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Νέα ΦιλαδέλΦέια
Σκανάραμε τη γειτονιά που έχει μπει με φόρα 

στον αθηναϊκό χάρτη της διασκέδασης
Της Καλλιστώς Γούναρη, σελ. 20 

Ψαράκια για πάντα
Οι καλύτερες αθηναϊκές

ψαροταβέρνες
Μυστικά για το πιο 

φρέσκο ψάρι
Της Κατερίνας Βνάτσιου

σελ. 30 

Λεύτερης Λαζάρου
Ο τοπ σεφ και γνώστης του

 ψαριού μιλάει στην A.V.
Της Νενέλας Γεωργελέ

σελ. 31 
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Η επιλογή του Γιάνη με ένα ν ήταν μια έξυπνη επιλογή. Για δύο 
λόγους. Όταν οι Ευρωπαίοι αντίκρισαν πρώτη φορά τη νέα 
κυβέρνηση έμειναν έκπληκτοι. Όπως εκμυστηρεύονταν, 
περίμεναν να αντικρίσουν κάποιους νέους Ευρωπαίους ρι-
ζοσπάστες. Αντί αυτού συνάντησαν κάποιους εκπροσώπους 
της δημοσιοϋπαλληλίας, κάτι παλαιοκομμουνιστικών από-
ψεων πολιτικούς, από αυτούς που έχουν να αντικρίσουν στις 
χώρες τους από τη δεκαετία του ’70 και του ’80. Η επιλογή 
Βαρουφάκη ήταν η απάντηση σ’ αυτό το πρόβλημα. Την ώρα 
που τα σοβαρά ΜΜΕ της Ευρώπης αντιμετώπιζαν με ελαφρά 
ειρωνεία τις εξαντρίκ οικονομικές απόψεις του Έλληνα υ-
πουργού, οι τηλεοράσεις και τα λαϊκά ταμπλόιντ είχαν βρει 
το νέο media darling. Μοντέρνο, πιασάρικο και ουάου. Και 
λίγο αστείο. Αλλά έτσι δεν είναι κάπως όλος ο σύγχρονος 
κόσμος μας; Ο δεύτερος λόγος ήταν η ίδια η αντιμνημονιακή 
παράνοια. Ήταν τόσο μακριά από την πραγματικότητα, τόσο 
μακριά από τη λογική, τα δεδομένα, τα πραγματικά γεγονό-
τα, την απλή αριθμητική, που έκανε αδύνατη οποιαδήποτε 
σοβαρή συζήτηση. Χρειάζονταν λίγο χρόνο πουλώντας τρέλα 
για να απορροφήσουν το σοκ της πρόσκρουσης. Αυτό επε-
τεύχθη με τη «δημιουργική ασάφεια» του υπαρκτού σουρε-
αλισμού. Τα δάνεια είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, 
δεν θέλουμε καινούργια δανεικά αλλά αξιοπρέπεια, δεν θέ-
λουμε τη δόση, δώστε μας τη δόση, δώστε μας έστω τμήμα 
της δόσης, μας στραγγαλίζετε αν δεν μας δώσετε δόση, θέ-
λουμε λεφτά, χανόμαστε. 

Η περίοδος αυτή τελείωσε. Η υπερβολική έκθεση οδηγεί πάντα 
στην κατανάλωση και στο γρήγορο «κάψιμο». Τα media αγα-
πούν, αλλά αγαπούν να μισούν. Και η περίοδος της αλαζονείας 
διαρκεί όσο κρατάνε τα λεφτά. Όταν τελειώσουν κανείς δεν ε-
κτιμά έναν αλαζονικό επαίτη. Μετά από 3 χαμένους μήνες επι-
στρέφουμε στη σκληρή πραγματικότητα. Χάσαμε τις 100 πρώ-
τες μέρες, αυτές που υποτίθεται μια νέα κυβέρνηση κάνει ό,τι 
θέλει να κάνει όσο διαρκεί η πρόσφατη νίκη της, για να διασώ-
σουμε την αντιμνημονιακή απάτη με επικοινωνιακά παιχνίδια 
και μάχες για το εύπιστο κοινό των τηλεοπτικών παραθύρων. 
Σκληρές συγκρούσεις για το αν η τρόικα θα λέγεται 3 θεσμοί, 
αν θα συναντιούνται οι ομάδες εργασίας στα υπουργεία ή στα 
δωμάτια των ξενοδοχείων. Γιατί άραγε είναι ταπεινωτικό να 
δέχονται οι  Έλληνες αξιωματούχοι τους αντιπροσώπους των 
θεσμών στα γραφεία τους και δεν είναι ταπεινωτικό να παίρ-
νουν τους φακέλους του κράτους και να τους πηγαινοφέρνουν 
στα δωμάτια των ξενοδοχείων; Ευτυχώς που δεν συμμετέχει 
στο έργο και ο Ντομινίκ Στρος Καν γιατί θα είχαμε άλλα. 
Για να διασωθεί όμως το παραμύθι, η οικονομία έχει παγώσει, 
η χώρα βουλιάζει σταθερά, δεν μιλάμε πια για μεταρρυθμί-
σεις και ανάπτυξη αλλά για ύφεση ξανά, για ελλείμματα, για 
νέα δημοσιονομικά κενά, δηλαδή για νέα μέτρα. Η νέα ύφεση 
χρειάστηκε μόλις λίγους μήνες ακινησίας. 

Την Κυριακή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μέσω της «Αυ-
γής» απευθύνθηκε στο κομματικό ακροατήριο. Και είπε ότι 
αν δεν προχωρήσουμε γρήγορα σε μια συμφωνία, θα ανα-
γκαστούμε να πάρουμε μόνοι μας τα μέτρα που τώρα προ-
σπαθούμε να αποφύγουμε. Αυτή η φράση είναι το τέλος όλης 
της αντιμνημονιακής παραζάλης που κυριαρχεί τόσα χρόνια 
στη χώρα. Τα μέτρα δεν τα παίρνουμε γιατί μας τα επιβάλλει 
κάποιος άλλος, αλλά γιατί δεν έχουμε λεφτά. Για να πλη-
ρώσουμε μισθούς και συντάξεις σαρώνουμε κάθε ευρώ που 
υπάρχει στη χώρα, παίρνουμε τα λεφτά των δήμων και των 
ταμείων και των πανεπιστημίων. Το ίδιο το ξεχασμένο πρό-
γραμμα της Θεσσαλονίκης θα χρηματοδοτείτο με τα λεφτά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δόσεις μάς κράταγαν όλα αυτά 
τα χρόνια ακόμα και σ’ αυτό το επίπεδο ζωής που έχουμε. 
Η εσωτερική παύση πληρωμών είναι το υφεσιακό μέτρο. Η 

αφαίρεση των ρευστών από τις τράπεζες είναι υφεσιακό μέ-
τρο. Και όλα αυτά γίνονται για να πληρωθούν οι μισθοί και οι 
συντάξεις του Απριλίου. Τον Μάιο; 

Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η συλλογική ψευ-
δαίσθηση. Τα λεφτά δεν έρχονται από τον ουρανό. Δεν έρ-
χονται με «νωπή λαϊκή εντολή». Δεν έρχονται επειδή «στις 
εκλογές οι Έλληνες ψήφισαν ότι είναι πλούσιοι», όπως ήδη 
μας ειρωνεύεται όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Έρχονται μόνο 
όταν εμείς τα δημιουργήσουμε. Όχι με «σκληρή» ή μαλακή 
διαπραγμάτευση, ούτε με «έντιμους» ή άτιμους συμβιβα-
σμούς. Δεν μπορούμε να απαιτούμε αενάως δανεικά και η 
εποχή αυτή τελείωσε. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε τόσο 
καλύτερα. Το παλιό πολιτικό σύστημα έπεσε κι εδώ έξω. Δεν 
κατάλαβε ότι η Ευρώπη αλλάζει αυτά τα χρόνια, προχωράει 
σε μια μεγαλύτερη ενοποίηση που κάνει αδύνατη τη συμμε-
τοχή χωρών που δεν είναι διατεθειμένες να ακολουθήσουν. 
Πίστεψε ότι με κουτοπονηριές, με παραμύθι, με λίγο τσα-
μπουκά, θα συνεχίσουν να μας χρηματοδοτούν. Δεν γίνεται. 
Κι αν μας χρηματοδοτούν από δω και πέρα, θα είναι τόσο όσο 
να μην είναι αυτοί υπεύθυνοι για την πτώση. Θα μας αφή-
σουν να φτωχαίνουμε σταθερά εντός της ευρωζώνης, ή εκτός 
αν αποφασίσουμε αυτοκτονικά να παραιτηθούμε. 

Τις τελευταίες μέρες γίνεται μια ύστατη προσπάθεια για την 
επίτευξη κάποιας συμφωνίας. Η οποία θα είναι δύσκολη γι’ 
αυτό συνοδεύεται από πυροτεχνήματα για εκλογές και δη-
μοψηφίσματα. Οι συζητήσεις αυτές δεν έχουν νόημα. Εκτός 
αν το επίδικο είναι η ρήξη, η πτώχευση και η έξοδος. Και αν ο 
λαός αποφασίσει να ακολουθήσει στην πορεία προς τη Βόρειο 
Αφρική, να το κάνει με τη θέλησή του. Αλλιώς τι νόημα έχουν; 
Θα είναι η μοναδική περίπτωση στην ιστορία που μέσα σε 3 
μήνες ένα κόμμα ζητάει να το ψηφίσουμε για να σκίσει τα μνη-
μόνια και να το ξαναψηφίσουμε για να εφαρμόσει αυτό τα νέα. 

