315.600
GΑΖΟΟ Πειραιώς, Γκάζι, 210 
3422.888
FLORAL Θεμιστοκλέους 80, 
210 3800.070

LIFE JAZZY BAR Eθνικής Αντι-
στάσεως 80, Πετρούπολη, 210 

5012.448
ΟKIO Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, 
210 4284.006
PASSPORT Καραΐσκου 119, 
Πλ. Κοραή, Πειραιάς, 210 
4296.401

ΡΑΚΟΜΕΛΟ Διστόμου 9Α, Η-
λιούπολη, 210 9702.025

SANTA BOTELL A  Πανόρμου 
115Α, Αμπελόκηποι, 210 6981.032

Σ ΤΑΥ Ρ Ο Σ  Τ ΟΥ  Ν Ο Τ ΟΥ  Φ ρ α ν τ ζ ή 
& Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος, 210 9226.975 
STAVLOS Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 3452.502
TΩΡΑ Κ44 Κων/πόλεως 44, Γκάζι, 210 3423.560
ΦΩΤΑΕΡΙΟ Πειραιώς 102-104, Γκάζι
XAMAM Δημοφώντος 97, Άνω Πετράλωνα, 210 
3421.212

Πού να το βάλω 

το αυτοκίνητο πάλι;

Στον υπόγειο σταθμό πάρκινγκ 

της πλατείας Κλαυθμώνος, που 

λειτουργεί από το 1974 και το βρά-

δυ παρέχει ειδικές τιμές, δηλαδή: 

πάγια χρέωση € 8, ανεξάρτητα 

από το πόση ώρα θα αφήσεις 

το αυτοκίνητό σου. 

210 3226.086

Sugahspank & Mc Yinka & 
Alex Retsis 

Kατα τΗχοι
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H 
Soul Station Band του Δημήτρη Καλαντζή 
και η Ορχήστρα Πατρών σε μια παράσταση 
που συνδυάζει το διεθνές κλασικό ρεπερ-
τόριο της τζαζ με τα στοιχεία της ελληνικής 

μουσικής ιστορίας. Ο τίτλος της μουσικής αυτής 
σύμπραξης αποτελεί αναφορά στο σπουδαίο 
jazzman Charlie Parker. Μια παράσταση-φόρος 
τιμής σε όσους κατά το παρελθόν παθιάστηκαν 
με την τζαζ στην Ελλάδα και μας έκαναν ν’ αγα-
πήσουμε αυτό το υπέροχο μουσικό σύμπαν, με 
ειδική αφιέρωση στο μεγάλο πιανίστα Μανόλη 
Μικέλη.
 Ένα τζαζ σχήμα έξι μουσικών, μια ορχήστρα δε-
κατριών εγχόρδων υπό την διεύθυνση του Μίλ-
του Λογιάδη, πέντε ερμηνευτές με διαδρομές 
από τη Μεσόγειο στην Αμερική. Επιλεκτικό ρεπε-
ρόρτιο από μουσικές και τραγούδια των Κώστα 

Γιαννίδη, Γιάννη Σπάρτακου, Γιώργου Μου-
ζάκη, Νίκι Γιάκοβλεβ, Κώστα Καπνίση, ανάμε-
σα σε κλασικά jazz standards των Cole Porter, 
Jerome Kern, Richard Rodgers, George Gershwin, 
με ενορχήστρωση από τον Δημήτρη Καλαντζή να 
ανακαλύπτει τις μουσικές γέφυρες. 
Στην ερμηνεία των κομματιών η Αλέκα Κανελλί-
δου και ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, αμφότεροι 
συνεργάτες και φίλοι του Μικέλη. Μαζί τους οι 
Μαρίνα Σάτι, Πηνελόπη Τζανετάκη και Βιργι-
νία Φραγκούλατζη.

Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, CityLink, 210 3213.100 
Έναρξη 21.00. Είσοδος € 15, άνεργοι, € 30 φοιτ., 25, 
35, 45. Προπώληση στα ταμεία του θεατρου, Public, 
Παπασωτηρίου, Ιanos, tickethour, στο 210 8938.100, 
www.ellthea.gr και www.tickethour.com Στις 29/10.

Back home blues
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Ρομπέρτα Φλακ του ΓιΩρΓού ΚρΑΣΣΑΚοΠούλού

Σκότωσέ τους γλυκά (Killing Them SofTly)  * * * *
ΣκηνοθεΣία: Άντριου Ντόμινικ

ΠΡωταγωνίΣτούν: Μπραντ Πιτ, ρέι λιότα, ρίτσαρντ τζένκινς,  

τζέιμς Γκαντολφίνι, Μπεν Μέντελσον

Από τα «Καλά παιδιά» μέχρι σήμερα, πολλές ταινίες προσπάθη-
σαν να αποδώσουν το πώς το αμερικάνικο όνειρο και το οργα-
νωμένο (ή μη) έγκλημα είναι σιαμαία αδέλφια, ελάχιστες όμως 
κατόρθωσαν να το κάνουν με τόση επιτυχία και τόσο απολαυ-
στικό κυνισμό όσο το «Σκότωσέ τους γλυκά». Τοποθετημένο στην 
Αμερική του 2008 με την αντιπαράθεση Μπους και Ομπάμα για 
την προεδρία να ξεκαθαρίζει την «πολιτική» χροιά της ιστορίας, 
το φιλμ μιλά για μια χώρα ανεπανόρθωτα τσακισμένη μέσα από 
ήρωες επώδυνα πραγματιστές. Ο υπόκοσμος της ταινίας μοιάζει 
κι αυτός γραφειοκρατικά διεκπεραιωτικός κι οπωσδήποτε σε 
κρίση, μια που οι πληρωμένοι δολοφόνοι του δεν έχουν κανένα 
κώδικα τιμής πέρα από το να κάνουν τη δουλειά και να πάρουν το 
χρήμα. Ο Μπραντ Πιτ είναι απολαυστικός στο ρόλο του ανθρώ-
που που οφείλει να καθαρίσει δυο κακομοίρηδες που θέλησαν 
να κλέψουν ένα στημένο παιχνίδι πόκερ, αλλά όλοι οι χαρακτή-
ρες και οι ηθοποιοί (όλοι άντρες) δίνουν στο φιλμ το ειδικό του 
βάρος όχι σαν ένα γκανγκστερικό θρίλερ, αλλά σαν μια μεταφο-
ρά για την αμερικάνικη κατάσταση του σήμερα. Χτισμένο από 
εξαιρετικές σκηνές διαλόγων, με μια υποδόρια στιλιζαρισμένη 
σκηνοθεσία και μια πανταχού παρούσα βία, πλημμυρισμένο 
μαύρο χιούμορ και οργή που μπορείς σχεδόν να γευτείς, το φιλμ 
του Ντόμινικ είναι μια μεγάλη ταινία για μια ομάδα άντρες και 
για μια χώρα που δεν νιώθουν πια τόσο μεγάλοι όσο παλιά... 

Αγριότητα (SavageS) **      
ΣκηνοθεΣία: ολιβερ Στόουν

Με τούΣ: τέιλορ Κιτς, Μπλέικ λάιβλι, 

τζον τραβόλτα, Σάλμα Χάγιεκ

Μπορείς να κατηγορήσεις τον Όλι-

βερ Στόουν για πολλά πράγματα, αλ-

λά όχι για το ότι κάνει βαρετό σινεμά. 

Στη νέα ταινία του, που είναι γεμάτη 

βία, φούντα, σεξ και στακάτο μοντάζ, 

χτίζει μια ιστορία που θέλει να είναι 

κάτι παραπάνω από θεαματική περι-

πέτεια, αλλά η πολιτική του άποψη 

πάνω στα ναρκωτικά, την αμερικάνι-

κη επιχειρηματικότητα, το έγκλημα 

ή ακόμη και την αγάπη χάνεται πίσω 

από μια σκηνοθεσία που νοιάζεται 

να είναι θεαματική. δύο σούπερ κουλ 

τύποι μοιράζονται την τέλεια επιχεί-

ρηση πουλώντας εξαιρετικό χόρτο 

και το τέλειο κορίτσι που τους αγα-

πά και τους δύο εξίσου. Μόνο που 

τίποτα τέλειο δεν κρατά για πάντα 

κι όταν ένα μεξικάνικο καρτέλ θελή-

σει να τους εξαγοράσει, η ιστορία θα 

εκτροχιαστεί σε ένα όργιο βίας και 

camp ερμηνειών προς στον γκρεμό 

ενός αδιανόητα ανόητου φινάλε. 

Παράνομοι (lawleSS) * * *
ΣκηνοθεΣία: τζον Χίλκοουτ Με τούΣ: Σάια 

λαΜπεφ, τομ Χάρντι, Γκάι Πιρς, τζέ-

σικα τσαστέιν, Γκάρι Όλντμαν

Στη Βιρτζίνια της ποτοαπαγόρευσης, 

που λόγω της ποσότητας παράνο-

μου αλκοόλ που παρήγαγε είχε ονο-

μαστεί «η πιο υγρή πολιτεία», τρία 

αδέλφια προσπαθούν να κρατήσουν 

την «οικογενειακή επιχείρηση» απέ-

ναντι σε έναν γκάνγκστερ που θέλει 

μερίδιο κι έναν ομοσπονδιακό πρά-

κτορα αποφασισμένο να τους πατά-

ξει. οι «Παράνομοι» θέλουν να είναι 

ένα larger than life «γουέστερν» για 

τον τρόπο που χτίστηκε η Αμερική, 

φιλοδοξώντας να αγγίξουν κάτι από 

το μεγαλείο ενός επικού φιλμ προ-

ορισμένου να γίνει κλασικό, όμως 

κάτι λείπει. το εντυπωσιακό καστ, η 

φιλόδοξη σκηνοθεσία, οι υπέροχες 

εικόνες, η έντονη βία, η ευρεία ματιά, 

όλα είναι εκεί, αλλά η ζύμωση δεν 

λειτουργεί, το μαγικό συστατικό δεν 

βρίσκεται και το moonshine του φιλμ 

μπορεί να έχει μπόλικο «αλκοόλ», αλ-

λά δεν το λες καθαρό απόσταγμα...

>>> Ένα ζευγάρι που δεν 

μπορεί να κάνει παιδιά, 

θάβει στον κήπο ένα κουτί με 

ευχές (γιατί αυτό είναι κάτι που 

κάνει κάθε ζευγάρι που δεν έχει 

παιδιά) και την άλλη μέρα βρί-

σκει ένα δεκάχρονο αγόρι στο 

σπίτι του. «Η παράξενη ζωή του 

Τίμοθι Γκριν» (The Odd Life Of 
Timothy Green) του Πίτερ Χέτζις 

φιλοδοξεί να βάλει λίγη μαγεία 

σε ένα φιλμ που μοιάζει με τυπικό 

οικογενειακό μελόδραμα, αλλά 

μάλλον χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. 

>>> Ένα τρένο που μεταφέρει 

αμερικάνικο οπλισμό στη διάρ-

κεια του πολέμου του Κόσοβο 

«κολλάει» σε ένα ρουμάνικο χω-

ρίο στο «California Dreamin’», 

την τελευταία ταινία που γύρισε 

ο Κριστιάν Νεμέσκου. η ταινία έ-

μεινε στην ουσία «ατελείωτη», α-

φού ο σκηνοθέτης της, ένας από 

τους πρωτοπόρους της αναγέν-

νησης του ρουμάνικου σινεμά, 

σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό 

δυστύχημα στη διάρκεια του μο-

ντάζ σε ηλικία 26 ετών. 

Περάσαμε τέλεια στις πρόβες«Killing me softly with his sons...»

Αντροχωρίστρα 86 Αυγούστου 2012

ÇH Αμερική δεν 

είναι χώρα. 

Είναι επιχείρησηÈ.

(ο Μπραντ Πιτ το ξέρει καλά στο 

ÇΣκότωσέ τους γλυκάÈ)

Aκόμη
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ΑθήνΑς

Α ΑΒΟΡΑ  
Ιπποκράτους 180, 210 6462.253

Ο εξαιρετικός κύριος 
Lazhar Πεμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30

ABΑΝΑ 
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι, 210 6756.546 

Barbara Πεμ.-Τετ. 18:20, 
20:30, 22:40

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 

Αίθ. 1:Σμύρνη: Καταστροφή 
μιας κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922 Πεμ.-Τετ. 17:00 / 
Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 21:10 /Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία 
Πεμ.-Τετ. 19:00 3D / Σκότωσε 
τους γλυκά Πεμ.-Τετ. 23:30 / 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ποπ σταρ μεταγλ.  Σαβ.-Κυρ 
15:15  • Αίθ. 2: Σκότωσε τους 
γλυκά Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:20, 19:30, 21:45 / Σαβ.-
Κυρ 19:30, 21:45 / Brave με-
ταγλ. Σαβ.-Κυρ 15:30, 17:30  
Αίθ. 3: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πεμ.-Τετ. 17:40, 
20:00, 22:20 / ParaNorman: 
Μια μεταφυσική ιστορία 
μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 15:45  Αίθ. 
4:Αστερίξ και Οβελίξ στη 
Βρετανία Πεμ.-Τετ. 17:30, 
19:45, 22:00 / Μαδαγασκάρη 
3: Οι φυγάδες της Ευρώπης 
μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 15:30

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 

Αίθ. 1: Σκότωσε τους γλυκά 
Πεμ.-Τετ. 18:30 digital, 20:30 
digital, 22:30 digital / Brave 
μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 16:30 
digital  • Αίθ. 2: Αγριότητα 
Πεμ.-Τετ. 17:40 digital, 20:10 
digital, 22:40 digital

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
DiGiTAl 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 210 8108.230 

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Πεμ.-Τετ. 18:00 digital, 
20:00 digital, 22:10 digital 
/ Brave μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 
16:00  • Αίθ. 2: Αγριότητα 
Πεμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
/ ParaNorman: Μια μεταφυ-
σική ιστορία μεταγλ. Σαβ.-
Κυρ 15:50 • Αίθ. 3: Σκότωσε 
τους γλυκά Πεμ.-Τετ. 18:45, 
20:45, 22:45 /Ο Θεός αγα-
πάει το χαβιάρι Σαβ.-Κυρ 
16:45  • Αίθ. 4: Ο εξαιρετικός 
κύριος Lazhar Πεμ.-Τετ. 
18:10, 20:15, 22:15 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ποπ σταρ 
μετ. Σαβ.-Κυρ 16:20