Την ώρα που η οικονομία βουλιάζει, τα κομματικά παιχνίδια 
συνεχίζουν να δημιουργούν κονφούζιο, να τρελαίνουν τους 
εταίρους μας και να αποτρελαίνουν την κοινωνία που δεν κα-
ταλαβαίνει πια τίποτα. Ο Σύριζα θα αντιμετωπίσει τον εαυτό 
του και θα εισπράξει όλο το κόστος των επιλογών του.
Η συμφωνία δεν θα είναι, αν επιτευχθεί, παρά το πρώτο βή-
μα. Έχουμε υπογράψει πολλές συμφωνίες που δεν εφαρ-
μόστηκαν. Αυτό που λείπει είναι η αναίρεση όλου του αντι-
μνημονιακού αφηγήματος. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Την 
ώρα που ο πρωθυπουργός οδηγείται σε μια συμφωνία, οι 
υπουργοί της κυβέρνησης στη Βουλή, τις ίδιες μέρες, κατη-
γορούν την αντιπολίτευση ότι είναι 5η φάλαγγα των εχθρών, 
εγκάθετοι των ξένων, υπάλληλοι των δανειστών, ραγιάδες 
των «κέντρων» που ζητάνε «παράδοση και υποταγή». Πέρα 
από τον προφανή κυβερνητικό αυταρχισμό και τη διχαστική 
ρητορική, πώς αυτή η πολιτική θα μετατραπεί στο αντίθετό 
της; Δηλαδή θα υπογράψουν συμφωνία με τους «εχθρούς»; 
Θα συνεργαστούν με τους «πραξικοπηματίες που εκβιάζουν 
τη χώρα όπως έκαναν με τον Αλιέντε»; Η κυρίαρχη ρητορική 
της κυβέρνησης τώρα στρέφεται εναντίον της και την εμπο-
δίζει να αποδεχτεί την πραγματικότητα. Μας επιβουλεύονται 
οι Ευρωπαίοι, ο ιμπεριαλισμός, ο νεοφιλελευθερισμός, οι βό-
ρειοι, οι νότιοι που είναι τσιράκια των βορείων, οι Κύπριοι 
που ακούνε τον Σόιμπλε, τα Μέσα Ενημέρωσης που ακούνε 
τη Μέρκελ, τα «μνημονιακά υπολείμματα» στον κρατικό μη-
χανισμό, η Νέα Τάξη, οι Λάνιστερ. Ο ορισμός της κοινωνίας 
που αυτοκαταστρέφεται. 
Νομίζουμε ότι το σημαντικό είναι η υπογραφή μιας συμφω-
νίας. Αν συμβεί, θα αποτρέψει απλώς το άμεσο πιστωτικό 
γεγονός. Τα υπόλοιπα πρέπει επιτέλους να τα κάνουμε μόνοι 
μας. Εδώ, έχουμε πρόβλημα. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης  Λουίζα Nαθαναήλ
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Τζήκας, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tριανταφύλλου, Σ. Tσιτσό-

πουλος, Δ. Φύσσας, Θ. Χειμωνάς, Λ. Χουρμούζη
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Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
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Βαγγέλης Τάτσης
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A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου, Γιάννης  
Τσάκαλος, Καρολίνα Νιαμονιτάκη,  
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Θεοδώρα Θεμελή, 
Ελεονώρα Βερυκοκίδη, Ευάγγελος Κώτσος  
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Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο:  Κλειώ Κουζούμη,  
Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση:  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

Διανομή: Free Sunday

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

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

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

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

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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ΣΤΑΘΗΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ
Ντουζ πουάν!

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ανταποκρίσεις της από 

τις Βρυξέλλες για να μαθαίνουμε μέσα σε τρία λεπτά με  
σαφήνεια και ακαριαίο τρόπο την πραγματικότητα.

(στο δελτίο του ΣΚΑΪ)

SMS ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«Kαι χραααπ... σκίβω και αποφεύγω το δρεπάνι».

(από φίλο που γλίτωσε στο τσακ το καρδιακό)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Εσπερίδα με θέμα «Ηγεσία υπό πίεση» διοργάνωσε γνωστό 

Κολέγιο τις προάλλες για «φοιτητές απόφοιτους που θέλουν 
να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες» και πρώτο 

θέμα συζήτησης «Ηγεσία και ναρκισσισμός». 
(Γιάνη, ζεις, εσύ μας οδηγείς)  

ΑΦΡΑΓΚΙΕΣ
Λόγω αφραγκίας, δεν με παίρνει να αγοράζω πια φάρμακα 

για την κατάθλιψη. Έτσι πίνω το σαμπουάν «όχι πια δάκρυα» 
και βολεύομαι.(από το γκρουπ «Έξυπνα λόγια»)

ΚΑΠΝΙΣΤΟ TWEET
«Βλέπω να βγαίνει καπνός από την τηλεόραση, πάει, λέω, χά-
λασε. Τελικά μιλούσε η Κανέλλη στο Mega». (@ Papavanessa)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Οι καλύτερες μάχες έχουν δοθεί σε μονά κρεβάτια.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Οι Πειρατές της Καραλαϊκής.

ΕΝΤΙΜΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Τολμήστε τον, μη φοβάστε. Το είχε πει εξάλλου και ο Από-
στολος Παύλος, «Το αμαρτάνειν εν συστολή, αρετή εστίν». 

ΤΖΙΝ
Το αστείο με τα σκισμένα τζιν θα κρατήσει πολύ ακόμη, παιδιά;

ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ
Ας συμβουλευτεί τον Σαμαρά πριν τις επιθέσεις της στη 
Βουλή. Τον Τρύφωνα Σαμαρά.

TO ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
6 στους 10  Έλληνες ψηφίζουν «αστικούς λαχανόκηπους» 
σύμφωνα με έρευνα της Public Issue. Ας γελάσω! 
Το μόνο που μπορώ να εικάσω είναι ότι τους χρειάζονται 
για να φυτεύουν γόπες, άντε και καμιά χαρτοσακούλα από 
τη φαγωμένη τυρόπιτα.  

ΚΟΥΚΟΥ, ΕΔΩ ΕΜΣΤ!
Ανοίγει την Παγκόσμια Ημέρα των Μουσείων στις 18/5 
για να υποδεχτεί «ειδικές ομάδες κοινού» και τους εργάτες 
που δούλεψαν όλα αυτά τα χρόνια. 
Να δω πόσοι απ’ αυτούς δεν θα έχουν βγει στη σύνταξη. 
(Μετά θα ξανακλείσει, αφού τα επίσημα εγκαίνια 
παραμένουν γρίφος.)

ΜΕΓΑΛΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ 
Βαρετή η γραβάτα, βαρετοί και οι χωρίς γραβάτα.

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Φτιάξε μου τη μέρα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ, 7/6/2011
Δεν θες ο επόμενος συντονιστής της οικονομικής

ομάδας να είναι ο Καζάκης;
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Το σπίτι μου στη Μαυρομματαίων το ερω-
τεύτηκα. Με την πρώτη ματιά. Πήγα για 
γύρισμα και έφυγα με το σπίτι! Η θέα 
ολόκληρης της Αθήνας με τον Λυκα-
βηττό φάτσα και την Ακρόπολη δεξιά, 

το υπέροχο πάρκο με το φωτισμένο Green 
Park “πιάτο” μπροστά μου, μ’ έκαναν να το αγοράσω 
επιτόπου. Παρόλο που μεγάλωσα στου Παπάγου και 
έζησα στον πρώτο μου γάμο στο Νέο Ψυχικό, είμαι 
άνθρωπος του κέντρου. Λατρεύω την εξοχή στις δι-
ακοπές, αλλά θέλω να μένω στη καρδιά της πόλης 
όλο το χρόνο. Όταν πήρα το σπίτι μου το Πεδίον του 
Άρεως ήταν παράδεισος. Με θερινά θέατρα, με το 
Green Park να απλώνει τα τραπεζάκια στον κήπο, 
με παρτέρια γεμάτα λουλούδια, παιδικές χαρές και 
άπειρο κόσμο που έκοβε βόλτες από το πρωί ως το 
βράδυ. Γύρναγα από το θέατρο μόνη μου πολλές φο-
ρές –και τότε όλοι ξενυχτάγαμε πολύ περισσότερο– 
χωρίς κανένα φόβο. Τα φώτα στο πάρκο αναμμένα, 
το Green Park γεμάτο ακόμα ξενύχτηδες.
Εχτές γύρισα και πάλι αργά από το θέατρο. Ένας ά-
ντρας με βουτηγμένα τα χέρια του στο αίμα έως τους 
αγκώνες φώναζε το ασθενοφόρο που δεν τον είδε 
και προσπέρασε. Έτρεξα πίσω από το 166 με το αμά-
ξι μου και τους έφερα να πάρουν το δυστυχή αυτόν 
που είχε βγει πια στην Αλεξάνδρας. Μικρό παρά-
δειγμα για το τι συμβαίνει στο πάρκο. Μια τεράστια 
ταμπέλα δηλώνει πως δόθηκαν 9.150.000 (!!!!) για 
την αποκατάσταση του πάρκου. Πού πήγαν; Άγνω-
στο. Το πάρκο είναι σε τραγική κατάσταση. Σμπα-
ραλιασμένα όλα, τα φώτα σπασμένα για να μη φαί-
νεται τι γίνεται εκεί μέσα, τα φυτά κατάξερα, βουνά 

τα χώματα, οι παιδικές χαρές διαλυμένες, τα θέατρα 
σκουπιδότοποι. Παντού σύριγγες, τενεκεδάκια με 
υπολείμματα ηρωίνης, σκουπίδια, ψευτοσκηνές που 
μένουν άνθρωποι τη νύχτα. Το Green Park κλειστό 
7-8 (;) χρόνια, χώρος μόλυνσης της περιοχής. Με 
παράκλησή μου στην πρώην αντιπεριφερειάρχη το 
έκλεισαν με λαμαρίνες γιατί έμπαιναν άνθρωποι 
που άναβαν φωτιές για να ζεσταθούν.
Το πάρκο έχει γίνει αποθήκη ψυχών, κέντρο εμπορί-
ου ναρκωτικών και κορμιών. Δεν έχω κανενός είδους 
ρατσισμό –σε καμιά κατηγορία ανθρώπων– εκτός 
από τους εμπόρους της δυστυχίας και του ανθρώπι-
νου πόνου! ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! Καμιά κυβέρ-
νηση δεν έκανε ΤΙΠΟΤΑ ως τώρα για το πάρκο. Τι 
θα κάνουμε; Θα φύγουμε όλοι από τα σπίτια μας; Δύο 
πάρκα έχει η Αθήνα. Για ποιο πολιτισμό μιλάμε; Για 
ποια δημοκρατία, όταν ο πολίτης αισθάνεται ανυπε-
ράσπιστος; Γιατί να μην είναι ένα πανέμορφο και ορ-
γανωμένο πάρκο, για να έχει έσοδα η Περιφέρεια και 
να το χαίρονται Έλληνες και ξένοι; Το πάρκο πεθαίνει 
και μαζί του πεθαίνουν και άνθρωποι εκεί μέσα. Δυ-
στυχώς μετά από προσπάθειες χρόνων –ο Δήμος λέει 
φταίει η Περιφέρεια, η αστυνομία δεν μπαίνει– μόνο 
η δικαιοσύνη μάς απέμεινε.
Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, οι σύλλογοι Φίλων 
του Πάρκου κι εγώ θα προχωρήσουμε σε μήνυση 
κατά της Περιφέρειας. Δεν είναι μόνο για τη σω-
τηρία του πάρκου και της γειτονιάς μας, 
είναι για όλους τους δυστυχισμένους 
εκεί μέσα που υπό τη σκιά των δέντρων 
γίνονται παιχνίδι στα χέρια εμπόρων 
της ανθρώπινης αδυναμίας.

To πάρκο που πληγώναμε

Η ηθοποιός 
Μιμή Ντενίση 

γράφει στην 
A.V. για το πάρ-

κο της γειτο-
νιάς της, το 
μαρτυρικό 

Πεδίον του 
Άρεως, και 

εξηγεί τους λό-
γους που η ίδια 
και οι σύλλογοι 

Φίλων του 
Πάρκου προ-

χωράνε σε μή-
νυση κατά της 

Περιφέρειας

Χρειάστηκαν 
9.150.000 ευρώ 

για να μεταμορφωθεί 
το Πεδίον του Άρεως 

από πάρκο σε... 
πιάτσα
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City Lover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο

Προς τον κ. ΠροκοΠη 
ΠαυλοΠουλο
Μια και είμαστε στον Εθνικό Κήπο, ε-

παναφέρω μια παλιά μου πρόταση 

προς το νέο Πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας: Καιρός είναι να φύγει το στρα-

τόπεδο της Προεδρικής Φρουράς, 

που πιάνει τη βορειοανατολική γωνία 

(και όπου παλιότερα είχαν κοπεί κι 

άλλα δέντρα κ.λπ.), και ο χώρος προς 

την Ηρώδου Αττικού να γίνει ξανά 

μέρος του Κήπου, όπως ήταν κάπο-

τε. Υπάρχουν στην πόλη πολλά άλλα 

κτίρια  ή και στρατόπεδα που θα μπο-

ρούσαν να στεγάσουν την Προεδρι-

κή Φρουρά, μα άλλος τέτοιος Κήπος 

στην Αθήνα δεν υπάρχει.

Ίςτωρ
 Όσες/όσοι με διαβάζετε ταχτι-

κά, ξέρετε ότι μία από τις εμμονές 

μου είναι τα παλαιοβιβλιοπωλεία. 

Στον «Ίστορα» είχα βρεθεί και πα-

λιά, όταν ήταν στη Ζ. Πηγής, είχα 

μάλιστα αγοράσει κι ένα βιβλίο που 

πάνω του είχα βασίσει το μισό από 

το μυθιστόρημά μου «Ο κηπουρός 
κι ο καιροσκόπος».  Χάρη στη γλυ-

κύτατη Αθηνά στο «Γιαννιώτικο» 

τυροπιτάδικο χαμηλά στην Πανεπι-

στημίου (άλλη φορά θα σας πω γι’ 

αυτήν), ξαναβρήκα τον «Ίστορα» 

σε νέα στέγη. Το μαγαζί  μ’ εντυ-

πωσίασε, είναι τόσο μεγάλο όσο η 

θρυλική υπόγα του Νασιώτη στην 

Ηφαίστου (για όποιον/α το θυμάται), 

αλλά πολύ πιο οργανωμένο.  Και πιο 

πολύ μ’ εντυπωσίασε ο άνθρωπος 

που το ’χει στήσει κι έχει (ή σου βρί-

σκει) τα πάντα – κι εννοώ τα πάντα:  

ο Γιάννης Πανουτσόπουλος, που 

είναι επιπλέον συγγραφέας, καλός 

στιχουργός, συλλέκτης και άριστος 

γνώστης του Σεφέρη. Ιπποκράτους 
157 & Κομνηνών, Νεάπολη, 210 64 35 
762, www.booksistor.gr

αναγνωςτοΠουλου 69
 Ένα από τα πιο κρυφά μονοπάτια 

στον Λυκαβητό ξεκινάει απέναντι 

απ’ αυτή τη διεύθυνση, από μια σκά-

λα που ανεβαίνει στο λόφο χωρίς να 

φαίνεται πού οδηγεί. Δοκιμάστε και 

θα με θυμηθείτε (περιοχή Σκιστού).  

γλαςτρακΊ με 
ανωνυμη καρτα
Οι άνθρωποι στο καλό παγκρατιώτι-

κο βιβλιοπωλείο «Πλειάδες», σε συ-

νεργασία με την «Εστία» (και με μένα, 

βέβαια), παρουσίασαν το τελευταίο 

μου μυθιστόρημα «Η Νιλουφέρ στα 
χρόνια της κρίσης». Εκεί με περίμενε 

κι  ένα γλαστράκι με τριανταφυλλά-

κια και μαζί μια ανώνυμη κάρτα με 

το εξής αξιοσημείωτο περιεχόμε-

νο: «18-4-2015. Συγχαρητήρια! Ευχα-
ριστώ!  Δυο λέξεις, ένας κύκλος που 
μπορεί να κλείνει μέσα του από τίποτα 
έως τα πάντα». Τα γράμματα μοιάζανε 

γυναικεία, αλλά μπορεί να ήτανε και 

της ανθοπώλισσας. Εξακολουθώ-

ντας να απορώ για τον/την αποστο-

λέα, μεταφύτεψα τα τριανταφυλλά-

κια σε μεγαλύτερη γλάστρα. A    

➜ d.fyssas@gmail.com

μαρμαρΊνο οκταγωνο με μεταλλΊκη εΠΊςτεψη
Το πιο όμορφο σημείο στον Εθνικό Κήπο είναι, λέω εγώ, ο βραχώδης λο-
φίσκος στη νότια μεριά, ανάμεσα στην παιδική χαρά και το Ζάππειο.  Σ'  ένα 
εξοχικό τοπίο, ο λοφίσκος περιβάλλεται από περιφερειακό χωματόδρομο 
και πάνω του έχει  ένα μίνι «οροπέδιο» με δυο παγκάκια, αγριελιές, πεύκα, 
κυπαρίσσια, αθάνατα, σκίνα και άλλα στοιχεία επιβεβαιωτικά της αθηναϊ-
κής χλωρίδας, ενώ γύρω κυκλοφορούν σπουργίτια, μελωδικά κοτσύφια 
και στριγγές καρακάξες. Κορωνίδα, μια οκταγωνική μαρμάρινη κατασκευή 
βάσης, μ'  ένα μεταλλικό οχταγωνικό επίσης κλείσιμο πάνω της σε οχτώ 
± φυσικά±  πόδια, κάτι ανάμεσα σε σκέπασμα πηγαδιού, τραπεζάκι και υπε-
ρυψωμένο ταψί φτιαγμένο από τρίγωνα (φωτογραφία). Δεν είμαι βέβαι-
ος για το τι είναι, αλλά μ' αρέσει. Υ.Γ. Με την ευκαιρία, καιρό είχα να δω το 
σύστημα των ρυακιών στον Κήπο να λειτουργεί, έστω και όχι 100%. Ωραίο 
θέαμα κι ακόμα πιο ωραίο κελάρυσμα.  

Προς αναγνώστες/στριες. Γιώργος Μ: «Ξέχασες το λόφο της Μαγκουφάνας, 
που έχει κι ένα γήπεδο στη κορφή του». Σωστός. Μαρία (για το λόφο του Στρέ-
φη):  «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το αναψυκτήριο δεν είναι εγκαταλειμμέ-
νο, απλά λειτουργεί μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης υπάρχει το  μεζεδο-
πωλείο ª Εξωστρεφήςº , κι αυτό το καλοκαίρι. Στο θεατράκι πραγματοποιούνται 
και παραστάσεις (π.χ. καραγκιόζης)». Σωστή. Πέτρος Χ., Τώνια Μπρούσαλη, 
Μαρία Μανέ, Ηλίας Καρ.: Σας ευχαριστώ. 

Το 
Εξώφυλλο 

ΜΑς 
Αυτή την εβδομά-
δα το σχεδιάζει ο 
Πάβλος Χαμπί-
δης. Γεννήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη 
το 1957. Σπού-
δασε Ιστορία 

της Τέχνης και 
Φιλοσοφία στο 
Πανεπιστήμιο 

της Λουντ (Lunds 
Universitet) στη 
Σουηδία, όπου 
έζησε από το 

1976 έως το 1985. 
Στη συνέχεια 

και έως το 2003 
έζησε διαδοχικά 
στο Βερολίνο, το 
Παρίσι, το Τόκιο, 

τη Γενεύη και στις 
Βρυξέλλες. Το 

2004 φιλοτέχνη-
σε το ταξιδιωτικό 
σημειωματάριο 

της Louis Vuitton 
για την Αθήνα. 