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841.010

Αίθ. 1: Αγριότητα Πεμ.-Τετ. 
20:30, 22:50 / Ο εξαιρετικός 
κύριος Lazhar Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:45 / Σαβ.-
Κυρ 17:00, 18:45  • Αίθ. 2: Ο 
Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:30, 20:45, 
22:45 / Brave μετ. Σαβ.-Κυρ 
16:45 3D

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ eUROpA CinemAs 
Λ. Αλεξάνδρας & Πατησίων 77-79, 210 
8219.298

Παράνομοι Πεμ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:40

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΥ 2+1
Αγωνιστών στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, Tηλ: 
2105813470-2105813450

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Πεμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 
23:00 / Brave μεταγλ. Σαβ.-
Κυρ 17:30 Αίθ. 2: Αγριότητα 
Πεμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 22:50

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, 210 3221.925

Ο Καίσαρας πρέπει να πε-
θάνει Πεμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30

ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
Λ. Βουλιαγμένης 245, Δάφνη,  
210 9711.511

Αίθ. 1:Παράνομοι Πεμ.-Τετ. 
17:15, 19:45, 22:15  • Αίθ. 
2:Αγάπη Πεμ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30 

ΑΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 210 9331.280, 
210 9319.779

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926 

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πεμ.-Τετ. 22:10 / 
Αστερίξ και Οβελίξ στη 
Βρετανία Πεμ.-Τετ. 18:15 3D, 
20:15 3D / Μαδαγασκάρη 3: 
Οι φυγάδες της Ευρώπης 
μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 16:40 3D  
Αίθ. 2: Αγριότητα Πεμ.-Τετ. 
20:30, 22:50 / Ο Θεός αγα-
πάει το χαβιάρι Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50, Σαβ.-
Κυρ 17:00, 18:50

CApiTOl ΖΕΦΥΡΟΣ
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου, 210 
3462.677

Ψηλά τα χέρια Πεμ.-Τετ. 
18:30 / Το μίσος Πεμ.-Τετ. 
22:30 / Τα 400 χτυπήματα 
Πεμ.-Τετ. 20:30

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Παλαιό Φάληρο,  
210 9403.593

Η αγελάδα που έπεσε από 
τον ουρανό Πεμ.-Τετ. 18:00, 
19:45 /Η κληρονομιά του 
Μπορν Πεμ.-Τετ. 21:45

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

Αίθ. 1: Σκότωσε τους γλυ-
κά Πεμ.-Τετ. 20:00, 22:15, 
00:30 • Αίθ. 2: Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία 
Πεμ.-Τετ. 21:15, 23:45 
Αίθ. 3: Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00, 
17:15, 19:45 / Σαβ.-Κυρ 
12:45, 15:00, 17:15, 19:45 
/ Η Αρπαγή 2 Πεμ.-Τετ. 
22:00, 00:00 • Αίθ. 4:Η 
Αρπαγή 2 Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30, 
19:00, 21:00, 23:00 / Σαβ.-
Κυρ 12:30, 14:30, 16:30, 19:00, 
21:00, 23:00 • Αίθ. 5: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30, 
18:45, 21:00, 23:15 / Σαβ.-Κυρ 
12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 
21:00, 23:15 • Αίθ. 6: Brave 
μεταγλ. Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:30 / Σαβ.-Κυρ 
12:00, 14:15, 16:30 / Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία 
Πεμ.-Τετ. 18:45, 21:15, 23:45  
Αίθ. 7: Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:30, 
22:00, 00:30 / Σαβ.-Κυρ 
12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 
22:00, 00:30 • Αίθ. 8: Barbie: 
Η πριγκίπισσα και η ποπ 
σταρ μεταγλ. Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:45, 17:30 / 
Σαβ.-Κυρ 12:15, 14:00, 15:45, 
17:30 /Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ.-Τετ. 19:15 
3D, 21:45 3D, 00:15 3D 
Αίθ. 9: Σκότωσε τους γλυκά 
Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 
00:30 / Σαβ.-Κυρ 13:15, 15:30, 
17:45, 20:00, 22:15, 00:30 
Αίθ. 10: Μαδαγασκάρη 3: 
Οι φυγάδες της Ευρώπης 
μεταγλ.  Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:15, 17:15 / Σαβ.-
Κυρ 13:15, 15:15, 17:15 /Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πεμ.-Τετ. 
19:15, 21:45, 00:00  • Αίθ. 11: 
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγά-
δες της Ευρώπης μεταγλ. 
Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:15 / Σαβ.-Κυρ 12:15, 14:15, 
16:15 / Η Αρπαγή 2 Πεμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30, 00:30 
Αίθ. 12: Looper: 
Αντιμέτωποι με το χρόνο 
Πεμ.-Τετ. 00:15 / Η Παράξενη 
ζωή του Τίμοθι Γκριν Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:15, 
17:30, 19:45, 22:00 / Σαβ.-
Κυρ 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 
22:00 • Αίθ. 13:Αστερίξ και 
Οβελίξ στη Βρετανία Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00, 
20:30, 23:00 / Σαβ.-Κυρ 
13:00, 15:30, 18:00, 20:30, 
23:00 • Αίθ. 14: Παράνομοι 
Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:15, 20:45, 23:15 / Σαβ.-Κυρ 
13:15, 15:45, 18:15, 20:45, 
23:15  • Αίθ. 15: Η Αρπαγή 2 
Πεμ.-Τετ. 19:30, 21:30, 23:30 
/ Step Up Revolution Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / 
Σαβ.-Κυρ 12:45, 15:00, 17:15  
• Αίθ. 17: Brave μεταγλ. 
Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 

17:30 / Σαβ.-Κυρ 13:00, 15:15, 
17:30 /Resident Evil: Η τιμω-
ρία Πεμ.-Τετ. 22:15 /V/H/S 
Πεμ.-Τετ. 19:45, 00:15 • Αίθ. 
18: Ο σκοτεινός ιππότης: 
Η επιστροφή Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 20:15, 
23:30 / Σαβ.-Κυρ 13:45, 
17:00, 20:15, 23:30 • Αίθ. 
19:Οι Υποψήφιοι Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:45, 20:45, 
22:45 / Σαβ.-Κυρ 14:45, 
16:45, 18:45, 20:45, 22:45 • 
Αίθ. 20: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 / 
Σαβ.-Κυρ 13:30, 15:45, 18:00, 
20:15, 22:30

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

Αίθ. 1: Brave μετ. Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / 
Σαβ.-Κυρ 13:15, 15:20, 17:30 
/Σκότωσε τους γλυκά Πεμ.-
Τετ. 19:40, 21:45, 23:50 
Αίθ. 2: Μαδαγασκάρη 3: Οι 
φυγάδες της Ευρώπης με-
ταγλ. Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00 / Σαβ. 14:00, 16:00, 

18:00 / Κυρ 12:00, 

14:00, 16:00, 18:00 
/  Αρπαγή 2 Πεμ.-Τετ. 20:00, 
22:00, 00:00 • Αίθ. 3:Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία 
Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00, 21:20, 23:40 / Σαβ. 
14:30, 16:45, 19:00, 21:20, 
23:40 / Κυρ 12:15, 14:30, 
16:45, 19:00, 21:20, 23:40 
Αίθ. 4: Barbie: Η πριγκίπισ-
σα και η ποπ σταρ μετ. Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 
/ Σαβ. 13:15, 15:00, 16:45, 
18:30 / Κυρ 11:30, 13:15, 15:00, 
16:45, 18:30 / Αστερίξ και 
Οβελίξ στη Βρετανία Πεμ., 
Κυρ, Δευτ., Τρ. 20:15, 22:30, 
Παρ.-Σαβ. 20:15, 22:30, 
00:45, Τετ. 20:15 , 22:30 • 
Αίθ. 5: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00, 21:10, 23:20 / 
Σαβ.-Κυρ 14:40, 16:50, 19:00, 
21:10, 23:20

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

Αίθ. 1: V/H/S Πεμ.-Τετ. 00:15 / 
Η Παράξενη ζωή του Τίμοθι 
Γκριν Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:00, 17:15, 19:45, 22:00 
/ Σαβ.-Κυρ 12:30, 15:00, 17:15, 
19:45, 22:00 Αίθ. 2:Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία 
Πεμ., Παρ., Τρ. 17:00, 19:30, 
21:45, 00:15 / Σαβ.-Κυρ 19:30, 
21:45, 00:15 / Δευτ. 16:30, 
23:00 / Τετ. 21:45, 00:15 / 
Barbie: Η πριγκίπισσα και 
η ποπ σταρ μετ. Σαβ.-Κυρ 
12:15, 14:00, 15:45  • Αίθ. 
3: Brave μετ. Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00, 17:00 / 
Σαβ.-Κυρ 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00 /Παράνομοι Πεμ.-Τετ. 
19:00, 21:30, 00:00 • Αίθ. 
4: Η Αρπαγή 2 Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τετ. 16:15, 18:15, 20:15, 
22:15, 00:15 / Σαβ.-Κυρ 20:15, 
22:15, 00:15 / Τρ. 15:00, 17:00, 
22:45 / Brave μετ. Σαβ. 
12:15, 14:05, 16:15, 18:15 / Κυρ 
14:05, 16:15, 18:15 • Αίθ. 5: 
Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ., Παρ., Τετ. 16:15, 18:30, 
21:00, 23:15 / Σαβ.-Κυρ 11:45, 
14:00, 16:15, 18:30, 21:00, 
23:15 / Δευτ. 15:15, 17:30 / 
Τρ. 16:15, 18:30 • Αίθ. 6: Οι 
Υποψήφιοι Πεμ., Παρ., Τετ. 
16:45, 18:45, 20:45, 23:00 / 
Σαβ.-Κυρ 18:45, 20:45, 23:00 
/ Δευτ. 16:15, 18:15 / Τρ. 16:45, 
18:45, 00:30 / Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 

Ηπείρων μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 
12:45, 14:45, 16:45 • Αίθ. 
7: Αστερίξ και Οβελίξ στη 
Βρετανία Πεμ., Παρ., Τρ., 
Τετ. 18:45, 21:15, 23:45 / Σαβ. 
16:15, 18:45, 21:15, 23:45 / 
Κυρ 15:00, 21:15, 23:45 / Δευτ. 
17:00 • Αίθ. 8: Ο Θεός αγα-
πάει το χαβιάρι Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:45, 18:00, 
22:45 / Σαβ. 11:00, 13:15, 
15:45, 18:00, 22:45 / Κυρ 
12:45, 15:00, 22:45 / Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία 
Πεμ.-Τρ. 20:30 / Τετ. 20:30 • 
Αίθ. 9: Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:30, 17:45, 
20:00, 22:30 / Σαβ.-Κυρ 11:00, 
13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 
22:30 • Αίθ. 10: Σκότωσε 
τους γλυκά Πεμ., Παρ., Τρ., 
Τετ. 16:30, 18:45, 21:00, 23:15 
/ Σαβ.-Κυρ 11:45, 14:00, 
16:30, 18:45, 21:00, 23:15 / 
Η Αρπαγή 2 Δευτ. 23:00 • 
Αίθ. 11: Μαδαγασκάρη 3: Οι 
φυγάδες της Ευρώπης μετ. 
Πεμ., Παρ., Τρ., Τετ. 15:15, 
17:30 / Σαβ.-Κυρ 11:00, 13:00, 
15:15, 17:30 / Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι Πεμ., Παρ., Σαβ., 
Κυρ, Τρ., Τετ. 19:45, 22:00, 

00:15 / Δευτ. 16:30, 18:45, 
21:00, 23:15 • Αίθ. 12: Η 
Αρπαγή 2 Πεμ., Παρ., 
Σαβ., Κυρ, Τρ., Τετ. 
19:15, 21:30, 23:30 / 
Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ., 
Παρ., Τρ., Τετ. 17:00 / 
Σαβ. 12:00, 14:30, 17:00 
/ Κυρ 14:30, 17:00 / 
Brave μετ. Κυρ 12:00 /
Μαδαγασκάρη 3: Οι 
φυγάδες της Ευρώπης 
μετ.  Δευτ. 15:15, 17:30 / 
Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Δευτ. 19:45, 22:00, 
00:15 • Αίθ. 13: Σκότωσε 
τους γλυκά Πεμ.-Τετ. 
21:00, 23:15 • Αίθ. 14: 
Αστερίξ και Οβελίξ στη 
Βρετανία Πεμ.-Τετ. 20:00 
/ Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Πεμ.-Τετ. 22:30

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

Αίθ. 1: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:10, 21:20, 23:30 
/ Σαβ.-Κυρ 21:20, 21:20, 
23:30, 23:30 / Brave μετ.  
Σαβ.-Κυρ 19:20 / Barbie: 
Η πριγκίπισσα και η ποπ 
σταρ μετ. Σαβ.-Κυρ 12:40, 
14:20, 16:00, 17:40  • Αίθ. 2: 
Παράνομοι Πεμ.-Τετ. 18:45, 
21:15, 23:45 / Brave μετ. 
Σαβ.-Κυρ 12:00, 14:00, 16:00 
Αίθ. 3: Η Αρπαγή 2 Πεμ.-
Τετ. 20:00, 22:00, 00:00 / Η 
Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων μετ. 
Σαβ.-Κυρ 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00 / Τετ. 18:00  • Αίθ. 4: 
Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 20:10, 22:20, 00:30 
/ Σαβ.-Κυρ 13:40, 15:50, 
18:00, 20:10, 22:20, 00:30  • 
Αίθ. 5:Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 20:00, 
22:10, 00:20 / Σαβ.-Κυρ 11:20, 
13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 
22:10, 00:20 Αίθ. 6:Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία 
Πεμ.-Τετ. 19:20, 21:30, 23:40 
/ Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγά-
δες της Ευρώπης μετ. Σαβ.-
Κυρ 13:20, 15:20, 17:20 Αίθ. 
7 :Αστερίξ και Οβελίξ στη 
Βρετανία Πεμ.-Τετ. 17:00 3D 
/Σκότωσε τους γλυκά Πεμ.-
Τετ. 19:30, 21:45, 00:00  
Αίθ. 8: Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Πεμ.-Τετ. 19:00, 21:10 
/ Αστερίξ και Οβελίξ στη 
Βρετανία Πεμ.-Τετ. 23:20 
Αίθ. 9: Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ.-Τετ. 
18:10, 20:20 / Παράνομοι 
Πεμ.-Τετ. 22:30

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

Αίθ. 1:Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ.-Τετ. 
17:20, 19:30, 21:40, 23:50 /
Brave μετ. Σαβ. 13:20, 15:20 / 
Κυρ 13:20, 13:20, 15:20, 15:20  
Αίθ. 2:Brave μετ. Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 18:00 / 
Σαβ.-Κυρ 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00 /Η Αρπαγή 2 Πεμ.-Τετ. 
20:00, 22:10, 00:20 • Αίθ. 3: 
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων μετ.  
Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:50 / Σαβ.-Κυρ 11:50, 13:50, 
15:50 /Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ.-Τετ. 

18:00, 20:10, 22:20, 00:30 
• Αίθ. 4: Μαδαγασκάρη 3: 
Οι φυγάδες της Ευρώπης 
μεταγλ. Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:10 / Σαβ.-Κυρ 
13:10, 15:10, 17:10/ • Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πεμ.-Τετ. 
19:10, 21:20, 23:30 • Αίθ. 5: 
Barbie: Η πριγκίπισσα και 
η ποπ σταρ μεταγλ. Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / 
Σαβ.-Κυρ 13:15, 15:15, 17:15 /
Σκότωσε τους γλυκά Πεμ.-
Τετ. 19:20, 21:30, 23:40

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
Μεσογείων 6, 210 7773.319
Κάθε Τετάρτη εισιτήριο œ 5.00

Αίθ. 1:Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ.-Τετ. 
18:10, 20:20, 22:30  
Αίθ. 2: Barbara Πεμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:40

GAZARTe
Βουτάδων 34 (ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός), 
Γκάζι. 210 3460.347

Ο εξαιρετικός κύριος 
Lazhar Πεμ.-Τετ. 18:15, 
20:15, 22:15

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650.318  

Αίθ. 1: Παράνομοι Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:30, 23:05 / 
Σαβ.-Κυρ 18:00, 20:30, 23:05 
Αίθ. 2:Αγάπη Πεμ.-Τετ. 22:30 
/Αστερίξ και Οβελίξ στη 
Βρετανία Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:00 / Σαβ.-Κυρ 
17:30, 20:00

ΔΑΝΑΟΣ 
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
210 6922.655

Αίθ. 1:Παράνομοι Πεμ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:30/  
Marathon Boy Κυρ 16:00  
Αίθ. 2:Αγάπη Πεμ.-Τετ. 17:00, 
19:40, 22:20

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028.587 

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:15, 20:20, 22:25 /
Το κορίτσι με τα πορτοκάλια 
Σαβ.-Κυρ 16:40 

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, Κέντρο, 210 3632.789

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Kολωνάκι,  
210 7215.944

Παράνομοι Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 22:35 / 
Σαβ.-Κυρ 17:20, 20:00, 22:35

ΖΕΦΥΡΟΣ 
Τρώων 36, Θησείο, 210 3462.677

Σταυρωμένοι εραστές Πεμ.-
Παρ. 21:00, 23:00 /Ρασομόν 
Σαβ.-Κυρ 21:00, 23:00 /Κλει-
στό Δευτ.-Τετ. 

ΘΗΣΕΙΟΝ 
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο,  
210 3470.980

Στη Ρώμη με αγάπη 
Πεμ.-Κυρ 20:45 /Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

ΙΝΤΕΑΛ 
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720 

Barbara Πεμ.-Τετ. 20:20, 
22:30 /Πυροτεχνήματα την 
Τετ.άρτη Πεμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:20 / Παρ.-Κυρ 16:30, 18:20

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

Αίθ. 1:Αγάπη Πεμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30 / Brave 
μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 15:30 • 
Αίθ. 2:Παράνομοι Πεμ.-Τετ. 
18:20, 20:40, 23:00 /  Σμύρνη: 
Καταστροφή μιας κοσμο-
πολίτικης πόλης 1900-1922 
Παρ.-Κυρ 16:20

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx ClAss CyTA
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 6231.601, 
210 6231.933

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106 (στάση ΜΕΤΡΟ ΦΙΞ 
), 210 9215.305

Ο εξαιρετικός κύριος 
Lazhar Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00, 20:45, 22:30 / 

Σαβ.-Κυρ 17:30, 19:00, 20:45, 
22:30

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη,  
210 9703.158  

Αίθ. 1:Σμύρνη: Καταστροφή 
μιας κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922 Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:40, 20:30, 22:15 
/ Σαβ.-Κυρ 20:30, 22:15 / 
Η Εποχή των Παγετώνων 
4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 16:40 / 
ParaNorman: Μια μεταφυ-
σική ιστορία μεταγλ. Σαβ.-
Κυρ 18:40  • Αίθ. 2:Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 
20:50, 23:10 / Σαβ.-Κυρ 
16:30, 18:30, 20:50, 23:10 
Αίθ. 3: Κυνηγοί κεφαλών 
Πεμ.-Τετ. 21:45 /Brave με-
ταγλ. Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:50 / Σαβ.-Κυρ 16:00, 
17:50 /Οι Υποψήφιοι Πεμ.-
Τετ. 19:45  • Αίθ. 4: Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ποπ σταρ 
μεταγλ. Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τετ. 17:20 / Σαβ.-Κυρ 15:15 / 
Σκότωσε τους γλυκά Πεμ., 
Παρ., Σαβ., Κυρ, Δευτ., Τετ. 
19:00, 21:15, 23:30 / Τρ. 18:00, 
22:00 • Αίθ. 5:Μαδαγασκάρη 
3: Οι φυγάδες της Ευρώπης 
μεταγλ. Πεμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:40 / Σαβ.-Κυρ 
15:40, 17:40 / Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι Πεμ.-Τετ. 19:40, 
22:00 • Αίθ. 6:Αστερίξ και 
Οβελίξ στη Βρετανία Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30 / Σαβ.-Κυρ 
15:45, 18:00, 20:15, 22:30

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι,  
210 6469.398, 210 6445.221

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 

Αίθ. 1: Brave μεταγλ. Πεμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / Παρ.-
Κυρ 16:00, 18:00 / Η Αρπαγή 2 
Πεμ.-Τετ. 20:00, 22:00  
Αίθ. 2: Η Παράξενη ζωή 
του Τίμοθι Γκριν Πεμ.-Τετ. 
17:40, 20:20, 22:40 • Αίθ. 
3: Looper: Αντιμέτωποι με 
το χρόνο Πεμ.-Τετ. 22:50 /Ο 
Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 
20:40 / Παρ.-Κυρ 16:20, 
18:30, 20:40 • Αίθ. 4: Η 
Αρπαγή 2 Πεμ.-Τετ. 21:30, 
23:30 /Μαδαγασκάρη 3: Οι 
φυγάδες της Ευρώπης με-
ταγλ. Παρ.-Κυρ 16:40, 18:40 
Αίθ. 5: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πεμ.-Τετ. 20:10, 
22:20 /Barbie: Η πριγκίπισ-
σα και η ποπ σταρ μεταγλ. 
Πεμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10 / 
Παρ.-Κυρ 16:10, 18:10 • Αίθ. 
6: Σκότωσε τους γλυκά Πεμ.-
Τετ. 18:50, 21:00, 23:10/   
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων με-
ταγλ. Παρ.-Κυρ 16:50 
Αίθ. 7: Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:30, 21:50 / Παρ.-
Κυρ 17:00, 19:30, 21:50 
Αίθ. 8: Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πεμ., Κυρ, Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00, 21:10 / Παρ.-Σαβ. 
19:00, 21:10, 23:20 /Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ποπ σταρ 
μεταγλ. Παρ.-Κυρ 17:10 
Αίθ. 9: Παράνομοι Πεμ.-Τετ. 
18:20, 20:50, 23:20 
Αίθ. 10: Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ.-Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00  
Αίθ. 11:Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ., Κυρ, 
Δευτ., Τρ. 17:30 3D, 20:00 3D, 
22:30 3D / Παρ.-Σαβ. 17:30 
3D, 20:00 3D / Τετ. 17:30 3D, 
22:30 3D /Καίτη Γαρμπή Live 
Παρ.-Σαβ. 23:30 
Αίθ. 12: Στη Ρώμη με αγάπη 
Πεμ.-Τετ. 19:50, 22:10 /
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγά-
δες της Ευρώπης μεταγλ. 
Παρ.-Κυρ 17:50

ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622.683

Αίθ. 1:Σκότωσε τους γλυκά 
Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:00, 22:10 / Σαβ.-Κυρ 17:50, 
20:00, 22:10  
 Αίθ. 2:Αγάπη Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:45, 22:30 / 
Σαβ.-Κυρ 17:00, 19:45, 22:30

ODeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
Ν. Κόσμος, 210 6786.000

Αίθ. 1: Παράνομοι Πεμ.-Τετ. 
18:20, 20:50, 23:20  
Αίθ. 2: Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:30, 22:00 / Παρ.-
Κυρ 17:00, 19:30, 22:00 
Αίθ. 3: Αγάπη Πεμ.-Τετ. 
17:40, 20:10, 22:50 • Αίθ. 4: 
Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 17:50, 20:00, 22:10 
Αίθ. 5: Η Αρπαγή 2 Πεμ.-
Τετ. 19:20, 21:30, 23:30 /
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγά-
δες της Ευρώπης μεταγλ. 
Παρ.-Κυρ 17:10 • Αίθ. 6: 
Σκότωσε τους γλυκά Πεμ.-
Τετ. 18:30, 20:40, 22:50 /
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ποπ σταρ μεταγλ. Παρ.-Κυρ 
16:50 • Αίθ. 7: Αστερίξ και 
Οβελίξ στη Βρετανία Πεμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00 3D, 
22:30 3D / Παρ.-Κυρ 17:30 
3D, 20:00 3D, 22:30 3D 
Αίθ. 8: Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ.-Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 • Αίθ. 9: 
Στη Ρώμη με αγάπη Πεμ.-
Τετ. 20:20 /Ο Θεός αγαπάει 
το χαβιάρι Πεμ.-Τετ. 22:40 
/Brave μεταγλ. Παρ.-Κυρ 
18:10 • Αίθ. 10: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πεμ.-
Τετ. 18:50, 21:00 /Looper: 
Αντιμέτωποι με το χρόνο 
Πεμ.-Τετ. 23:10 /Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ. Παρ.-Κυρ 
16:40

ΟΣΚΑΡ
Aχαρνών 300, Κάτω Πατήσια, Αθήνα, 
210 2234.130

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 22:30

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

Σμύρνη: Καταστροφή μιας 
κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922 Πεμ.-Τετ. 18:50, 
20:40, 22:30 

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Βασ. Γεωργίου & Ριζάρη, 210 7291.800

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 22:30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη , 
2106525.122

 Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:30, 20:40, 22:50

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ. Τριάδος,  
210 9927.447

Η κληρονομιά του Μπορν 
Πεμ.-Τετ. 20:00, 22:30 /Μα-
δαγασκάρη 3: Οι φυγάδες 
της Ευρώπης μεταγλ. Παρ.-
Κυρ 18:00

sTeR CinemAs 
Εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δημοκρατίας 
67A, Ίλιον, 210 8092.690, 801 801 7837 

Αίθ. 1: Σκότωσε τους γλυκά 
Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00 
/ Σαβ.-Κυρ 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00 
• Αίθ. 2:Παράνομοι Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:40, 
19:00, 21:20, 23:40 / Σαβ.-
Κυρ 14:20, 16:40, 19:00, 
21:20, 23:40 • Αίθ. 3: Ο Θεός 
αγαπάει το χαβιάρι Πεμ., 
Κυρ, Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 
20:00, 22:10 / Παρ.-Σαβ. 
17:50, 20:00, 22:10, 00:20 /
Brave μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 
13:50, 15:50 • Αίθ. 4: Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων μεταγλ.  Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:50 
/ Σαβ.-Κυρ 14:50, 16:50 /Ο 
Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:50, 21:10, 23:20 
Αίθ. 5: Barbie: Η πριγκίπισ-
σα και η ποπ σταρ μεταγλ. 
Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:40, 18:15 / Σαβ.-Κυρ 13:20, 
15:00, 16:40, 18:15 /Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία 
Πεμ.-Τετ. 20:00 3D /Σκότωσε 
τους γλυκά Πεμ.-Τετ. 22:00, 
00:00 • Αίθ. 6: Αστερίξ και 
Οβελίξ στη Βρετανία Πεμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30, 
19:30 / Σαβ.-Κυρ 13:30, 15:30, 
17:30, 19:30 /Η Αρπαγή 2 
Πεμ.-Τετ. 21:30, 23:30 
Αίθ. 7: Μαδαγασκάρη 3: Οι 
φυγάδες της Ευρώπης με-
ταγλ.  • Πεμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:00 / Σαβ.-Κυρ 14:00, 
16:00 /Η Αρπαγή 2 Πεμ., Κυρ, 
Δευτ., Τρ., Τετ. 22:30 / Παρ.-
Σαβ. 22:30, 00:30 /Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία 
Πεμ.-Τετ. 18:30, 20:30

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
210 3609.695

Αίθ. 1: Σκότωσε τους γλυκά 
Πεμ.-Τετ. 18:15, 20:15, 22:15 
Αίθ. 2: Μεσοτοιχίες Πεμ.-
Τετ. 20:00, 22:00

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους, 
2103811.147
 
Φθινόπωρο Πεμ.-Τετ. 17:15 
/California Dreamin’ Πεμ.-
Τετ. 19:00, 22:00

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826.873,  
210 2825.607 

Αίθ. 1:Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι Πεμ.-Τετ. 20:50, 
22:45 /Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πεμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50 3D / 
Σαβ.-Κυρ 16:45 3D, 18:50 
3D  • Αίθ. 2:Αγριότητα 
Πεμ.-Τετ. 20:15, 22:45 
/Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Πεμ.-Τετ. 18:00 /
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγά-
δες της Ευρώπης μεταγλ. 
Κυρ 16:15

ΤΡiΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  210 
8222.702

Φθινόπωρο Πεμ.-Τετ. 22:30

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711.105

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:40 
/Brave μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 
17:00

ΠροΑςτίων

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

Killer Joe Πεμ.-Τετ. 21:00 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΝΑΡ 
Αγίας Παρασκευής 40, Ανάκασα- Αγ. 
Ανάργυροι 210 2690.317 

Ο Σεφ και ο Σεφ του Πεμ.-
Κυρ 19:30, 21:30 /Toy Story 2 
Σαβ. 17:30 / Κυρ 11:30, 15:30, 
17:30 /Δικός σου για πάντα 
Κυρ 19:30, 21:30 /Πρόγευμα 
στο Τίφανις Δευτ.-Τετ. 19:30, 
21:30

ΜΑΓΙΑ 
Αβάντων 23 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Η Εποχή των Παγετώνων 
4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ.  Πεμ.-Τετ. 18:00 /Στη 
Ρώμη με αγάπη Πεμ.-Τετ. 
20:10, 22:30

ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ
Λεωφ. Φυλής 165, Καματερό, 210 
2311.350

Ο Δικτάτορας Πεμ.-Κυρ 
19:30, 21:30 /Αθάνατοι Δευτ.-
Τετ. 19:30, 21:30

Πειραιά

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ
Πειραιώς & Χρυσοστόμου Σμύρνης 84, 
210 4906.066-210 8136.673

Το τελευταίο κύμα Πεμ., 
Παρ., Κυρ, Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:00 / Σαβ. 20:00, 22:00 /
Μαλλιά κουβάρια μεταγλ. 
Σαβ.-Κυρ 12:30, 16:00 /
Πειρατές! μεταγλ. Σαβ.-Κυρ 
10:30, 14:00, 18:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955

Στη Ρώμη με αγάπη Πεμ., 
Παρ., Σαβ., Τετ. 21:30 / Κυρ 
20:30/ Σμύρνη: Καταστροφή 
μιας κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922 Πεμ., Παρ., Τετ. 
20:00 / Μπομπ ο Σφουγγα-
ράκης μεταγλ.  
Σαβ. 15:30, 17:30, 19:30 / 
Κυρ 10:30, 12:00 /Κλειστό 
Δευτ.-Τρ. 