Το 2013 κυ-
κλοφόρησε το 

πορτφόλιο «Μια 
βόλτα στο Πέρα» 
με οκτώ σχέδια 
της Κωνσταντι-

νούπολης, και το 
2014 το λεύκωμα 
«Ένα ταξίδι στους 
Παξούς» από την 
Chris Boicos Fine 
Arts. Το έργο του 

εκπροσωπείται σε 
ιδιωτικές συλλο-
γές, πολιτιστικά 

ιδρύματα και μου-
σεία στην Ελλάδα 
και στο εξωτερι-

κό. Αυτό τον καιρό 
παρουσιάζει στην 
γκαλερί Genesis 

(Χάρητος 35, Κολω-
νάκι, 211 7100566) 
την ατομική του 

έκθεση «Επιστρο-
φή στο Κλεινόν 

Άστυ» (έως 23/5).
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την αντικατάσταση της απαρχαιωμένης 
δισκέτας ως σύμβολο του ÇsaveÈ στους υπολογιστές)

Συμπέρασμα της εβδο-
μάδας: Δημοψήφισμα 

είναι αυτό το πράγμα στο 

οποίο καταφεύγεις όταν 

αυτοί που έβριζες ως τοκο-

γλύφους δεν σε εξυπηρε-

τούν...

● Συμπέρασμα της εβδο-

μάδας Νο 2: Το κακό με ένα 

δημοψήφισμα δεν είναι ότι 

θα δοθεί απάντηση. Είναι 

ότι, μετά την απάντηση, 

δεν θα έχει κανένα νόημα 

η συζήτηση. Που είναι και 

το δυνατό μας σημείο.

● Συμπέρασμα της εβδο-

μάδας Νο 3 (Βαρουφάκης 

edition): To ενδιαφέρον 

που δείχνουν σε κάποιο 

νέο πρόσωπο τα media εί-

ναι αντιστρόφως ανάλογο 

με τη διάρκεια της κατά-

στασης που προκάλεσε 

αρχικά το ενδιαφέρον.

Κι όμως: Η ενθουσιώ-

δης υπέρβαση του ορίου 

σπασίματος μέσης για 

υπόκλιση από τον Πανα-

γιώτη Λαφαζάνη, καθώς 

υποδέχονταν τον ολιγάρχη 

επικεφαλής της Gazprom 

στο γραφείο του, μπορεί 

να οδηγήσει την εγχώρια 

ολιγαρχία σε χρήσιμα 

συμπεράσματα.

● Π.χ. πόσο ωφέλιμο θα 

ήταν να μεταφράσουν τα 

επίθετά τους στα ρωσικά. 

● Διότι, έτσι, οι μεγάλοι 

διώκτες της ντόπιας ολι-

γαρχίας όχι μόνο θα τους 

κάνουν υποκλίσεις, αλλά 

θα τους παρακαλούν κιό-

λας να αγοράσουν καμιά 

ΔΕΚΟ¼

Κοίτα ατυχία: Να έχουμε 

κάνει παραγγελία 500 εκα-

τομμυρίων στη «Λόκχιντ» 

για συντήρηση αεροπλά-

νων...

● Να έχει βγει στη δη-

μοσιότητα επιστολή της 

εταιρείας που ισχυρίζεται 

ότι μια τέτοια παραγγελία 

δε συμφέρει την ελληνική 

κυβέρνηση...

● Να έχει αποκαλυφθεί 

ότι άλλη εταιρεία είχε πιο 

συμφέρουσα προσφορά...

● Και ο Πάνος Καμμένος, 

ο μόνος άνθρωπος που 

θα είχε το σθένος να τα 

βγάλει όλα αυτά στη φόρα 

και να απειλήσει τους 

αρμόδιους με Εξεταστική 

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

ΕΤΣΙ ΧΤΥΠΑΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΡΕ ΜΑΛ...ΚΕΣ! 
Στο μυαλό του Τσακ Νόρις της Ρητορικής

Ο Νίκος Βούτσης είχε μόλις τελειώσει την αγόρευσή του. Καιρό την ετοίμαζε την 

ομιλία αυτή και τα είχε όλα: «Συνεργάτες των Δανειστών», «Προδότες», «Διαπλεκό-

μενα media που στηρίζουν τον εχθρό»... Γύρισε μεθυσμένος από τα χειροκροτή-

ματα και αναζήτησε την αποθέωση. Επιτέλους, είχε έρθει η ώρα του να λάμψει. Να 

αναγνωριστεί το ταλέντο του.

Η αναμονή τόσων χρόνων δικαιώνονταν. Πλέον ήταν αυτός που μπορούσε να κόβει 

χέρια από τη ρίζα. Και αυτό το επιχείρημα με τις αισχρές μειοψηφίες... πόσο καλό. 

Τους είχε βγάλει από τα ρούχα τους. Πράγμα που στην κλίμακα των κομματικών 

αξιών είναι σαν να φέρνεις ένα επιτυχημένο νομοσχέδιο. Τα παιδιά στα social media 

θα είχαν υλικό για ένα μήνα.

Καθώς ο «Ανίκητος Εξολοθρευτής» (ναι, έτσι αισθανόταν) καθόταν στη θέση του 

αναζήτησε στο βλέμμα των διπλανών του μια υποψία επιδοκιμασίας. Μάταια. 

Μήπως τον ζήλευαν; Μήπως η επιτυχία του τους είχε κάνει ανταγωνιστικούς; Γιατί ο 

Λαφαζάνης και ο Φλαμπουράρης δεν έρχονταν να τον αγκαλιάσουν, όπως κάνουν 

οι συμπαίκτες με αυτόν που σκοράρει;

Ο Νίκος Βούτσης δεν θα άφηνε την αδιαφορία τους να του καταστρέψουν τη 

στιγμή. Έπρεπε να τους υπενθυμίσει ότι σαν καλοί «συμπαίκτες» οφείλουν να 

τον συγχαρούν. Και έτσι του βγήκε αυθόρμητα. Το «έτσι γαμάει ο Πειραιάς» που 

φωνάζουν στο γήπεδο, θα ακουγόνταν πλέον και γι'  αυτόν. Και αν δεν το έλεγε 

κάποιος άλλος, θα το έλεγε ο ίδιος. 

«Έτσι χτυπάω εγώ, ρε μαλάκα!»

Αν είχε θυμηθεί μέσα στην παραζάλη να κλείσει και το μικρόφωνό του, θα ήταν 

όλα τέλεια…

ΑπΑνθρωπη θέση έργΑσίΑσ τησ έβδομΑδΑσΠρακτικογρά-φος της Βουλής τη μέρα του με-γάλου καβγά

φος της Βουλής τη μέρα του με-γάλου καβγά

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας
Αφού ο Νίκος Βούτσης 
έχει σε τέτοια χαμηλή υπό-
ληψη τις μειοψηφίες, γιατί 
δεν αντιδρά όταν το κόμμα 
του αφήνει τον Πάνο Καμ-
μένο που έχει μόλις 4% να 
επιβάλλει την πολιτική του 
στην κυβέρνηση;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας (Νο 2) 
Ο Προκόπης Παυλόπουλος, 
που δηλώνει ότι «η Ελλάδα 
θα πληρώσει μέχρι τελευ-
ταίο cent το χρέος της», 
είναι ο ίδιος που εγκαινίασε 
την επιτροπή Αλήθειας του 
Χρέους, που διαφημίζεται 
με το σλόγκαν «Έλεγξέ το - 
Διάγραψέ το»;

Θα επρεπε Να υπαρχει 
μια λέξη για...
«Φραπομεινάρι»: Το 
«καπελάκι» από το κά-
λυμμα του καλαμακιού του 
φραπέ, που, μόλις αφαιρε-
θεί, παραμένει στο τραπέζι 
μέχρι το τέλος. 

Νίκος Κοτζιάς 

«Η Χρυσή Αυγή 

έρχεται. Κανέναν δεν 

συμφέρει αυτό, για 

αυτό (οι δανειστές) θα 

βρουν μια λύση»

Μετάφραση:

«Το μόνο που 

εμποδίζει τους 

ψηφοφόρους μας 

από το να γίνουν 

χρυσαυγίτες είναι τα 

φράγκα»

Επιτροπή, να κωλύεται 

λόγω θέσης!

 
Πράγματα που μάθαμε 
από την ανάρτηση της Ρα-

χήλ Μακρή στο Facebook, 

όπου ομολογεί ότι όταν 

ήταν έφηβη άκουγε Iron 

Maiden: Ο Παντελής 

Παντελίδης είναι οι Iron 

Maiden του ενήλικα... 

Ο Βασίλης Λεβέντης 
στέλνει βιντεοσκοπημένο 

μήνυμα στους δανειστές 

και ακούγεται λογικότα-

τος. Πρώτη εκδοχή: Στα 

χρόνια που μεσολάβησαν 

από τις θρυλικές εκπομπές 

του, εξελίχθηκε ο Βασίλης 

Λεβέντης. 

● Δεύτερη (και πιθανότε-

ρη) εκδοχή: Στα χρόνια που 

μεσολάβησαν από τις θρυ-

λικές εκπομπές του, «λεβε-

ντοποιήθηκε» το υπόλοιπο 

πολιτικό σύστημα.

Η ανησυχία του Κώστα 
Καραμανλή, για την 

εκκρεμότητα της συμ-

φωνίας με τους δανει-

στές, είναι εμφανής: Έχει 

περάσει ένας μήνας και 

καμιά εφημερίδα δεν έχει 

δημοσιεύσει φωτογραφίες 

του από «Σαββατοκύριακο 

ξεκούρασης με φίλους σε 

ταβέρνα της επαρχίας».