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 210 4225.653 

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πεμ.-Τετ. 18:00, 20:10, 
22:20 ●

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

Σκότωσέ τους Γλυκά ****Γιατί και το έγκλημα περνάει κρίση
Παράνομοι ***Παραλίγο επικό

Αγριότητα **    
Φούντα, σεξ και βία = Όλιβερ Στόουν

Η Παράξενη Ζωή του Τίμοθι Γκριν
Ποιος είπε ότι τα παιδιά δεν φυ-τρώνουν στον κήπο; 

California Dreamin’Διαφορετικό (και ανολοκλήρωτο) ρουμάνικο σινεμά

JUsT THe FACTs
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Τα σεμιναρια Τησ Χαν 
Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Α-
θηνών (ΧΑΝ) επαναλειτουργεί στο 
κέντρο της Αθήνας και πραγματοποι-
εί σεμινάρια για ενήλικες και παιδιά. 
Πρόκειται για σεμινάρια δημιουργι-
κής γραφής, ραδιοφωνικής παραγω-
γής, κεραμικής, κοσμήματος, χειρο-
τεχνίας, διακόσμησης εσωτερικών 
χώρων, βιτρίνας, φωτογραφίας, ζω-
γραφικής, αγιογραφίας, ραπτικής-
ενδυματολογίας, μουσικής, ξένων 
γλωσσών, ελληνικών για ξένους, θε-
ατρικές ομάδες, και απογευματινή 
σχολική μελέτη. Παράλληλα, και στο 
πνεύμα της εποχής, η ΧΑΝ προσφέ-
ρει χαμηλή μηνιαία συνδρομή αλλά 
και εκπτώσεις σε φοιτητές, ανέργους, 
άτομα με χαμηλό εισόδημα κ.ά. 
Ακαδημίας 36 & Ομήρου, Αθήνα
210 3614944, 6932276746
www.xan-athens.gr, 
xanathens@gmail.com

Τα τελευταία χρόνια, με τη μεγάλη έξαρ-

ση της αστυνομικής λογοτεχνίας, παιδιά 

(από μικρά μέχρι έφηβοι) βγήκαν στο 

προσκήνιο των ιστοριών είτε ως κατη-

γορούμενοι είτε ως θύματα («Αντίλαλοι 

νεκρών» του Johan Theorin, «Το στίγμα» 

της Chevy Stevens κ.ά.).  Εδώ, ένας μαθη-

τής σε προάστιο της Βοστόνης βρίσκεται 

δολοφονημένος. 

Ο 
βοηθός της εισαγγελέα Άντριου 
Μπάρμπερ αναλαμβάνει την υπό-
θεση, αν και θεωρείται εν μέρει α-
συμβίβαστη η ενέργειά του αφού το 

θύμα είναι συμμαθητής του γιου του. Ό-
ταν τα στοιχεία δείχνουν ως πιθανό δο-

λοφόνο το γιο του Μπάρμπερ, Τζέικομπ, 
ο ίδιος θα «παραιτηθεί» προκειμένου να 
τον υπερασπιστεί και να προστατεύσει 
την οικογένειά του από το μένος της μι-
κρής κοινωνίας. 
Η φράση της Παλαιάς Διαθήκης «Αμαρ-
τίες γονέων παιδεύουσι τέκνα» στοίχειωσε 
μυθιστορήματα, θεατρικά έργα και ται-
νίες (από τα θεατρικά του Ίψεν μέχρι το 
«Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν» της 
Λάιονελ Σράιβερ). Το ίδιο συμβαίνει κι 
εδώ, καθώς εισβάλλει στη δικαστική 
αίθουσα το κρυφό παρελθόν του πατέ-
ρα του. Οι τρεις προπάτορές του (αρχής 
γενομένης από τον προπάππου του) εί-
χαν καταγραμμένα στο βιογραφικό τους 
μια σειρά εγκλημάτων, μεταξύ αυτών και 
φόνους. Ο ίδιος παρέμεινε άμεμπτος, 
μήπως όμως πέρασαν στο DNA του γιου 
του εγκληματικά γονίδια; Σε μια εποχή 
που η γενετική κερδίζει συνεχώς έδαφος 
εμπλουτίζοντας τη φαρέτρα της έμπνευ-
σης των συγγραφέων με καινούργιο υλι-
κό, ο Landay αφήνει να αιωρείται σχεδόν 
μέχρι τέλους το ερώτημα του ρόλου των 
γονιδίων, δίνοντας από το στόμα για-
τρού την πληροφορία στους γονείς (και 
σ’ εμάς) πως ο Τζέικομπ έχει ένα μεταλ-
λαγμένο γονίδιο, το «ΜΑΟΑ νοκ-άουτ», 
που δημιουργεί προδιάθεση για εγκλη-
ματικές ενέργειες. Μόνο που παίζει ρόλο 

το περιβάλλον για να δώσει… καρπούς. 
Μια είδηση που φέρνει τους γονείς σε 
αμηχανία, τους τοποθετεί μπροστά στις 
ευθύνες τους ως διαπαιδαγωγούς και α-
νάβει το κόκκινο λαμπάκι στην αγωνία. 
Μήπως τελικά ο Τζέικομπ είναι ο δολο-
φόνος;
Ο συγγραφέας διαχειρίζεται ένα ακαν-
θώδες, δύσκολο θέμα. Τον ενδιαφέρει 
περισσότερο το σασπένς και λιγότερο να 
εισχωρήσει σε βάθος στα ζητήματα που 
θίγει. Όμως δεν κάνει καμία έκπτωση και 
τελικά καταφέρνει εκτός από το να μας 
κρατήσει μέχρι τέλους το ενδιαφέρον να 
πει μια αλήθεια, διά στόματος του πατέ-
ρα, για τον τρόπο που οι γονείς βλέπουν 
τα παιδιά τους: «Έχεις ακούσει ποτέ σου για 
την επιβεβαιωτική προκατάληψη; Επιβεβαι-
ωτική προκατάληψη είναι η τάση να βλέπεις 
τα πράγματα στο περιβάλλον σου έτσι ώστε να 
επιβεβαιώνεις τους προϊδεασμούς σου, αντί 
να βλέπεις τα πράγματα που συγκρούονται με 
όσα ήδη πιστεύεις. Νομίζω πως κάτι τέτοιο 
συμβαίνει και με τα παιδιά. Βλέπεις αυτό που 
θέλεις να δεις». Μια σκέψη που εξηγεί ε-
πιπλέον γιατί οι γονείς πέφτουν πολλές 
φορές από τα σύννεφα με τις πράξεις των 
παιδιών τους. 
Το βιβλίο έμεινε για 29 εβδομάδες στη 
λίστα με τα Best seller των «New York 
Times». (Μτφ. Μαρία Κωνσταντούρου)  A

π α ρ Ου σ ι α σ ε ι σ  /  ε κ δ Ο σ ε ι σ  /  σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  /  ε κ δ η λ ώ σ ε ι σ

bookvoice Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή

Αν ο γιος μου 
εινΑι δολοφονος;
Ο William Landay στην «Υπόθεση Jacob» (εκδ. Διόπτρα) 
στήνει ένα δικαστικό θρίλερ βάζοντας στο εδώλιο 
του κατηγορουμένου για φόνο το γιο του εισαγγελέα

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

 Τρίτος πόλος ανάμεσα στη Στέγη 
Γραμμάτων και το Μegaron plus φι-

λοδοξεί να γίνει ο Ιανός, φιλοξενώντας 
στο καφενείο του έναν ξένο συγγραφέα 
το μήνα. Άνθρωπος-κλειδί, ο Ανταίος 
Χρυσοστομίδης. Η αρχή γίνεται τη Δευτέ-
ρα με τον Νικολό Αμανίτι κι ακολουθούν 
Πιέρ Ασουλίν («Οι προσκεκλημένοι»), Ζαν 
Μισέλ Γκρανσιέ («Πορφυρά ποτάμια»), Μι-
σέλ Γκενασιά («Η λέσχη των αθεράπευτα 
αισιόδοξων»), Λεονάρντο Παδούρα («O 
άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά») και 
Σαντιάγο Ροκανλιόλο («Κόκκινος Απρί-
λης»). Ας τους υποδεχτούμε διαβασμένοι!

 Στην τελευταία –του 2010– έρευνα 
αναγνωστικής συμπεριφοράς που 

έκανε η Metron Αnalysis για το ΕΚΕΒΙ,  το 
40% δήλωσε πως δεν ανοίγει ούτε ένα βι-
βλίο το χρόνο. Το εντυπωσιακό είναι πως 
το 1999 το ίδιο ακριβώς είχε ομολογήσει 
το 30%! Φαίνεται πως επί «ανάπτυξης» 
οι αναγνώστες μειώθηκαν αντί να αυξη-
θούν. Εκτός κι αν πολλαπλασιάστηκαν οι... 
αποενοχοποιημένοι.  

 Γιάννης Παλαβός: Το νέο όνομα 
που συζητά η πιάτσα, όταν φεύγει η 

κουβέντα από τα γραπτά και τον ακτιβισμό 
του Χιώτη Γιάννη Μακριδάκη. Αφορμή 
οι λοξές, πότε κυνικές και πότε τρυφερές 
ιστορίες του Παλαβού στο «Αστείο», που 
μόλις έκανε δεύτερη έκδοση (Νεφέλη). 
Εντωμεταξύ ο Μακριδάκης («Το ζουμί του 
πετεινού», Εστία) μπήκε σε πόλεμο με τους  
ΔΗΜΑΡίτες, προς τέρψιν και προς αποτρο-
πιασμό των κολλημένων στο fb.

 «Και τα πολλά λόγια στην ποίηση δεν 
χρειάζονται/ μα τώρα ούτε κι αυτό με 

νοιάζει» παραδεχόταν ο Τίτος Πατρίκιος 
στη «Συγκατοίκηση με το παρόν». Η νέα του 
συλλογή, μαθαίνω, είναι ένα είδος απολο-
γισμού που συγγενεύει πολύ με την προ-
ηγούμενη. Τέλεια! Δεν την έδωσε όμως 
στον Κέδρο, αλλά στην Κίχλη. Οι συγγρα-
φικές μετακινήσεις συνεχίζονται.

 Η γλαφυρή «Ιστορία της συζύγου» 
(Άγρα), το πιο δημοφιλές βιβλίο 

της Μέριλιν Γιάλομ, επιτέλους στο κο-
μοδίνο μου. Μια ιστορική ανάλυση του 
γάμου, από την εποχή της Σάρας και της 
Πηνελόπης ως της Χίλαρι Κλίντον, κι ενώ 
ο θεσμός στη Δύση περνάει από σαράντα 
κύματα. Η κυρία Γιάλομ, θυμίζω, προ ύφε-
σης διαβεβαίωνε τις Αθηναίες: «Η εργαζό-
μενη γυναίκα ενός άνεργου άντρα θα είναι 
εφεξής αντικείμενο λατρείας!». Τι λέτε, ε-
παληθεύεται; ●

Λεπτομερειες

Της σΤΑυρΟυλΑΣ πΑπΑΣπυρΟυ
stavroulapapaspirou@gmail.com

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.
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Health

Χιλιάδες ασθενείς χάνουν την όρασή τους κάθε χρόνο στη χώρα μας εξαιτίας των 

παθήσεων της ωχράς κηλίδας και του γλαυκώματος – με αύξηση των κρουσμάτων 

ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας λόγω γήρανσης του πληθυσμού.

Tης Μάριον Κοντογιάννη

Ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών Ε. Χατζηχαραλά-
μπους μάς είπε: «Στις παθήσεις αυτές μειώνεται το οπτικό πεδίο σταδιακά και δεν βλέ-
πεις τη μέρα, αλλά κυρίως τη νύχτα. Καταστρέφεται η ηλεκτροφυσιολογία του βυθού. 
Ακόμα πιο δύσκολη είναι η αιφνίδια απώλεια όρασης. Οι βασικότεροι παράγοντες που 

επιδεινώνουν την κατάσταση είναι το στρες, ο ήλιος, η διατροφή, το είδος δουλειάς. Πολλοί 
από τους ασθενείς που απευθύνονται στον Σύλλογό μας βιώνουν την απώλεια, την εγκατά-
λειψη, οδηγούνται σε κατάθλιψη». Στοιχεία δείχνουν ότι 39 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον 
κόσμο έχουν χάσει την όρασή τους εξαιτίας των παθήσεων της ωχράς κηλίδας και άλλα 
245 εκατομμύρια έχουν εξαιρετικά χαμηλή όραση. Στο 80% των περιπτώσεων θα μπο-
ρούσε να είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την έγκαιρη διάγνωση της πάθησης. 