● Παρεμπιπτόντως, όταν 

λένε για «Σαββατοκύριακο 

ξεκούρασης του Κώστα 

Καραμανλή» εννοούν 

ξεκούραση από τι;

Άσχετο, αλλά μήπως το 

πραγματικό πρόβλημα με 

την «ιεροσυλία του Σάκη 

Ρουβά» να τραγουδήσει το 

«Άξιον Εστί» είναι ότι όταν 

δεν έχεις νέα εμβληματικά 

έργα μένεις αναγκαστικά 

προσκολλημένος στη δια-

φύλαξη των παλιών; A

Μήπως τον ζήλευαν; Μήπως η επιτυχία του τους είχε κάνει ανταγωνιστικούς; Γιατί ο 

Λαφαζάνης και ο Φλαμπουράρης δεν έρχονταν να τον αγκαλιάσουν, όπως κάνουν 

Ο Νίκος Βούτσης δεν θα άφηνε την αδιαφορία τους να του καταστρέψουν τη 

στιγμή. Έπρεπε να τους υπενθυμίσει ότι σαν καλοί «συμπαίκτες» οφείλουν να 

Το «έτσι γαμάει ο Πειραιάς» που 

φωνάζουν στο γήπεδο, θα ακουγόνταν πλέον και γι'  αυτόν. Και αν δεν το έλεγε 

Αν είχε θυμηθεί μέσα στην παραζάλη να κλείσει και το μικρόφωνό του, θα ήταν 

Νίκος Κοτζιάς
«Η Χρυσή Αυγή 

έρχεται. Κανέναν δεν 

συμφέρει αυτό, για 

αυτό (οι δανειστές) θα 

βρουν μια λύση»

Μετάφραση:

«Το μόνο που 

εμποδίζει τους 

ψηφοφόρους μας 

από το να γίνουν 

χρυσαυγίτες είναι τα 

φράγκα»

η μέτΑφρΑση

 της εβδομάδας
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Ήταν απολύτως διασκεδαστική η τηλεοπτική 

υπερπαραγωγή σε ένα από τα κατ’ εξοχήν 

κανάλια της αποκαλούμενης διαπλοκής κατά 

ΣΥΡΙΖΑ με το χαρακτηριστικό τίτλο «Η εξο-

μολόγηση ενός πρωθυπουργού». Ο παρου-

σιαστής, εύχαρις και προσηνής, γνώριζε ότι 

μάζευε όλα τα τηλεοπτικά ρέστα από την τσό-

χα των ΜΜΕ. Η μιντιακή συγκυρία ήταν κάτι 

σαν την ευθυγράμμιση των πλανητών ή την 

πανσέληνο του Αυγούστου. Ο Βαρουφάκης, 

αιωνία η μνήμη των απανταχού Κόπερφιλντ 

των οικονομικών θεωριών του καφενείου, εί-

χε μόλις «ψαλιδιστεί» από την ηγετική ομάδα 

του Μαξίμου. Ο σιωπηλός, ενδεχομένως και 

«μουλωχτός» Ευκλείδης Τσακαλώτος, άρι-

στος χρήστης της αγγλικής, αναδύθηκε και 

ανέλαβε χρέη διεκπεραιωτή με βασικό υπο-

μόχλιο τον άνθρωπο του Στουρνάρα, μαθητή 

και πνευματικό του τέκνο, τον κ. Χουλιαράκη 

Γεώργιο, τεχνοκράτη λαμπρό. Ο Δραγασάκης 

«άδειασε» τον αστό γαμπρό του κ. Στράτου 

κοινή συναινέσει μετά του Νίκου Παππά. Πα-

ρέμενε ανεκτέλεστη μία λεπτομέρεια, αυτή 

του «σερβιρίσματος». Τα χρέη Αμφιτρύωνος 

ανέλαβε ο Νίκος Χατζηνικολάου, προκαλώ-

ντας μερικό εγκεφαλικό στο ανταγωνιστικό 

δίδυμο Τρέμη-Ευαγγελάτου αλλά και στον 

έως σήμερα θεσμικό εξομολογητή των ενοί-

κων του Μαξίμου Γιάννη Πρετεντέρη. 

τα σιωπηλά δώματα της Αριστερής 
Πλατφόρμας επικρατούσε κάτι σαν 
οργασμός, καθόλου ερωτικής φύ-
σεως, πώς θα συνέβαινε άλλωστε, 

αλλά λενινιστικής υστερίας. Την εισαγωγή 
στη σύγχρονη ελληνικής εκδοχής «ΝΕΠ» 
(Νέα Οικονομική Πολιτική) με την οποία ο 
Βλαδίμηρος είχε επιτέλους «αδειάσει» τους 
Ταλιμπάν των Μπολσεβίκων (πρόκειται για 
την επιτομή του σαρκασμού της Ιστορίας) α-
νέλαβαν οι κ.κ. Λεωτσάκος και Λαπαβίτσας, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η προετοιμα-
σία της πολιτικής πλατφόρμας που ο κ. Λα-
φαζάνης προσωπικά αναμένεται να καταθέ-
σει επισήμως την εβδομάδα που μας έρχεται 
στα όργανα του κόμματος προκειμένου να 
καταγραφεί η εσωκομματική αντιπολίτευ-
ση στον κ. Τσίπρα. Η νέα αυτή πλατφόρμα 
θα καταλήγει στην πρόταση για βελούδινο 
διαζύγιο με την Ευρωζώνη, την έξοδο από 
το ευρώ, την υιοθέτηση της δραχμής. Το πο-
σοστό έγκρισης που αναμένεται να λάβει η 
πρωτοβουλία Λαφαζάνη θα αγγίζει το 40% 
του ΣΥΡΙΖΑ. Το κείμενο του κ. Λεωτσάκου 
στην ιστοσελίδα «ISKRA» δεν ήταν παρά το 
πρελούδιο. Οι μακρές έως και κουραστικές 
τηλεφωνικές παρεμβάσεις του κ. Λαπαβί-
τσα σε δημοσιογράφους που καλύπτουν το 
χώρο, στόχευαν στη διαμόρφωση κλίμα-
τος. Η τελική επίθεση της Αριστερής Πλατ-
φόρμας βρίσκεται εν πλήρη εξελίξει.
Η εσωτερική «Τρόικα» του Μαξίμου λοιπόν, 
Τσίπρας, Παππάς, Δραγασάκης, αποφάσι-
σαν να παρέμβουν καταλυτικά πιεζόμενοι 
εξουθενωτικά από τα δύο μέτωπα. Το εσω-

τερικό της Κουμουνδούρου και το εξωτε-
ρικό του Eurogroup. Παραμένει άγνωστο 
εισέτι το εάν και κατά πόσο ο έμπιστος κ. 
Φλαμπουράρης αντελήφθη το σύνολο των 
τεκταινομένων. Μικρό το κακό, αφού σε ο-
ποιαδήποτε περίπτωση είναι ταγμένος να 
συμφωνεί με την «Τρόικα». Για τους υπολοί-
πους του «πρωινού καφέ» στο Μαξίμου, κ.κ. 
Γαβριηλίδη, Φίλη κ.λπ., τα πράγματα είναι 
ξεκάθαρα. Η ηγετική ομάδα πρέπει να στη-
ριχτεί πάση θυσία αλλά και πάση δυνάμει. 
Η κατάληξη είναι πλέον πασίγνωστη. Ο 
ΕΝΦΙΑ ενδεχομένως να παραταθεί, οι «υ-
ψηλές» επικουρικές θα κουρευτούν, το α-
σφαλιστικό στην πρώτη φάση του θα ενσω-
ματωθεί στην ενδιάμεση συμφωνία αλλά 
με τρόπο μη προκλητικό ώστε να ανοίξει 
ο δρόμος πλήρους ενσωμάτωσής του στη 
συμφωνία του Ιουνίου, οι ιδιωτικοποιήσεις 
θα προχωρήσουν, η αύξηση του μεροκά-
ματου κατά Σκουρλέτη θα αρ-
γήσει πολύ, ίσως και να μην υ-
λοποιηθεί παρά μετά το 2016, 
με λίγα λόγια το 70% του email 
Χαρδούβελη θα υιοθετηθεί. 
Γιατί όμως φτάσαμε στο παρα-
πέντε για τη δημοσιοποίηση 
της «εξομολόγησης» του κ. 
πρωθυπουργού από τα μισητά 
ΜΜΕ της σιχαμένης διαπλοκής 
κατά την Κουμουνδούρου;

Όταν ο Ανδρέας 
Τσίπρας μιμείται τον 
Αλέξη Παπανδρέου 

Εδώ και αρκετές εβδομάδες 
διαμορφώθηκε βαθμιαίως το σκηνικό άσκη-
σης «προσωπικής πολιτικής» από την «Τρό-
ικα» του Μαξίμου, πολιτική αυτονομημένη 
από το βασικό κέντρο στήριξης που είναι η 
Κουμουνδούρου. Για την πολιτική ηγεμονία 
του σαραντάρη κ. Τσίπρα, με ορίζοντα τις 
επόμενες δύο δεκαετίες, δύο είναι τα προα-
παιτούμενα. Η διαμόρφωση ενός πολιτικού 
σκηνικού συνδιαλλαγής στο εσωτερικό με 
την αναμόρφωση νέων συσχετισμών εντός 
των οποίων ο νέος πρωθυπουργός θα πρέ-
πει να ελίσσεται και η διαμόρφωση ενός 
διεθνούς δικτύου προστασίας στο εξωτε-
ρικό. Η ιστορική συγκυρία στην Ελλάδα δι-
αμορφώνει συνθήκες πολιτικής ηγεμονίας 
του Αλέξη Τσίπρα, αρκεί να διασφαλιστεί ο 
πολιτικός έλεγχος της καθοριστικής κοινω-
νικής φέτας που χαρακτηρίζεται από τον 
όρο δημοκρατικός σοσιαλισμός - σοσιαλδη-
μοκρατικός φιλελευθερισμός. Πρόκειται για 
το κυρίαρχο σώμα της κοινωνίας που εκτεί-
νεται από το εναπομείναν 60% του ΣΥΡΙΖΑ, 
το χώρο που εκπροσωπείται από το Ποτάμι, 
το ΠΑΣΟΚ, το 2,1% του ΓΑΠ, το 0,9% της Δη-
μοκρατικής Αριστεράς και… το τμήμα του 
κεντρώου φιλελευθερισμού της μητσοτα-
κικής - εκσυγχρονιστικής τάσης της Νέας 
Δημοκρατίας. Με λίγα λόγια πρόκειται για 

το 50-60% της κοινωνίας. Σε αυτό το χώρο 
οφείλει να κυριαρχήσει ο Αλέξης Τσίπρας, 
αν επιδιώκει την πολιτική του ηγεμονία κα-
τά την επόμενη εικοσαετία. Οι συνομιλητές 
του σε αυτή τη διαδικασία είναι αρκετοί. Από 
τον Κώστα Καραμανλή έως τον Σταύρο Θε-
οδωράκη, τον Γιώργο Παπανδρέου κ.λπ. Ο 
καθένας από αυτούς θα είναι «χρήσιμος» 
όταν έλθει η ώρα. 
Η αυτονόμηση του νέου πρωθυπουργού πέ-
ρασε κατ’ ανάγκη από τις Συμπληγάδες του 
ευρωπαϊκού κέντρου λήψης αποφάσεων, 
που είναι οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο. Η 
Άγκελα Μέρκελ διαμορφώνει πλέον τη δική 
της προσωπική ατζέντα στην Ευρώπη, οι 
Βρυξέλλες βρίσκονται στο μεταίχμιο θεσμι-
κών αλλαγών, ο Ντράγκι διαμορφώνει συν-
θήκες ομοσπονδιακού προσανατολισμού 
του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, οι εκτός Ευ-
ρωζώνης εταίροι θα αναγκαστούν εντός της 
επόμενης δεκαετίας να ενταχθούν ή να απο-
χωρήσουν από το project της Ομοσπονδια-
κής Ένωσης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
πολιτικό-οικονομικό project της σύγχρονης 
Ιστορίας – κάτι ανάλογο συνέβη σε συνθή-
κες ιστορικού βρασμού με την εγκαθίδρυση 
της Νέας Ρώμης στην πόλη του Βυζαντίου. 