«Δυστυχώς όμως, στην Ελλάδα, ο ασθενής με παθήσεις της ωχράς κηλίδας αντιμετωπίζει 
τους τελευταίους μήνες ανυπέρβλητες δυσκολίες τόσο σε θέματα διάγνωσης και θεραπείας, 
όσο και σε θέματα πρόσβασης στη θεραπεία. Οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν σταματήσει να α-
ποζημιώνουν σημαντικές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT), 
ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν τον ασθενή με καταχρηστικές, χρονοβόρες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες ελέγχου. Το αποτέλεσμα είναι να καθυστερεί η άμεση αντιμετώπιση της νόσου, 
να υπονομεύεται το θεραπευτικό αποτέλεσμα και να οδηγούνται όλο και περισσότεροι ασθε-
νείς στην τύφλωση». Οι παραπάνω επισημάνσεις έγιναν από τον πρόεδρο της Ελληνικής 
Οφθαλμολογικής Εταιρείας και επίκουρο καθηγητή Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Δημήτριο Παπακωνσταντίνου, τον διευθυντή του Τμήματος Αμφιβληστρο-
ειδούς του Ιατρικού Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας Athens Vision και Διπλ. American Board 
of Ophthalmology κ. άλέξανδρο Χαρώνη και τον καθηγητή Οικονομικών της Υγείας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ιωάννη Υφαντόπουλο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα 
Όρασης (κάθε δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου). 

Πρόσφατα σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά οφθαλμολογικά συνέδρια, το 
Euretina, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα κλινικών μελετών με χρήση ρανιμπιζουμά-
μπης (Lucentis), που δείχνουν διατήρηση ή βελτίωση της όρασης στο 90% των ασθενών 
με παθήσεις της ωχράς κηλίδας. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε επίσης σε μια πενταετή 
επιδημιολογική μελέτη που έλαβε χώρα στη Δανία, η οποία έδειξε ότι από το 2007, όταν 
ξεκίνησε η χρήση της ρανιμπιζουμάμπης (Lucentis), το ποσοστό τυφλότητας στη χώρα 
μειώθηκε στο μισό. Και αυτό είναι ίσως περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, τις δύσκολες 
εποχές που περνάμε.

«Αυτό που χρειάζονται πολλοί ασθενείς είναι ιατρικά βοηθούμενα εργαλεία, μεγεθυντικοί 
φακοί. Άλλοι πάλι μπορούν να έχουν ομιλούντα πληροφορικά συστήματα στον υπολογιστή 
τους και έτσι να διευκολύνουν τη δουλειά τους». Όμως, δεν καλύπτονται από τα Ταμεία. 
«Μόνο το μπαστούνι του διαβητικού αποζημιώνεται κατά 50%» επισημαίνει ο Ε. Χατζηχαρα-
λάμπους. Η μείωση της τυφλότητας οδηγεί σε σημαντική περιστολή των εξόδων και της 
κρατικής δαπάνης. Η τυφλότητα είναι από τις πιο πολυδάπανες αναπηρίες, με τεράστιο 
άμεσο και έμμεσο κόστος (επιδόματα, φοροαπαλλαγές, αναπηρικές  συντάξεις, βοηθή-
ματα κ.λπ.) τόσο για το κράτος όσο και για τον ασθενή, που υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ 
κατ’ έτος. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι μόνο το κόστος απόκτησης ενός εκπαιδευμέ-
νου σκύλου-οδηγού ανέρχεται σε 30.000 ευρώ.

Την Τρίτη, για άλλη μια φορά, τα άτομα με αναπηρία  βγήκαν στο δρόμο, καταγγέλλο-
ντας ένα κράτος σε αναλγησία. Ένα κράτος που κρατάει 70.000 ανθρώπους στην αναμο-
νή για να περάσουν από Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. Για πολλούς από αυτούς, η 
σύνταξη, το επίδομα αναπηρίας, ακόμα και το βιβλιάριο υγείας, είναι σε «αναστολή». A  

Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210 

210 5238.389 • pea@retina.gr, hellenic.retina.society@gmail.com • www.retina.gr

Για τα 
μάτια σας 
μόνο

Ένα νέο είδος ιατρικής συνεργασίας προ-

τείνει το πολυιατρείο ΗΧΩ. Σκοπός του 

είναι να φέρει στο πλευρό του ασθενούς 

μία μικρή αποτελεσματική ομάδα για-

τρών, που θα φροντίσουν για τη διατήρη-

ση και την αποκατάσταση της υγείας του. 

Κ
εντρική ιδέα είναι η πρόληψη μέ-
σω ενός οργανωμένου προγράμ-
ματος για όλα τα όργανα του σώμα-
τος και τις κοινές παθολογίες που 

επηρεάζουν την ποιότητα και το προσ-
δόκιμο ζωής. Οι 
γιατροί του πολυι-
ατρείου εστιάζουν 
την προσ πάθεια 
και τις συμβουλές 
τους ούτως ώστε σε 
σύντομο χρόνο και 
με την προσφυγή 
στο μικρότερο δυ-
νατό αριθμό πρά-
ξεων, εξετάσεων 
και φαρμάκων να 
προλαμβάνονται 
τα προβλήματα. 
Το πολυιατρείο διαθέτει την απαραί-
τητη υποδομή για την πραγματοποίηση 
επιτόπου των βασικών απεικονιστικών 
και αιματολογικών εξετάσεων. Στο χώρο 
του μπορούν να πραγματοποιηθούν οι 
ήπια επεμβατικές θεραπευτικές πράξεις 
που δεν απαιτούν νοσηλεία, με καθοδή-
γηση ειδικών ιατρικών εργαλείων που 
εντοπίζουν το όργανο και τη βλάβη, ενώ 
εξασφαλίζεται και η συνεργασία με τους 
θεράποντες ιατρούς του πάσχοντος. 
Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
όλες οι συμβουλευτικές προληπτικές, 
διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις 

με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
(κείμενα, υπαγόρευση, εξετάσεις, δι-
αγνωστικές εικόνες που προέρχονται 
από διαφορετικά ιατρικά μηχανήματα, 
θεραπευτικές προτάσεις και φάρμακα) 
αρχειοθετούνται με αξιόπιστο τρόπο 
και με όλους τους κανόνες τήρησης του 
ιατρικού απορρήτου. Ο ασθενής γνωρί-
ζει ότι υπάρχει πάντοτε στη διάθεσή του 
ένα αξιόπιστο αρχείο που αποτελείται 
από όλο το ιατρικό του ιστορικό και τις 
ιατρικές εξετάσεις και επισκέψεις που 

έχει πραγματοποι-
ήσει. 
Η παρουσία και η 
συνύπραξη για-
τρών διαφορετι-
κών ειδικοτήτων 
εξασφαλίζει, όταν 
αυτό χρειάζεται, 
την πραγματοποίη-
ση  συνδυασμένων 
ιατρικών επισκέ-
ψεων και πράξεων 
στον ίδιο χρόνο, 
φροντίζοντας να 

είναι διαθέσιμοι οι γιατροί των ειδικοτή-
των που χρειάζεται κάθε ασθενής ώστε 
να έχει σύντομη και συνολική αντιμετώ-
πιση του προβλήματός του. 
Το Πολυιατρείο ΗΧΩ διαθέτει την α-
παραίτητη υποδομή για να κάνει κανείς 
βασικές απεικονιστικές και αιματολογι-
κών εξετάσεων, ενώ για ειδικές εξετάσεις 
συνεργάζεται με γειτονικά αξιόπιστα ερ-
γαστήρια για τη σύντομη πραγματοποί-
ησή τους. A

Πολυιατρείο ΗΧΩ, Λ. Κηφισίας 317, Κτίριο Β, Κηφι-

σιά,210 6256.800, 210 6206.707, info@polymed.gr

Πολυιατρειο ΗΧΩ: 
Ένας νέος τύπος 

συλλογικής 
δράσης γιατρών
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Το Priorin Extra βελτίωσε τη σύνθεσή του, προσθέτοντας βιοτίνη, και πλέον είμαστε ακόμη πιο αισιόδοξοι για τα γερά μαλλιά μας. Ο καθιερωμένος σύμμαχός 
μας τώρα αποκτά το δικό του σύμμαχο: ενισχύει τη δράση του ως συμπλήρωμα διατροφής με βιοτίνη, ή αλλιώς Βιταμίνη Η ή Βιταμίνη του Δέρματος, η οποία είναι 
απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας του δέρματος και της τρίχας. Μαζί με την κυστίνη (που περιέχει θείο, βασικό συστατικό της κερατίνης), το Εκχύλισμα 
Κεχριού και τη Βιταμίνη Β5 στοχεύει κατευθείαν στο πιο σημαντικό σημείο για την ανάπτυξη της τρίχας: τη ρίζα, εκεί όπου κατασκευάζονται τα κύτταρά της και η 
τρίχα παίρνει το χρώμα της. Είναι απαραίτητο η ρίζα να τροφοδοτείται με τις σωστές θρεπτικές ουσίες, κι εκεί ακριβώς υπερέχει το νέο Priorin Extra, που τρέφει 
τα μαλλιά μας «από μέσα». Θα το βρείτε μόνο στα φαρμακεία, σε συσκευασίες με 30 και 60 κάψουλες.  - Ελίζας  ςυναδίνου

Priorin Extra
Για γερά μαλλιά

s h o p p i n g  /  s o u l  /  b o d y  /  m i n d  /  m a r k e t
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CONVERSE GORILLAZ  
Ο Murdoc, του Jamie Hewlett, του βραβευμένου  

σχεδιαστή και συνδημιουργού των Gorillaz,  
στη 2η συνεργασία του με τα αγαπημένα μας Starάκια 

(FOLLIFOLLIE Group, Ηφαίστου 49, Κορωπί,  
210 9119.000, www.elmec.gr)

elements of style Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ                ➜ style@athensvoice.gr

Design υπό Στέγη Στο ερώτημα «αν έχει μέλλον το ελληνικό design» η απάντηση ήταν «ξεκάθαρα, ναι» στη δεύ-
τερη εκδήλωση του φετινού κύκλου Design υπό Στέγη, που πραγματοποιήθηκε στις 7/10 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Στην εκδή-
λωση δόθηκε μια εικόνα για το παρόν, κυρίως όμως συζητήθηκαν οι προοπτικές του μέλλοντος, με κάποιους από τους πιο γνωστούς και 
επιτυχημένους designers να συμμετέχουν στη συζήτηση, όπως ο Κ. Χούρσογλου που μοιράστηκε την εμπειρία του εντός και εκτός συνό-
ρων, οι Two is Company –Ν. Καρβούνη και Β. Φίλιππα– που μίλησαν για την ελληνικότητα στο design, ο Θεσσαλονικιός Θ. Μπάμπαλης, 
ο οποίος τόνισε την ανάγκη για εξωστρέφεια. Η ATHENS VOICE, το HOMEmag και το www.athensvoice.gr ήταν χορηγοί επικοινωνίας, η 
εταιρεία Morphos ήταν χορηγος της ημερίδας, ενώ υποστηρικτής και ακαδημαϊκός σύμβουλος το Vellios School of Art.

Angostura Ο Νίκος Μπάκουλης από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο νικητής του ελληνικού τμήματος του διαγωνισμού 
Angostura Global Cocktail Challenge και θα μας εκπροσωπήσει στον ευρωπαϊκό τελικό που θα γίνει στην Αθήνα στο Athens Bar Show 
τον Νοέμβριο. Η τελευταία στάση του διαγωνισμού θα γίνει τον Φεβρουάριο του ’13 στο Trinidad and Tobago, όπου 15 bartenders απ’ 
όλο τον κόσμο θα αναμετρηθούν για τον τίτλο του Angostura Global Brand. 

DERMAROLLER® 
PURE HYALURONIC ACID 

Αμπούλες με υαλουρονικό οξύ 
οικιακής χρήσης για λείανση των 

ρυτίδων, σύσφιξη - εντατική  
θρέψη & ενυδάτωση της επιδερμί-
δας μόλις σε 7 ημέρες (Dermamed, 

www.dermamed.gr, 210 8056.000  
& 801 11 8056000)

YΑΜΑΜΑΥ!
Νέα συλλογή  
καλσόν σε 3 σειρές: 
κλασική Basic,  
νεανική Basic Color 
και προκλητική 
Seduction  
(yamamay.com)

Bazaar! 
Mοναδικά χαλιά σε 
απίστευτες τιμές!

Μία συλλογή χειροποίητων 
χαλιών με μοναδικό στιλ και 

εξαιρετική ποιότητα. Ιδι-
αίτερα αυθεντικά κλασικά 

και μοντέρνα κομμάτια, που 
ζωντανεύουν το χώρο με την 
υπέροχη υφή και τα ζεστά 

τους χρώματα. Πρώτη φορά 
και για λίγες μόνο μέρες  
προσφέρονται στο 1/3  

της αξίας τους και συνο-
δεύονται από πιστοποιητικό 

γνησιότητας.  
Petratos hand knotted art: 

Λ. Κηφισίας 228, Κηφισιά, 210 
8015.855, www.rugs.gr

Μη χάσεισ

LAVIPHARM
Thymo της Tilman, σπρέι,  

σιρόπι & παστίλιες από εκχύλι-
σμα θυμαριού για την αντιμετώ-

πιση των συμπτωμάτων  
του κοινού κρυολογήματος.  

Ιδανικά για παιδιά και ενήλικες

ALLOU! FUN PARK 
Ο no 1 αγαπημένος προορι-
σμός ψυχαγωγίας, γιορτά-
ζοντας τα 10 χρόνια του, α-

νταποδίδει την αγάπη και την 
προτίμηση του κόσμου και 
μας καλεί να... τα σπάσουμε 
με τη μοναδική τιμή των € 10 
στο Allou! Day Pass για όλο 

τον Οκτώβριο. Ο εορτασμός 
θα συμπληρωθεί με μια 

σειρά από happenings που 
θα ανακοινωθούν σύντομα 

μέσα από το Facebook και το 
www.allou.gr

NEOMAT 
Νέα γενιά συμπυκνωμένων  

υγρών για super δυνατή 
καθαριότητα σε 3 αρώματα  
και οικονομικές συσκευασί-

ες των 30 πλύσεων

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΡΡΑ 
Κρεμαστά σοκολατάκια fused glass  
€ 40 (Πωλητήριο Μουσείου Μπενάκη,  

Κτήριο Οδού Πειραιώς,  
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου)
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TEZENIS SWEET DAYS 

Μας αρέσει η μόδα, τα trends, τα funky εσώρου-

χα και τα urban και sportive outfits με άποψη. 