Με λίγα λόγια η Ευρώπη οδεύ-
ει μεσοπρόθεσμα σε ένα νέο 
Μάαστριχτ. Βιώνουμε τώρα τη 
διαπάλη και την ωρίμανση των 
συσχετισμών προκειμένου να 
καταλήξουμε σε μία κοινή α-
ντίληψη του ευρωπαϊκού μέλ-
λοντος. Ενδεχομένως και διά 
πυρός και σιδήρου ως προς τη 
διαχείριση των δύο μειζόνων 
κρίσεων, αυτή της Ουκρανίας 
και εκείνη της Ανατολικής Με-
σογείου, αλλά και της έντονης 
έως και άκρως επικίνδυνης δι-
απάλης μεταξύ Βερολίνου και 
Μόσχας στα δυτικά Βαλκάνια. 
Ένα παράλληλο ηφαίστειο σε 

συνθήκες κλιμακούμενου βρασμού.  
Ο Νίκος Παππάς, άνθρωπος ευέλικτος, έχει 
αναλάβει ρόλους διακινητή των σκέψεων 
του σημερινού Μαξίμου συνομιλώντας με 
παράγοντες από το ΔΝΤ έως το Λονδίνο 
και από το Παρίσι έως το Βερολίνο και τις 
Βρυξέλλες. Το περιεχόμενο αυτών των συ-
νομιλιών δεν έχει να κάνει βέβαια με τις ζυ-
μώσεις στην Κουμουνδούρου, αλλά με τις 
μύχιες σκέψεις της «Τρόικας» προκειμένου 
να διασφαλιστούν οι συνθήκες πολιτικής 
ηγεμονίας του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα 
με τη συγκατάθεση, αν όχι την ενεργό στή-
ριξη της ευρωπαϊκής Τρόικας, Βερολίνου-
Βρυξελλών-Φρανκφούρτης. Το εγχείρημα 
είναι απαιτητικό, το οδοιπορικό είναι μακρύ 
και επίμονο και η αυτονομία του Μαξίμου 
από την Κουμουνδούρου προϋποθέτει α-
κροβασίες υψηλής ικανότητας. Με λίγα λό-
για η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται 
από πολλές συνιστώσες και πάντως όχι α-
ποκλειστικά από εκείνες  του ΣΥΡΙΖΑ. 
Αντιλαμβάνεται και ο κάθε πικραμένος πως 
εκτός της «Τρόικας» του Μαξίμου, όλοι οι άλ-
λοι είναι απολύτως αναλώσιμοι. Ο κ. Βαρου-
φάκης απλά άνοιξε το χορό του σύγχρονου 
Ζαλόγγου. Η Real Politik προϋποθέτει αν-
θρωποθυσίες.  A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Το εγχείρημα 
είναί απαίΤηΤίκο, 
η αυΤονομία Του 
μαξίμου απο Την 
κουμουνδουρου 

προϋποθεΤεί 
ακροβασίεσ υψη-
λής ικανότήτας 

Πόλιτική

Η οδυνηρή αυτονόμηση 
της «Τρόικας» του Μαξίμου
Του Ν. ΓεωρΓιάδη

Σ
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Πριν καν συμπληρωθούν οι συμβολικές πρώ-

τες 100 ημέρες διακυβέρνησης από την «πρώ-

τη φορά» συγκυβέρνηση του αριστεροδεξιού 

λαϊκιστικού σχήματος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καταρ-

ρέουν με ταχύτατο ρυθμό όλοι οι μύθοι πάνω 

στους οποίους χτίστηκε η εκλογική επιτυχία 

και η μετεκλογική επικοινωνιακή καταιγίδα 

για τη διατήρησή τους, με γλωσσική διαστρο-

φή που θα ζήλευε ακόμη και ο Όργουελ.

να προς ένα τα επικοινωνιακά «δι-

απραγματευτικά» επιχειρήματα, 

έμπλεα αυταπατών, ψευδαισθήσε-

ων, στρουθοκαμηλισμού αλλά και σκόπιμου 

αλληθωρισμού προς το εσωτερικό φιλοθεά-

μον κοινό διαλύονται μετά την εκτυφλωτική 

έκρηξή τους στον αέρα: το «κούρεμα» του 

χρέους, ο συνασπισμός των χωρών του Νό-

του, η πρόσχαρη προσέλευση των εταίρων 

για την εκμάθηση ελληνικών χορών υπό τον 

ήχο ζουρνάδων, νταουλιών και λύρας κι άλλα 

ωραία και συμπαθητικά ευτράπελα ονειρι-

κών προσδοκιών. Η κυβέρνηση εντούτοις 

εξακολουθεί να ποντάρει στην καλοστημένη 

από καιρό αντι-μνημονιακή χίμαιρα. Αλλά κι 

αυτή ξεθωριάζει, στη θέα ενός ενδεχόμενου 

τρίτου Μνημονίου συριζικής συνυπογραφής.

Η διαπραγματευτική αυτοπαδίγευση της κυ-

βέρνησης, απόρροια της υπεροψίας, του 

ναρκισσισμού, της ιδεοληψίας και της πα-

ντελούς έλλειψης σχεδίου, στρατηγικής και 

τακτικής και σαφούς ευρωπαϊκού προσανα-

τολισμού, αποτελεί αποκλειστικά δική της 

ευθύνη. Με την αλλοπρόσαλλη και αντιφα-

τική πολιτική της κατάφερε να αποξενώσει 

και τις ελάχιστες ου μην σημαντικές, ευρω-

παϊκές και άλλες φωνές συμπάθειας και πρα-

κτικής αρωγής. Έπαιξε άγαρμπα και τα ισχνά 

γαιοπολιτικά της χαρτιά. Τα έκαψε κι αυτά. 

Συνάμα δε, «ανακαλύπτει» εσωτερικούς ε-

χθρούς με διχαστική και εμφυλιοπολεμική 

απερισκεψία, τη στιγμή που το ζητούμενο 

είναι η συμφωνία με τους εταίρους μας και 

η μεγαλύτερη δυνατή στήριξή της από όλες 

τις εσωτερικές φιλο-ευρωπαϊκές δυνάμεις. 

Η Ευρώπη αλλάζει, με μικρά αλλά δραστι-

κά βήματα. Αλλάζει ερήμην μας, ενώ ταυ-

τόχρονα είμαστε πλήρως αποκλεισμένοι 

από τις αγορές. Έχουμε μείνει χωρίς πραγ-

ματικούς φίλους και συμμάχους. Μια sui 

generis χώρα, που αρνείται πεισματικά να 

ακολουθήσει το δρόμο των προηγμένων 

χωρών. Αντίθετα, κατεδαφίζει ό,τι θετικό 

έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα με τόσες θυσίες, 

άδικες εν πολλοίς, αλλά που έφεραν κάποιο 

ισχνό αποτέλεσμα. Απωλέστηκε. Ο αντι-

μεταρρυθμιστικός οίστρος, η ολοκληρωτι-

κή νοοτροπία, η εσπευσμένη εκπλήρωση 

«συμβολαίων» με τις συντεχνίες, τα αναπά-

ντητα ερωτηματικά με τα αεροσκάφη της 

Έ

Κυβέρνηση 
απέλπισιασ
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
Του Σπύρού Λύκούδη
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Πόλιτική
Λόκχιντ, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχο-

μένου, η επιστροφή της φαυλότητας στην 

Παιδεία, η ανύπαρκτη μεταναστευτική πο-

λιτική, η κομματική κατάληψη του κράτους, 

ο ασφυκτικός κρατικός έλεγχος και η κομ-

ματική νομενκλατούρα της δημόσιας τηλε-

όρασης, η φυγή των επενδυτών, η Υγεία και 

το Ασφαλιστικό Σύστημα υπό κατάρρευση, 

δίνουν την εικόνα μιας νέας αριστερής πε-

λατειακής «πρωτοπορίας».

Η κυβέρνηση είναι ανίκανη να κυβερνήσει. 

Ενώ η ανεργία καλπάζει, η ύφεση έχει επα-

νέλθει, η οικονομία καταρρέει καθημερινά, 

οι πολίτες ψηφίζουν και με την απόσυρση 

των καταθέσεών τους. 

Η ελπίδα που επαγγέλθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ προ-

εκλογικά εξανεμίζεται. Πεθαίνει, βέβαια, 

τελευταία. Αλλά αργοπεθαίνει. Στη θέση 

της εγκαθίσταται η αβεβαιότητα, η ανησυ-

χία και η απελπισία. Επανέρχεται ο φόβος, 

σχηματίζεται το βουνό της δυσφορίας, 

φουντώνει και πάλι ο θυμός των πολιτών. 

Είναι αρνητικά συναισθήματα. Ενώ αυτό 

που χρειάζεται η χώρα για να αλλάξει και 

να ακολουθήσει την πορεία των προηγμέ-

νων χωρών είναι η συνειδητοποίηση των 

διεθνών και εσωτερικών της περιορισμών 

αλλά και των δυνατοτήτων της, η μακρό-

χρονη, συνεχής, σχεδιασμένη προσπάθεια. 

Εμείς όμως εξακολουθούμε να διαφωνούμε 

εν μέσω απαράδεκτων ύβρεων και προπη-

λακισμών κατά των διαφωνούντων, τόσο 

για τη διάγνωση όσο και για τη θεραπεία 

των προβλημάτων μας. 

Οι επιλογές της κυβέρνησης είναι πλέον, 

δυστυχώς, τραγικές και καμιά «φυγή προς 

τα εμπρός» με τις πομφόλυγες περί δημο-

ψηφίσματος ή εκλογές δεν πρόκειται να 

τη σώσουν. Δεν πρόκειται να βελτιώσουν 

την κατάσταση. Αντίθετα, κινδυνεύουν με 

αυξημένες πιθανότητες να 

οδηγήσουν στο απευκταίο 

ατύχημα και στην ολοκληρω-

τική κατάρρευση. Μόνη της 

έσκαψε το λάκκο της. Επιδει-

νώνει διαρκώς τη διαπραγμα-

τευτική της θέση. Εάν τελικά 

θέλει κάποια συμφωνία γιατί 

άραγε σφίγγει όλο και πιο πο-

λύ το βρόχο της οικονομικής 

ασφυξίας στο λαιμό της κατα-

φεύγοντας στον εσωτερικό 

δανεισμό; Εάν, πάλι, επιδιώκει εξ αρχής τη 

ρήξη και τηρεί απλώς τα προσχήματα γιατί 

έχει εξαντλήσει η ίδια και τα τελευταία απο-

θέματα οικονομικής αντοχής;

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Διότι, δυστυ-

χώς η επιλογή πλέον δεν είναι μεταξύ γκρε-

μού και «έντιμου συμβιβασμού» αλλά μετα-

ξύ ενός επονείδιστου συμβιβασμού με την 

ελαφρότερη δυνατή πρόσκρουση στα βρά-

χια και μιας ολικής, άτακτης καταστροφής.

Διότι καταρρέει και ο τελευταίος μύθος της 

δήθεν «σκληρής» διαπραγμάτευσης ένα-

ντι των άκαμπτων εταίρων μας των οποίων 

τις απαιτήσεις δεν γνωρίζουμε. Οι προπα-

γανδιστές της κυβέρνησης των non papers 

βομβαρδίζουν την κοινή γνώμη με τις δικές 

τους εκδοχές περί των απαιτήσεων των δα-

νειστών μας και επί αυτών «διαπραγματεύ-

ονται» φωναχτά, εις επήκοον όλων, δηλαδή 

με τον εαυτόν τους. Για να συ-

γκαλυφτεί το γεγονός ότι στην 

ουσία η κυβέρνηση επαιτεί και 

εκλιπαρεί με απλωμένο χέρι τα 

δανεικά ενώ ούτε μια στοιχειώ-

δη και προσχηματική ενδιάμεση 

συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο δεν 

έχει καταφέρει να επιτύχει για 

να πάρει κάποια μικρή παράτα-

ση στα αδιέξοδά της, παρά την 

«πολιτική διαπραγμάτευση». 

Η κυβέρνηση «διαπραγματεύε-

ται» με το δικό της πιστόλι στον κρόταφο. Α-

πειλεί φίλους και «αντιπάλους» με την αυτο-

κτονία της. Δεν φαίνεται όμως να συγκινεί. 

Παίζει με τον εαυτό της ρωσική ρουλέτα. 

Απλώς, οι γύρω της στοιχηματίζουν σε κάθε 

γύρο, όπως στη συγκλονιστική εκείνη σκη-

νή στην ταινία «Ο Ελαφοκυνηγός» με τον 

Christopher Walken. Οπότε, το τέλος, μοι-

ραίο. Αναπόφευκτο. Θέμα ενός επόμενου 

κλικ της σκανδάλης.

Ελάχιστος χρόνος έχει απομείνει πλέον. 

Βρισκόμαστε ήδη στον προθάλαμο του 

φρενοκομείου. Όλοι ελπίζουν ότι δεν θα ει-

σέλθουμε τελικά. Το εύχομαι. Αλλά δεν είμαι 

βέβαιος. Κι αν οι τελευταίες ελπίδες των πο-

λιτών έχουν εναποτεθεί πλέον στον ίδιο τον 

κ. Τσίπρα το ερώτημα είναι αν είναι σε θέση 

να αντιληφτεί την τραγική κατάσταση, αν 

θέλει ή αν μπορεί να αλλάξει πλεύση, αν τολ-

μά να θέσει το συμφέρον της χώρας πάνω 

από το στενό κομματικό συμφέρον. Είναι ήδη 

εξ ορισμού αντίθετα. Οφείλει να βρει τις λύ-

σεις εντός του ευρώ, όπως επιτάσσει η λαϊκή 

εντολή, «νωπή» ακόμα, εντός των διεθνών 

συμμαχιών της χώρας που διασφαλίζουν την 

ασφάλεια, την ευημερία και την προοπτική 

της, επιλογή που η κοινή γνώμη εξακολουθεί 

να υποστηρίζει με συντριπτική πλειοψηφία. 

Θα πρέπει, όμως, να αναλάβει επιτέλους τις 

ευθύνες του ενώπιον του ελληνικού λαού και 

της χώρας. Η περίοδος χάριτος και της σχολι-

κής εκδρομής τέλειωσε. Οι πολίτες απαιτούν 

λύση, συμφωνία, εδώ και τώρα. Έπαψαν πλέ-

ον να εμπιστεύονται την κομπορρήμονα και 

παραπλανητική κυβερνητική προπαγάνδα. 

Έχει ο κ. Τσίπρας την πολιτική βούληση; 

Μπορεί; Τολμά να αναλάβει τις ευθύνες δύ-

σκολων για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά αναγκαίων για 

τη χώρα αποφάσεων; A  

*O Σ. Λ. είναι ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής 
και βουλευτής Ά  Αθηνών με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. 

τόλμα ό κ. τςιΠρας 
να αναλαβει τις 

ευθυνες δυςκόλων 
για τόν ςυριΖα αλλα 

αναγκαιων για τή 
χωρα αΠόφαςεων; 



Ήδη, από το καλοκαίρι του 2012 επικρα-
τεί αναστάτωση στο Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος. Παρά τις δύο εμπο-
ρικά επιτυχημένες περιοδείες που βρί-
σκονται εκείνη την περίοδο στο δρόμο 
ανά την Ελλάδα («Το μεγάλο μας τσίρ-
κο» και οι «Ιππής»), η γκρίνια δεν λεί-
πει. Η απόφαση του Σωτήρη Χατζάκη, 
τότε ως καλλιτεχνικού διευθυντή του 
οργανισμού, να συνάψει συμφωνία-
συμπαραγωγή με τον ιδιώτη επιχειρη-
ματία Φάνη Κιρκινέζο του «Ακροπόλ» 
προκαλεί αναστάτωση στα υψηλά διοι-
κητικά κλιμάκια. Η ανεξιχνίαστη κλο-
πή 80.000 ευρώ από τις εισπράξεις των 
«Ιππέων» συσκοτίζει περαιτέρω το κλί-
μα. Ο χειμώνας βρίσκει διχασμένο το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΘΒΕ ανα-
φορικά με τις ενέργειες Χατζάκη με α-
ποτέλεσμα να καταλήξει στην πλειοψη-
φική καταψήφιση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους, αφήνοντας δη-
λαδή έκθετο τον καλλιτεχνικό διευθυ-
ντή για μια σειρά σοβαρών ζητημάτων 
οικονομικής διαχείρισης. (Η πλειοψη-
φία των μελών του Δ.Σ. εκτίμησε ότι 
η σύμβαση με τον ιδιώτη για 50-50% 
ήταν ετεροβαρής, αφού το ΚΘΒΕ είναι 
ένας μεγάλος οργανισμός, ενώ ο ιδιώ-
της διαθέτει ένα μικρό σχετικά αριθμό 
εργαζομένων. Επίσης όλες οι εισπρά-
ξεις αποταμιεύονταν αποκλειστικά σε 
τραπεζικό λογαριασμό του ιδιώτη ενώ 
οι τόκοι αποδίδονταν σε αυτόν. Τέλος, 
υπήρξε αδικαιολόγητα συνολικότερη 
υπέρβαση του προϋπολογισμού του 
ΚΘΒΕ κατά 1.037.000 ευρώ, όπως είπε ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. Θωμάς Τρικούκης). 
Η κόντρα εξελίσσεται σε προσωπική δι-
ένεξη με πρωταγωνιστές τους Χατζάκη-
Τρικούκη και ενώ αρχικά ο τότε ανα-
πληρωτής υπουργός Πολιτισμού Κώ-
στας Τζαβάρας νίπτει τας χείρας του, 
τελικά ζητεί την παραίτηση του δεύ-
τερου. Η σύγκρουση των δύο ανδρών 
του ΚΘΒΕ οδηγείται στην εισαγγελία 
Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του κ. 
Τρικούκη, ο οποίος κατά την πρώτη ε-
ξέταση του θέματος δικαιώνεται. (Για 
άγνωστους λόγους, η προκαταρκτική 
εξέταση του φακέλου παραμένει μέχρι 
και σήμερα προκαταρκτική). 