Μας αρέσουν και τα σοκολατάκια. Η TΕΖΕΝΙS 

τα συνδύασε, κι έτσι από τις 20/10 έως τις 4/11 στα κα-

ταστήματα Tezenis μαζί με τις νέες συλλογές του ιταλι-

κού brand και ανεξαρτήτως αγοράς μάς περιμένει ένας 

σοκολατένιος πειρασμός: ένα σοκολατάκι Ritter Sport 

(Κ. Διάθεση: Calin A.E., Κάλβου 2 & Παλαιολόγου, Χαλάν-

δρι, 210 6840.005)

SEPTONA  
STRIPS

Νέα σειρά ταχυεπιδέσμων  
με extra αδιάβροχο και  

διάφανο υλικό, με  
αιμοστατική γάζα που  

προστατεύει την πληγή  
και επιτρέπει στην  

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

ξέρεις εσύ...

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε 
με το 210 3617.369 (11.00-18.00)

Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. 
Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

σε είδα...

Amorosso BeAch 
Βαργκαρσόν! Μια 
παραγγελία! Μπλε 
μαγιό, τατουάζ στη 
γάμπα, ξανθός, γα-
λάζια μάτια; Ένα μή-
νυμα, παρακαλώ… 
missdeathwish@
ymail.com 

ΑρχΑγγελος
13/10 καθόσουν 
στο μπαρ, καθόμουν 
πιο πίσω, φορούσες 
μαύρη μπλούζα ό-
πως κι εγώ, είχες τα-
τού στο λαιμό… σε 
κοιτούσα συνεχώς 
αλλά εσύ μόνο κλε-
φτές ματιές. Θέλω 
να σε γνωρίσω! 

Αεροδρομιο
8/10. Αγόρασα 
ένα μπαλόνι από 
το μαγαζί σου για 
τον κολλητό μου 
που ερχόταν από 
Βαρκελώνη! Όταν 
πήγα να φύγω με 
έβαλες να διαλέξω 
ένα τριαντάφυλλο 
και μου το χάρισες! 
Αν κατάλαβες ποια 
είμαι, στείλε εδώ!

μετρο ςύντΑγμΑ
Φορούσες γυαλάκια 
μυωπίας και κολάν, 
στιλάτη, σέξι, εγώ 
απέναντί σου ανταλ-
λάξαμε ματιές και 
μετά χάθηκες… sms 
me 693 7166142

JW, ΚλΑύθμώνος
Σε λένε Στάθη και 
είσαι γυμναστής, 
τρελαίνομαι να μου 
δείχνεις ασκήσεις, 
αν δεν ήμουν δε-
σμευμένος θα σου 
δάγκωνα το κωλα-
ράκι…Ο κρυφο…

ιλιον
Μακριά σκούρα 
καστανά μαλλιά, 
μεγάλα μάτια, φοβε-
ρό χαμόγελο, 30+, 
φορούσες κόκκινες 
ψηλοτάκουνες 
πλατφόρμες… τις 
σχολίασα, αν κατά-

λαβες, 698 6862729

mελιςςιΑ - 
χΑλΑνδρι
Τραγουδούσες μαζί 
με τη μουσική που 
είχες αρκετά δυνα-
τά. Ανταλλάξαμε κά-
μποσες ματιές από 
Μελίσσια μέχρι τη 
στροφή για Χαλάν-
δρι που χωρίσαμε... 
Θα πέθαινα να σε 
γνωρίσω! 
 
γΚύζη 
& ΑιγιΑλειΑς
Ένστολε Χάρη, θα ή-
θελα να καβαλήσου-
με και να χαθούμε με 
τη μηχανή μου...  
694 5206593,  
ο Γιαννάκης 
 
soho
Στο Γκάζι, 18/10. Ξαν-
θιά, καθόσουνα με 
φίλη σου στα σκαμπό 
δίπλα στο πεζούλι. 
Δίστασα να σου μιλή-
σω, αν και κοιταζόμα-
σταν συνέχεια. Αν το 
δεις και καταλάβεις, 
απάντησε. 
 
eλτΑ ςολώνος
Ιδιαίτερη οντότη-
τα, εμφανισιακά, 
τουλάχιστον, με 
σκάλωσες. Ωραία 
μακριά μοβ φούστα, 
μποτάκι δερμάτινο. 
Υπέροχη! Αν δεν με 
κοιτούσες μ’ αυτή 
την ξινίλα στο ύφος 
σου, θα μου έφτια-
χνες την μέρα κιό-
λας. Μμμμμμμμμ... 
 
μετρο
Πέμπτη 18/10. Κά-
θισα απέναντί σου 
διαγώνια και κατέ-
βηκα Ομόνοια. Εσύ 
συνέχισες. Ποιος 
ξέρει αν σου αρέσω; 
Οι ματιές πάντως 
που μου έριξες με 
έκαψαν. Φορούσα 
κόκκινη μπλούζα 
και συ μαύρη, με 
σκούρο τζιν… Δεν 
θα με χαλούσε να σε 
ξανάβλεπα. 

μπλε γρΑμμη
15/10 μπήκες Μονα-
στηράκι, ροζ μπλού-
ζα, κόκκινο ντοσιέ, 
σαν να ήσουν κρυ-
ωμένη, κοιταζόμα-
σταν, ο μελαχρινός 
με το άσπρο πουκά-
μισο. stranger12@
hotmail.com
 
γΚΑζι 
Σάββατο 20/10 κατά 
τις 23.30, δεν θυμά-
μαι ακριβώς, κοντά 
στη στάση του μετρό. 
Ήσουν με μεγάλη 
παρέα και δεν ξέρατε 
πού να πάτε. Είσαι με-
λαχρινή και φορού-
σες τζινάκι, άσπρη 
ζακετούλα και έντονο 
κραγιόν. Δεν ξέρω 
αν κάποιος από την 
παρέα σου ήταν γκό-
μενός σου. Αν είσαι 
ελεύθερη, θα ήθελα 
να τα πούμε. Είμαι αυ-
τός που μιλούσε στο 
τηλέφωνο… στείλε 
στο mouseioakro@
yahoo.gr 
 
μπΑμπούρΑς
Ήσουν πολύ βιαστι-
κή ναούμε, τι επαί-
χθησε, μωρή; 
 
μετρο
Σύνταγμα 22/10, 
έβγαινες από το 
συρμό και εγώ 
περίμενα να μπω. 
Είσαι μελαχρινός 
και κρατούσες ένα 
δέμα. Κρατήσαμε 
οπτική επαφή λίγο 
παραπάνω από το 
κανονικό. Αν το δεις, 
στείλε εδώ.

NoIZ 
Την προηγούμενη 
εβδομάδα έχυσες 
λίγο ποτό πάνω μου, 
μετά σε συνάντησα 
στην τουαλέτα που 
είχα πάει να καθαρι-
στώ, αλλά ντράπηκα 
να σου μιλήσω. Αν 
είσαι εκεί ίδια μέρα 
ίδια ώρα αυτή την 
εβδομάδα, θα τα κα-
ταφέρω νομίζω. 

cINABBoN 
Καθόμουν στο τρα-
πεζάκι, γύρω στις 
12 το μεσημέρι, έξω 
από το μετρό, και σε 
είδα που έφευγες με 
μια μεγάλη σακούλα. 
Δεν θυμάμαι αν ήταν 
Τετάρτη ή Πέμπτη, 
θυμάμαι όμως το 
χρώμα των ματιών 
σου. Θέλω να ξανα-
δώ αυτό το γαλάζιο. 

ΦλοιςΒος
Φορούσες λευκή φα-
νελένια φόρμα, κρα-
τούσες μια τσάντα 
που δεν σου πήγαινε 
καθόλου και γυαλιά 
ροζ. Είμαι σίγουρος 
πως πίσω από τα 
ακριβά σου ρούχα, 
υπάρχει μια καρδιά 
που καίει. Το αγόρι 
που σε σέρβιρε.

λύΚΑΒηττος 
Βγάζεις βόλτα ένα 
ροντβάιλερ σχεδόν 
κάθε απόγευμα, όταν 
γυρνάω από τη δου-
λειά. Θέλω να μάθω 
κι άλλα για το πρό-
γραμμά σου. Οδηγώ 
γαλάζιο smart. Στείλε 
εδώ ή πες ένα γεια. 

Κολώνος
Έχεις κόκκινα μαλ-
λιά και κρατούσες 
πατερίτσες λόγω 
σπασμένου ποδιού. 
Είμαι ο χοντρούλης 
που ποτέ δεν δίνεις 
σημασία. Ξέρω ότι 
διαβάζεις τη στήλη 
– θες να πάμε για 
κανένα ποτό;

χΑλΑνδρι
Είστε δύο και μου 
αρέσετε μαζί. Ο ένας 
γοητευτικός, με-
λαχρινός, με γένια. 
Η άλλη κουκλάρα 
καστανή. Συχνάζετε 
στην πλατεία, κάτω 
απ’ τα σκαλάκια. 
Δεν θέλω να μπω 
ανάμεσά σας – θέλω 
να γίνω ο τρίτος. 
tritoprosopo@
gmail.com

Πάμελα! Έλα, πιασά-

ρα γυναίκα… πού 

χάθηκες; Κρίμα που 

όλες οι κάβες κάνουν 

προσφορές τώρα για 

χάρη σου! 1/4/11 - 

30/6/12…

Φω…ς μου, περιμένω 

κι επιμένω. Σ. Εσένα. 

Είσαι μοναδικός. Γίνε 

αυτός που γνώρισα 

πάλι! Λαμπραντόρ…

Όσο και να έψαξα στο 

σπίτι δεν βρήκα τίποτα. 

Είμαι σίγουρη, Θωμά 

μου, πως τα πήρες εσύ 

φεύγοντας και τώρα 

το παίζεις αδιάφορος.

Η νύχτα θέλει έρωτα, 

μωράκι μου. Η Φωτει-

νή σου

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS:  AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

ΜιΚρεσ αγγελίες

ΒούλιΑγμενη 
Κεντρική πλατεία, Ιάσονος 18
Μικρά, οικονομικά, ετοιμοπαράδοτα διαμε-
ρίσματα από 42 τ.μ. έως 47 τ.μ. Διπλά τζάμια, 
ηλεκτρικά ρολά, πόρτα ασφαλείας, A/C, 
συναγερμός, κήπος, θέσεις στάθμευσης, 
με θέα στη θάλασσα ή στον κήπο. Τιμή από  
€ 100.000. 697 7785793, 210 3635.508 

Ανώ πετρΑλώνΑ 
Κυκλώπων 25
Εκπληκτική μεζονέτα 184 τ.μ., 7ου-8ου και 
δώματος με 4 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, υπό 
κατασκευή, με θέα (Ακρόπολη, Φιλοπάππου, 
θάλασσα). Έχει κεντρικό σύστημα κλιματισμού 
VRV, ανεξάρτητη θέρμανση αερίου, ηλεκτρικά 
ρολά, συναγερμό, τζάκι, μεγάλες βεράντες, 
ιδιόκτητη ταράτσα με πέργκολα, bbq και δυ-
νατότητα jacuzzi, υπόγειο garage για δύο αυ-
τοκίνητα, μεγάλη ευκαιρία, τιμή € 430.000 210 
3630.989, 697 7785793

ςε γνωρίζω...

ABILITY. Τέλος 
στη μοναξιά και τις 
απαισιόδοξες σκέψεις! 
Το Γραφείο «Ability» 
με ρεκόρ γάμων και 
ευτυχισμένων ζευγαριών 
έχει τη λύση. Πάρτε την 
απόφαση να αλλάξετε 
τη ζωή σας! Σας αξίζει. 
Εχεμύθεια, σύγχρονες 
μέθοδοι, στοχευμένα 
ραντεβού, υψηλών 
προδιαγραφών γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου 
από όλη την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. «Ability». Tηλ. 
κέντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 
4oς όροφος, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Αεροναυπηγός 
54χρονος εξαιρετικής 
εμφάνισης με 
υψηλό εισόδημα, 
ελληνοαμερικάνος 
62χρονος large άνθρωπος, 
με ξένη νοοτροπία, 
45χρονος μηχανολόγος 
(οικογενειακή εταιρεία 
Βριλήσσια), 1.86 πολύ 
εμφανίσιμος, 41χρονος 
παθολόγος, οικογενείας 
ιατρών, αρκετά 
γοητευτικός, επιθυμούν 
γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής-γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. 
Ability». Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Ωραιότατη 
34χρονη καθηγήτρια 
ξένων γλωσσών, 1.72, 
λεπτή, πρόσχαρη, 
πάμπλουτη 32χρονη 
κόρη επιχειρηματία με 
διασυνδέσεις εξωτερικό, 
όμορφη, ευγενική, 
γλυκύτατη, 39χρονη 
εργαζόμενη στη ΔΕΗ, 
καστανή, λυγερόκορμη, 
με χιούμορ, εξαιρετική 
48χρονη νοσηλεύτρια 
χήρα χωρίς παιδιά, 
επιθυμούν γνωριμία 
σοβαρής προοπτικής-
γάμου. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ability». Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 
4ος όροφος, www.
abilityclub.gr

Γνωριμίες Γάμου 
«Πάππας». Εδώ και 70 
χρόνια βρισκόμαστε 
στην πρώτη θέση στη 
δημιουργία γάμων 
και σχέσεων ζωής και 
δεσμευόμαστε για ακόμη 
πιο δυναμική παρουσία στο 
μέλλον. Δεν είμαστε τυχαία 
το μεγαλύτερο όνομα στο 
χώρο. Σας περιμένουμε 
στο Κολωνάκι, Ομήρου 38, 
στον 3ο όροφο. Ωράριο 
λειτουργίας καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 
10:00-14:00, τηλ. για 

ραντεβού 210 3620.147, 
www.pappas.gr  

Πανέμορφη 
δικηγόρος 46 ετών 
με 2 μεταπτυχιακά στη 
Γαλλία, 1.72 αδύνατη, 
καστανόξανθη με πράσινα 
μάτια και βλέμμα που 
σαγηνεύει, έξυπνη, 
γλυκιά, κοινωνική και 
αρκετά δραστήρια, 
ευκατάστατη, με ιδιόκτητο 
διαμέρισμα, καταθέσεις 
και πολυτελές Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο καλλιεργημένο, 
εμφανίσιμο, ανεξάρτητο, 
έως 56 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 210 
3620.147, www.pappas.gr 

Στέλεχος Management 
ελληνογαλλικής εταιρείας, 
37χρονη πανέμορφη, 1.75 
κοκκινομάλλα, με φινέτσα 
και θηλυκότητα, 2 πτυχία 
master, πολυτελέστατη 
μονοκατοικία Γλυφάδα, 
μηνιαίως € 4.000, εξοχικό, 
μαγαζί, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 48 ετών, γοητευτικό, 
έξυπνο, δραστήριο 
με κατασταλαγμένο 
χαρακτήρα. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς. 
Καραΐσκου 117, Πειραιάς, 
τηλ. κέντρο  210 
4176.812-813, 4179.152, 
www.louis.gr 

Αθηναία αχτύπητη 
35άρα ερχόμενη από 
Γερμανία, ελεύθερη, 
μοντέρνων αντιλήψεων, 
αναζητά Έλληνα έως 55 για 
γνωριμία-ταξίδι πασχαλινό. 
Δεκτός διαζευγμένος, 
χηρευάμενος, 
ευκατάστατος. Άμεση 
επικοινωνία. 210 
8055.934, 697 9423346   
 

ζήτα μου ό,τι θες

Παραδίδονται σε εργα-
στήριο μαθήματα κεραμι-
κής, μικρού γλυπτού, ανά-
γλυφου, χρηστικού και δι-
ακοσμητικού αντικειμέ-
νου. 210 6411.392, 693 
7411215 

Πωλείται οικόπεδο 
97 τ.μ. στο Περιστέρι, 
κοντά στο μετρό 
Αγ. Αντωνίου. 
Πληροφορίες: 210 
5740.690 (8.00-10.00 
& 18.00-20.00) και στο 
693 6918778 

Δωρεάν Σεμινάρια 
Πληροφορικής 
(δράση e-gnosis) 
Εκπαιδεύσου τώρα 
ΔΩΡΕΑΝ 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
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Της Μυρτώς Κοντοβά
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Ξαναγύρισε, Μυρτούδι μου! Με-
τά από δύο χρόνια (δικού μου) 
πόνου, μετά από έναν αβάσταχτο 
χωρισμό που κάθε πρωί και κά-
θε βράδυ μου έριχνε μαχαιριές, 

μετά από γνωριμίες του κώλου και 
σχέσεις του τριμήνου, ξα-να-γύ-ρι-
σε. Γλυκός, τρυφερός, με το ίδιο βαθύ 
βλέμμα, τα ίδια υγρά μάτια, τα ίδια 
υπέροχα χέρια που όταν με αγκαλιά-
ζουν με ταξιδεύουν στον ουρανό. Αλλά, 
Μυρτούδι μου αγαπημένο, τρέμω. Τι; 
Μήπως ότι θα φύγει και πάλι; Δεν ξέρω. 
Το μόνο που ξέρω είναι ότι φοβάμαι. Κι 
ας είναι πάλι όλα, όπως τότε...

Ξέρω, τα ίδια κι ο δικός μου. Πήδηξε τα κάγκε-
λα απ’ το πατρικό, την κοπάνησε και εξαφανί-
στηκε για κάνα μήνα και βάλε. Μετά βάλαμε 
κάγκελα για να μη φτάνει να σκαρφαλώσει, 
αλλά πάντα έβρισκε κάποιον τρόπο ειδικά 
στις περιόδους ζευγαρώματος. Τελικά είχε 
δίκιο ο γιατρός, που μας έλεγε να τον στειρώ-
σουμε από έξι μηνών.

Υ.Γ. Τίποτα δεν είναι όπως τότε. Και τίποτα δεν 
είναι αβάσταχτο. Εννοείται πως ξαναγύρισε. 
Όπως, εξάλλου, κάθε συνεπής δολοφόνος.

Μυρτώ, σ’ αγαπάω. Κι ας μη με πιστέ-
ψεις. Και ας με απορρίψεις. Και ας σκε-
φτείς «ποιος μαλάκας είναι αυτός που 
λέει τέτοια χωρίς να με ξέρει». Κι όμως, 
σε ξέρω και ίσως σε ξέρω καλύτερα από 
όλους. Αν μου έδινες μια ευκαιρία θα 
καταλάβαινες…

Άκου λέει! Σας τη δίνω με ευχαρίστηση και 
ανυπομονησία. Ελάτε στην επικείμενη μετα-
κόμιση για να γνωριστούμε και να περάσουμε 
ποιοτικό χρόνο μαζί. Προσφέρετε στο μελλο-
ντικό κορίτσι σας λίγο ιδρώτα και τα δυο στι-
βαρά, παλικαρίσια χέρια σας. Σας περιμένω 
με τις κούτες έτοιμες.

Κυρία Κοντοβά, καλημέρα σας. Κάποια 
σχόλια στο γράμμα της Νεφέλης, του 
τεύχους 409,  18-24/10/12. Αν ο κύριος 
συνδετικός κρίκος με το σύντροφό της 
είναι να «ξεσκίζεται», πού να βρεθεί 
χώρος και χρόνος να ονειρευτεί; Είναι 
δυνατόν μια σχέση να έχει σεξ και μόνο 
σεξ; Το σεξ, το καλό σεξ, επισφραγίζει 
και ολοκληρώνει μια σχέση. Αν και οι 
δυο τους είναι, όπως λέει, έξυπνοι, ό-
μορφοι, συναισθηματικοί, πώς τα εκδη-
λώνουν όλα αυτά; Πού; Πότε; Μόνο στο 
πήδημα; Φαντασία η σχέση τους δεν έ-
χει; Τότε πώς να ονειρευτεί τη ζωή της; 
Και καλλιτέχνης σε τι; Και η κ. Τζ......, 
καλλιτέχνης δηλώνει. Είναι δυνατόν 
μια έξυπνη, μορφωμένη (πανεπιστήμιο 
γαρ), ανοιχτόμυαλη, να πιστεύει στους 
Αιγόκερους και πράσινα άλογα; 
Αλήθεια, κ. Κοντοβά, ποιος σήκωσε τις 
πέτρες;

Ο Κουταλιανός. Ή ο Προμηθέας Δεσμώτης. 
Δεν θυμάμαι καλά, να σας πω την αλήθεια.

Υ.Γ. Κι εγώ που νόμιζα ότι το σεξ είναι ένας 
κατάλληλος καμβάς για να ξεδιπλώσεις τα 
όνειρα και τη φαντασία σου... Μαλακίες νό-
μιζα;

Είμαι ο, ας πούμε, Μιχάλης και θέλω 
να μοιραστώ την ιστορία μου για να 
θυμούνται οι νεότεροι και να μαθαί-
νουν οι παλιότεροι, αυτοί που λέγαν 
«κάντε έρωτα, όχι πόλεμο». Τη χρονιά 
που μας επισκέφτηκε το ΔΝΤ, εμένα 
επισκέφτηκε ο έρως. Το σούσουρο στη 
γειτονιά δυνάμωνε από τις κουτσομπό-
λες και τους κατίνους, όσο δυνάμωνε ο 
έρως μου. Τι κι αν ήταν ξένη με παιδί; 
Εγώ εκεί, καθημερινά. Άοκνος εργάτης 
στο κρεβάτι, μεταφορέας στα ψώνια, 
μαθήματα στο παιδί. Ξεπλήρωνα σε 
είδος που με σπίτωσε. Ώσπου ο έρως 
άρχισε να υποχωρεί και να γιγαντώ-
νεται η γκρίνια. Σε κάθε νέα φαση της 
σχέσης, της άλλαζα υποκοριστικό. Το 
ζουζουνάκι έγινε μαϊμουδίτσα, μετά 
μουρμουρίτσα. Εκείνο το απόγευμα που 
λουζόμουν άλλο ένα ρεσιτάλ γκρίνιας 
σκέφτηκα το «γκρινιαρόλα» και τότε 
κατάλαβα πως είχαμε αλληλοξεπεράσει 
τα όρια της αξιοπρέπειας. Μου έδωσα 
τα παπούτσια στο χέρι και δεν κοίταξα 
πίσω...
Υ.Γ. Αυτή είναι Αιγόκερος. Αληθεύει 
πως ήταν και ο Χίτλερ ή εγώ τα βλέπω 
έτσι επειδή είμαι μυξο-παρθένος; 
Υ.Γ. 2 Λες τώρα στη γειτονιά να με κα-
τηγορούν πως την παράτησα επειδή 
είμαι ρατσιστής και αυτή ξένη; 
Υ.Γ. 3 Τελικά μόνο εμένα μου φαίνεται 
πως οι μόνοι που πηδάνε στις μέρες μας 
είναι αυτοί που λέγαν «μη κάνετε πόλε-
μο, κάντε έρωτα (πληρωμένο)»; 

Αρνούμαι να μπω στο σεξιστικό –και όντως 
ρατσιστικό– περιβάλλον της επιστολής σας. 
Και αν δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ, θα σας 
το κάνω λιανά: Τι πάει να πει «ξένη»; Τι πάει 
να πει «με παιδί»; Και το χειρότερο: τι πάει 
να πει «γειτονιά». Και το χείριστο: Τι πάει να 
πει «ξεπλήρωνα σε είδος που με σπίτωσε»; 
Ειδικά το τελευταίο ρήμα έχω να το ακούσω, 
ή μάλλον να το διαβάσω, από μυθιστορήμα-
τα-ηθογραφίες που περιγράφουν τη δεκαετία 
του ’50. Μήπως ζείτε στην επαρχία; 

Υ.Γ. Με δυο λόγια, και μόνο το γεγονός ότι 
όλα αυτά τα περιγράφετε ως εμπόδια και τον 
εαυτό σας ως ενός είδους «ήρωα» που τα ξε-
πέρασε ή τα αγνόησε, μου δείχνει ότι πρέπει 
αυτή τη στιγμή να κλείσω τον υπολογιστή και 
να μην ασχοληθώ περισσότερο. Όσο για την 
γκρίνια της καλής σας, αυτό είναι άλλο καπέ-
λο. Αν μας λέγατε γιατί γκρίνιαζε, μπορεί και 
να καταλαβαίναμε περισσότερα για το πρώην 
ζουζουνάκι σας. A

Μίλα Μου βρώμικα
Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

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

Ο ενεργοποιημένος άξονας Διδύμων/
Τοξότη πιθανόν να μιλάει για σπουδές, 
ταξίδια, επαγγελματικά ραντεβού, με-
τακομίσεις, αναζήτηση νοήματος και 
καθημερινές κοινωνικές επαφές που 
πιθανόν προωθούν την επαγγελματική 
σου ζωή ή απλώς την κάνουν λίγο πιο α-
νάλαφρη. Όσο δυνατός και να  προσπαθεί να 
δείξει ένας Κριός, όταν υπάρχουν Πλούτωνας στον 
Αιγόκερω και Ουρανός στο ζώδιό του δεν είναι σί-
γουρος αν η πόλη μπροστά του είναι μια παραμυθέ-
νια πολιτεία ή μια στοιχειωμένη πόλη. Ή πιο απλά: 
Χρειάζεσαι στήριξη από τους άλλους ώστε να τα 
καταφέρεις στην επαγγελματική σου ζωή κι αυτό 
σημαίνει υποχωρήσεις, διαπραγματεύσεις, παιχνίδια 
εξουσίας, στα οποία τελευταία φαίνεται ότι κάνεις 
πρωταθλητισμό ή ότι μπορείς να τα διακρίνεις πίσω 
από τα κοστούμια και τα εργασιακά κλισέ και να τα 
αντιμετωπίσεις. Κι αν δεν αντέχεις αφεντικά και συ-
ντρόφους, βρόντηξέ τα όλα κι άλλαξε ζωή. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Από τη μία πλευρά η Αφροδίτη στην Παρθένο σε κα-
τακλύζει με ερωτικές επιθυμίες – να κυνηγάς αυτόν/
αυτή που σου κουνάει την ουρά ή να ανοίγεις εσύ 
ένα-δυο κουμπιά από το πουκάμισο για να στείλεις 
παντού το μήνυμα της ερωτικής διαθεσιμότητας. 
Από την άλλη, ο Κρόνος ΑΠΑΙΤΕΙ  δέσμευση. Οι ερω-
τικές σχέσεις με τον Κρόνο γίνονται ένα απαράβατο 
συμβόλαιο με υποχρεώσεις, καθήκοντα, ποινικές 
ρήτρες, υποσημειώσεις, αστερίσκους. Δεν νοιάζε-
ται για αισθήματα και πάθη, αλλά για κοινωνική ανα-
γνώριση, τυπικότητα, επισημότητα. Ανάμεσα στην 
ελαφρότητα της Αφροδίτης και την αυστηρότητα 
του Κρόνου σαν εκκρεμές –και με την Πανσέληνο 
στον Ταύρο (6°48 ,́ στις 29/10)– έχε υπόψη σου ότι 
ο/η σύντροφος, οι επαγγελματικοί συμπαίκτες, οι 
σημαντικοί άλλοι της ζωής σου γίνονται απαιτητικοί, 
περιοριστικοί, ανταγωνιστικοί, δύσθυμοι, απόμα-
κροι, αδέκαστοι, ανυπόφοροι.  

ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Ο Άρης συνεχίζει να βρίσκεται απέναντί σου στον Το-
ξότη (σε φέρνει σε αντιπαράθεση με τον Άλλο ή τους 
σημαντικούς άλλους της ζωής σου και ενοχλείσαι 
από εμπόδια ή περιορισμούς που συνειδητά ή ασυ-
νείδητα σου επιβάλλουν) και ο Δίας είναι ανάδρομος 
στο ζώδιό σου (ξεφουσκώνοντας τον ενθουσιασμό 
σου). Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχεις επείγουσα ανά-
γκη από κάποιον/α που θα ενισχύσει το αναιμικό σου 
εγώ. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα ό-
ταν άνθρωποι που σε βρίσκουν ελκυστικό –ή μάλλον 
ο ένας ή η μία που σε ενδιαφέρει ουσιαστικά– προ-
σπαθούν να σε πλησιάσουν.  Τότε υποκρίνεσαι ότι 
δεν έχεις ανάγκη και δεν ποθείς κανέναν, ή πείθεις 
τον εαυτό σου ότι κάτι πηγαίνει στραβά μαζί τους, ή 
παραπονιέσαι ότι οι απαιτήσεις τους από σένα είναι 
τεράστιες. Και μη χειρότερα. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Κάνε ένα κρύο ντους και βγες εκεί έξω να αντιμετω-
πίσεις την εργασιακή ένταση και τις ιστορίες καθημε-
ρινής τρέλας στα γκισέ της εφορίας, στο δρόμο, στα 
μαγαζιά, στο μετρό, στις επαφές σου με τους καθημε-
ρινούς άλλους κι εννοείται τις απαιτήσεις των δικών 
σου ανθρώπων. Από ό,τι κατάλαβες είναι ένα διάστημα 
που ο διάβολος βρίσκεται στις καθημερινές υποθέσεις 
και λεπτομέρειες. Δεν σε φτάνουν τα συντροφικο/
ερωτικά προβλήματα, ή η ανυπομονησία να αλλάξει η 
ζωή σου ριζικά χωρίς να ξέρεις το πώς, αλλά έχεις και 

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Συλλογή Φθινοπωρο/
ΧειμωναΣ 2012

να συναναστραφείς αναγκαστικά με ανθρώπους της 
δουλειάς που σιχαίνεσαι, να τα βάλεις με τη γραφειο-
κρατία, να νταντέψεις το αγαπημένο σου κατοικίδιο 
και να ηρεμήσεις τους γύρω σου. Α, και να θυμάσαι 
συνεχώς ότι οι αποφάσεις σου και η επικοινωνία σου 
πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μη διαλύσουν το τσιγα-
ρόχαρτο πάνω στο οποίο περπατάς. Ουφ. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Eδώ και λίγο καιρό υπάρχουν σε ένα κομβικό σημείο 
του αστρολογικού σου χάρτη και της ζωής σου οι Δε-
σμοί της Σελήνης που υπόγεια, αλλά ενεργητικά, σε 
αλλάζουν. Με τον Βόρειο Δεσμό στον Σκορπιό (4ος 
οίκος)  και τον Νότιο στον Ταύρο (10ος οίκος) η εικόνα 
έχει ως εξής: Ενώ ο 10ος οίκος σου συμβολίζει την 
επαγγελματική αναγνώριση, το στάτους σου στην 
κοινωνία, ο 4ος συμβολίζει το σπίτι, την οικογένειά 
σου, τις ρίζες σου, τους ανθρώπους με τους οποί-
ους συνδέεσαι στενά –από αίμα ή επιλογή–, με λίγα 
λόγια είναι η βάση που χτίζεις την ατομικότητά σου 
και τη δημόσια εικόνα σου. Τώρα, λοιπόν, για ενάμιση 
περίπου χρόνο θα πρέπει να ισορροπήσεις ιδιωτική 
και επαγγελματική ζωή. Σχέσεις και επαγγελματική 
ζωή δεν τρέχουν με τους ίδιους ρυθμούς. Χρειάζεται 
να υπολογίζεις τους δίπλα σου στα επαγγελματικά 
σχέδια. Στο τρέξιμο για την κατάκτηση μιας θέσης 
στον κόσμο υπάρχει πάντα η περίπτωση να γυρίσεις 
κάποια στιγμή και να μη δεις κανένα δίπλα σου.  

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτέμβριου)

Η Αφροδίτη στο ζώδιό μας είναι πάντα ένας πολύ κα-
λός οιωνός. Είναι ωραίο να γοητεύεις, να θυμάσαι ξανά 
ότι μπορείς να κατακτήσεις, ότι ενδιαφέρεις και ότι 
έχεις πάντα θαυμαστές που είναι διατεθειμένοι να σε 
ακολουθήσουν όπου αποφασίσεις να πας. Είναι ωραίο 
να βγαίνεις από το κομμωτήριο, να φοράς ένα καινούρ-
γιο ρούχο, να προσέχεις τον εαυτό σου και οι άλλοι να 
σου λένε ότι είσαι στις ομορφιές σου. Ακόμα κι αν είσαι 
πολύ απασχολημένος/η για να δώσεις σημασία στην 
προσοχή που έλκεις, ή πολύ απαιτητικός πλέον για να 
παραδοθείς σ’  έναν άγνωστο που σου κάνει κομπλιμέ-
ντα, το σίγουρο είναι ότι δεν έχεις χάσει την ικανότητά 
σου να γοητεύεις όποιον διαθέτει δύο ανοιχτά μάτια.

Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η συντονισμένη δράση του Πλούτωνα/Ου-
ρανού σε φέρνουν αντιμέτωπο με όλη την 

γκάμα των Σχέσεων που περικλείουν ξαφ-
νικούς έρωτες, απότομους χωρισμούς, 

ενθουσιασμό, λύπη, εντάσεις, πόνο, 
ξέφρενη χαρά, μια στο ταβάνι - μια 
στο πάτωμα, ενώ ο Χείρωνας στον 

6ο ηλιακό σου οίκο σε συμβουλεύει να 
συγχωρήσεις αυτούς που σου πάτησαν 

την καρδιά από πρόθεση ή από λάθος. Το 
βασικό καθήκον σου αυτό τον καιρό είναι: Να 

καταλάβεις ΤΙ παίζεται στις σχέσεις σου, ΠΟΙΟ 
ρόλο παίζεις εσύ σε αυτές, ΠΩΣ διαπραγματεύεσαι 

τις επιθυμίες σε αυτές και μέχρι ΠΟΥ μπορείς να υπο-
χωρείς χωρίς να διακυβεύεται η αυτοεκτίμησή σου. 
Ναι, όλα είναι Σχέσεις. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Πρώτα η δουλειά και μετά οι άλλοι, ή o Άλλος πιο 
συγκεκριμένα, καταναλώνουν μεγάλο μέρος της ε-
νέργειάς σου χωρίς καν να υπάρχει πλέον και κάτι 
σταθερό που να απορροφάει τους κραδασμούς ή 
που να λειτουργεί σαν αλεξικέραυνο της ασφάλειάς 
σου. Και δεν υπάρχει γιατί ΟΛΑ, σχέσεις, οικογένεια, 
φίλοι, δουλειές, προσδοκίες, όνειρα και στόχοι, θα 
δοκιμαστούν για να αποδείξουν την αντοχή τους – 
μιλάμε πάντα για τη διέλευση του Κρόνου στο ζώδιό 
σου, που τώρα εντείνεται με την Πανσέληνο στον 
Ταύρο (6°48 ,́ στις 29/10). Προς το παρόν, το θέμα εί-
ναι ΚΑΙ οικονομικό. Άρα: 1) Απόφυγε τις παγίδες που 
ονομάζονται Απληστία και Παρόρμηση να μπεις στο 
μάτι των άλλων. 2) Μίλησε επειγόντως για ό,τι σου 
λείπει και φρόντισε να ισορροπήσεις έσοδα-έξοδα. 
3) Σταμάτα να έχεις ανυπόστατους φόβους ότι κά-
ποιοι στοχεύουν να σε εξαφανίσουν από λεπτό σε 
λεπτό. 5) Το να έχεις κάτι δικό σου είναι ok, το να μοι-
ράζεσαι όμως είναι πιο ευφυές – και πραγματιστικά 
και ψυχικά. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Κι ενώ ο Άρης στο ζώδιό σου και ο Δίας στους 
Διδύμους σε έχουν βγάλει 
σ το προσκήνιο σπρώ -
χνοντάς σε να δράσεις 
(μ ε ευ νοϊκά απ οτ ε-
λέσματα, ή μήπως με 
π ο λ ε μ ι κ ές  α να μ ε-
τρήσεις;)  ο Ποσει-
δώνας σ τους Ιχθείς – 
κυρίως αν είσαι γεν-
νημένος/η στις τρεις 
π ρ ώ τ ε ς  μ έ ρ ε ς  τ ο υ 
ζωδίου σου (ή έχεις ωρο-
σκόπο Τοξότη στις τρεις 
πρώτες μοίρες), σε βάζει 
να περπατάς σε ένα δάσος με 
ομίχλη χωρίς να διακρίνεις αν 
αυτός που έρχεται είναι φίλος, ε-
χθρός ή λύκος. Αν ανήκεις στην τε-
λευταία κατηγορία πρόσεχε έρωτες, 
ευκαιρίες, επαγγελματικές προτάσεις, 
γιατί μπορεί να είναι ένα δώρο σαν τον Δού-
ρειο Ίππο. Ανάμεσα στις προτεραιότητές σου είναι 
να κοιτάξεις την υγεία σου και να υπερασπιστείς 
την ευτυχία σου ή την προσωπική σου ισορροπία. 
Μπορείς ασφαλώς να ακολουθήσεις τη χαμηλή 
πτήση των Τοξοτών με τη γνωστή τάση για άρνηση 
της πραγματικότητας. Δεν θα ήταν καλύτερα όμως 
να υποδυθείς το βασανισμένο θεραπευτή, από τον 
βουλιμικό που γεμίζει το στομάχι του επειδή δεν 
παίρνει τα αισθήματα που θέλει; 

Σκορπιέ, μόνο εσύ μπορείς να περάσεις μια τεράστια κρίση 
χαμογελώντας σαρδόνια, οπότε ο Κρόνος στο ζώδιό σου 

είναι σαν γουικ εντ – λέμε, τώρα. 

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Λαμβάνοντας υπόψη τον ακήρυχτο εσωτερικό (κα-
ταρχάς) πόλεμο που συνεχίζεται μεταξύ του εαυτού 
σου, που εύχεται να ζούσε μια «κανονική ζωή» χωρίς 
εξάρσεις, αλλά και χωρίς  μεγάλες απογοητεύσεις ή 
έντονα αισθήματα, ΚΑΙ του άλλου σου εαυτού που 
πιστεύει ότι έχεις γεννηθεί για μεγάλα έργα, μεγάλες 
φιλοδοξίες και λάθη στο μέγεθος του Τιτανικού, θα 
πρέπει να σκεφθείς το εξής: Εάν μια ραγισματιά ή 
ένας χωρισμός απειλούν να συντρίψουν τη ζωή σου, 
ΕΣΥ αποκλειστικά έχεις την ευθύνη να τους αποτρέ-
ψεις, ώστε να κρατηθείς ενωμένος με τους ανθρώ-
πους που αγαπάς. Και η εξωτερική πραγματικότητα: 
εντατική, βαρετή δουλειά, αψιμαχίες με τους της 
δουλειάς, προβλήματα καθημερινότητας και σκέ-
ψεις «να φύγω, να φύγω, να γλιτώσω από όλους και 
από όλα». Προς το παρόν τραβάς κουπί. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Καιρός του σπείρειν και καιρός του θερίζειν, καιρός 
του φυλάξαι και καιρός του εκβαλείν, γράφει ο Εκ-
κλησιαστής και ταιριάζει με την καθημερινότητα που 
διαμορφώνεται από τον Κρόνο στον Σκορπιό. Είτε 
σπείρεις είτε θερίσεις, είτε φυλάξεις είτε πετάξεις, η 
ουσία είναι ότι βρίσκεσαι σε ένα κομβικό σημείο της 
ζωής σου όπου διαμορφώνεται μια νέα πραγματι-
κότητα. Ποια είναι αυτή; Την ξέρεις, τη φαντάζεσαι, 
την έχεις επιλέξει, είναι η φυσική κατάληξη των προ-
ηγούμενων επιλογών σου. Σε καμία περίπτωση δεν 
είναι έκπληξη ό,τι σου συμβαίνει ή θα σου συμβεί. 
Σε αυτό τον αγώνα έχεις δίπλα σου έναν καλό σύ-
ντροφο – τον Δία στους Διδύμους μέχρι τον επόμενο 
Ιούλιο σχεδόν, που σε σηκώνει όταν πέφτεις και σου 
ανοίγει δρόμους εκεί που βλέπεις αδιέξοδο. Υ.Γ. 1 
Ακόμα και οι Υδροχόοι έχουν ρομαντικά όνειρα και 
έντονη δημιουργικότητα, γεγονός που σημαίνει ότι 
με τον Άρη στον Τοξότη μπορούν να είναι ρεαλιστικά 
και πραγματοποιήσιμα. Υ.Γ. 2 Ακόμα κι αν νομίζεις ότι 
τα πράγματα που κάνεις για τον έρωτα είναι ανόητα, 

συνέχισε να κάνεις το καλύτερο που μπορείς επι-
κεντρωμένος σε ΕΝΑΝ ή ΜΙΑ.

ιχθέις (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Δεν είναι ένα ήρεμο φθινόπωρο, ακόμα κι αν ο Ποσει-
δώνας –μερικές φορές– λειτουργεί καθησυχαστικά, 

με όνειρα θερινής νυκτός, ή ακόμα κι αν ο Ου-
ρανός δίνει εκλάμψεις που σε επαναφέρουν 

στην πραγματικότητα χωρίς να αισθανθείς 
εγκλωβισμένος. Όταν ο Άρης διατρέχει 

το ζενίθ του ηλιακού σου ωροσκοπίου 
δεν μπορείς να κάνεις μια βουτιά σε 

μια πι- σίνα, ούτε να 
αναπνεύ-
σεις τον 

καθαρό 
αέρα σε ένα 

δάσος, ούτε να 
α φ ε θ ε ί ς  σ τ ι ς 
καθημερινές 
απολαύσεις χω-

ρίς να σου υπεν-
θυμιστούν οι επαγ-

γελματικές σου υποχρεώσεις, οι 
ανταγωνιστικοί killers που υπάρχουν 

στη δουλειά σου και μπαίνουν στα χωράφια σου ή τα 
αφεντικά που απαιτούν και απαιτούν όλο και περισ-
σότερα. Έχεις λυθεί ποτέ τόσο ώστε να τραγουδήσεις 
καραόκε χωρίς να κωλώνεις; Μμμ… Ειναι μια ωραία 
μεταφορά της επαγγελματικής ζωής.   A  

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

ΤοξοΤη, προσεχε Τουσ ερωΤεσ και ακου Τα ασΤρα:
ΑυτΑ που λΑμπουν στο χέρι σου, ένΑ βρΑχιολι μέ 
πολυτιμΑ κρυστΑλλΑ SwarovSki.



25 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 A.V. 55 




	01-03
	04-05
	06-07
	08
	09
	10-11
	12-13
	14-15
	16-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30
	31
	32-33
	34-35
	36-38
	39
	40-43
	44-45
	46
	47
	48
	49
	50-51
	52
	53
	54-56