Το εισαγγελικό πό-
ρισμα που εκκρε-
μεί εις βάρος του Σωτήρη Χατζάκη δεν 
αποτρέπει τον Κώστα Τζαβάρα να του 
αναθέσει την καλλιτεχνική διεύθυνση 
της πρώτης κρατικής σκηνής της χώρας. 
Ο σκηνοθέτης άλλωστε είχε ταχθεί ήδη 
στο πλευρό του τότε πρωθυπουργού Α-
ντώνη Σαμαρά, παρευρισκόμενος στην 
ομιλία του σε ανθρώπους του πνεύματος 
(Ρέμος, Χατζηγιάννης, Σμαραγδής κ.ά.). 
Οι αντιδράσεις από μερίδα του καλλιτε-
χνικού κόσμου και οι έγγραφες διαμαρ-
τυρίες πολιτικών φορέων δημιουργούν 
ένα αρνητικό κλίμα που ακολουθεί τον 
κ. Χατζάκη καθώς αναλαμβάνει τη δι-
εύθυνση του Εθνικού.  

Λιγότερο από 
δύο μήνες μετά 
την ανάληψη καθηκόντων του σημειώ-
νεται η πρώτη, θορυβώδης αποχώρηση. 
Ο Σταύρος Ξαρχάκος, άρτι αφιχθείς ως 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δηλώνει την αντίθεσή του με τις επιλο-
γές περιεχομένου του Σωτήρη Χατζάκη 
και αποχωρεί. Πολλοί αποδίδουν την 
παραίτηση στο εκρηκτικό ταμπεραμέ-
ντο του συνθέτη. Ακολουθεί μια ακόμα 
εκρηκτική αποχώρηση: Η σκηνογρά-
φος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου (δη-
μιουργός, μεταξύ άλλων, της σκηνογρα-
φίας της θρυλικής «Γκόλφως») δέχεται 
παρεμβάσεις για το προϊόν της δουλειάς 
της από την επίσης σκηνογράφο Έρση 
Δρίνη. Η ένταση της διαφωνίας τους 
γίνεται «αισθητή» σε όλο το κτίριο του 
Τσίλερ και φτάνει τάχιστα στα δημοσι-
ογραφικά γραφεία.

Σε παρόμοιο κλίμα ο σκηνοθέτης Δη-
μήτρης Μαυρίκιος εξωθείται σε παραί-
τηση επιβιώνοντας από μια «Κόλαση». 
Κι όχι μόνο του Δάντη, τη μεταφορά 
της οποίας ετοίμαζε για το Εθνικό, αλ-
λά και μια προσωπική, όπως δηλώνει, 
αναφορικά στη συνεργασία του με τον 
καλλιτεχνικό διευθυντή. Μετά από ένα 
τετράμηνο αλλεπάλληλων αναβολών, 

ο κ. Χατζάκης ανακοινώνει τη ματαίω-
ση της φιλόδοξης παραγωγής και τον 
προγραμματισμό την επόμενη σεζόν. Ο 
Μαυρίκιος εκθέτει το κλίμα δυσπιστίας 
που βίωσε σε μια πύρινη επιστολή που 
τροφοδοτεί νέα δημοσιεύματα για την 
κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό. 
Στο αποκορύφωμά της έρχεται η υπόθε-
ση Καραντζά. Σύμφωνα με τις καταγ-
γελίες του θιάσου, στελέχη του Εθνικού 
δίνουν το «παρών» στις πρόβες του «Έ-
τσι είναι αν έτσι νομίζετε» για να αποδο-
κιμάσουν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, 
διαχέουν ψευδείς πληροφορίες ότι η 
παράσταση καταποντίζεται στο ταμείο, 
μέχρι που μια μέρα αποφασίζουν τον 
τερματισμό της. Ο Σωτήρης Χατζάκης 
λέει πως όλα ήταν ένα τρικ για να δια-
φημιστεί η παράσταση... 

Ένα χρόνο αργότερα (Φεβρουάριος 
2015), το ρήγμα στις σχέσεις Καραντζά 
- Χατζάκη θα επιστεγαζόταν με ένδικα 
μέσα. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 
Εθνικού κάνει αγωγή στο σκηνοθέτη, 
αξιώνοντας αποζημίωση 300.000 ευρώ, 
αφού ο πρώην συνεργάτης του τον είχε 
αποκαλέσει «κλέφτη» σε διαδικτυακή 
δημοσίευση. Ο θεατρικός κόσμος υπε-
ρασπίζεται τον Δημήτρη Καραντζά και ο 
κ. Χατζάκης αποσύρει την αγωγή. 

Οι επιστολές που κοι-
νοποιεί το Σωματείο 

Εργαζομένων του Εθνικού στον Τύπο, 
υπενθυμίζουν την επισταμένη τους 
προσπάθεια να έχουν (όπως ορίζει ο 
νόμος) πρόσβαση στα οικονομικά του 
οργανισμού. Είναι οι πρώτοι που κρού-
ουν τον κώδωνα του κινδύνου για την 
παράλειψη αναρτήσεων των συμβάσε-
ων στη «Διαύγεια» καθώς επίσης κι ε-
κείνοι που εντοπίζουν πως ένα μεγάλο 
ποσό των διαθεσίμων του οργανισμού 
(ύψους 1.6 εκ. ευρώ) προορίζεται για 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
του. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν α-
νοιχτά «σπατάλες και πολιτική διπλών 
αμοιβών προς το προσωπικό».

Η πρόθεση του νέ-
ου υπουργού Πο-

λιτισμού Νίκου Ξυδάκη να αντικα-
ταστήσει πρόσωπα που διοικούν επο-
πτευόμενους οργανισμούς προκαλεί 
ανησυχία στη διοίκηση του Εθνικού. Η 
συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό 
θητείας 18 μηνών αξιολογείται ως προ-
σπάθεια προσέγγισης με το υπουργείο. 
Στο πλαίσιο αυτής ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής και το ΔΣ επιμένουν πως 
το ταμείο του οργανισμού παρουσιά-
ζει πλεόνασμα. Το εγχείρημα πέφτει 
στο κενό όταν ο υπουργός ζητεί ευθέως 
την παραίτηση του Σωτήρη Χατζάκη, 
αναζητώντας «νέο προσανατολισμό» 
για τον οργανισμό. Το υπουργείο, ό-
μως, έχει παραλείψει να μελετήσει το 
καταστατικό του Εθνικού Θεάτρου που 
προστατεύει τους λειτουργούς του με 
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Δύο μήνες τώρα, η ιστορία εξελίσσεται σε συνέχειες, σε 
επεισόδια, σε πράξεις, σε σκηνές. Το χρονικό άτακτης ε-
ξόδου του Σωτήρη Χατζάκη από το Εθνικό Θέατρο έχει 
ξεφύγει από τα στενά όρια μιας εσωτερικής κρίσης που 
απασχολεί τα θεατρικά πράγματα. Έχει «παίξει» σε κεντρι-
κά δελτία ειδήσεων, σε ραδιοφωνικά μαγκαζίνο, σε πηχυ-
αίους τίτλους εφημερίδων. Πλέον, ένα είναι το βέβαιο: Το 
όνομα του Σωτήρη Χατζάκη θα μείνει αξέχαστο. Μπορεί 
όχι για τους λόγους που επιδιώκει ένας σκηνοθέτης, ένας 
ηθοποιός, ή ένας επικεφαλής κρατικού φορέα. Σίγουρα 
πάντως με το ρόλο ενός πρωταγωνιστή. Από εδώ και στο 
εξής, η Δικαιοσύνη καλείται να αποφανθεί αν ο Σωτήρης 
Χατζάκης θα είναι πρωταγωνιστής ενός σκανδάλου ή όχι.

Της ΣτέλλαΣ Xαραμή

Φεβρουάριος 2013 - Εμφύλιος στο ΚΘΒΕ

Ιούλιος 2013: Βγαίνουν τα μαχαίρια

Οκτώβριος 2014: Η αρχή της ρήξης 

Μάρτιος 2015: Ανοίγει το μέτωπο

Μάιος 2013: Διορισμός στη διεύθυνση

του Εθνικού Θεάτρου

 στην Αγίου Κωνσταντίνου 

με τους εργαζομένους 

με τον Νίκο Ξυδάκη
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Εν αναμονή  
παντως τής 
προςωρινής 

αποφαςής του 
ςτΕ (μπορΕι να 
χρΕιαςτΕι και 
δυο μήνΕς) το 

Εθνικό θα τΕλΕι 
υπο ομήρια  
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νόμο. Έτσι, ο καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής όχι μόνο αρνείται να παραιτηθεί 
αλλά συγκεντρώνει και εκδηλώσεις 
συμπάθειας για την, κομματικών χα-
ρακτηριστικών, αποπομπή του. Α-
κολουθεί υστερία ανακοινώσεων. Ο 
Σωτήρης Χατζάκης ισχυρίζεται ότι 
διώκεται για τις πολιτικές του πεποι-
θήσεις, κάνει λόγο για παρά το νόμο 
«υπουργικές επιθυμίες», καταγγέλ-
λει προπηλακισμό από τον υπουργό, 
ανακοινώνει εσπευσμένα τον προ-
γραμματισμό του Εθνικού, δημοσι-
οποιεί λίστα ανθρώπων της Τέχνης 
που τον στηρίζουν. Διαψεύσεις η-
θοποιών και σκηνοθετών (Μπρού-
σκου, Βλουτής, Σαράντος) σχετικά 
με την «εκ παραδρομής» περίληψη 
του ονόματός τους στη λίστα, αποδυ-
ναμώνουν την πρωτοβουλία. 

ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/264. Εδώ δημοσιεύε-
ται η υπουργική απόφαση του Νίκου 
Ξυδάκη, σύμφωνα με την οποία α-
νακαλείται ο διορισμός του Σωτήρη 
Χατζάκη. Το υπουργείο επικαλείται 
ζητήματα αδιαφάνειας στα οικονο-
μικά του Εθνικού και ο πρώην καλ-
λιτεχνικός διευθυντής κατηγορείται 
για δύο βασικές παραβάσεις. Αφενός 
πως υπέγραψε και αμείφθηκε για πε-
ρισσότερες συμβάσεις από αυτές που 
το καταστατικό του θεάτρου ορίζει. 
Αφετέρου πως αρνήθηκε να αναρ-
τήσει στη «Διαύγεια» τις συμβάσεις 
έργου του θεάτρου ή να τις παραδώ-
σει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ο κ. 
Χατζάκης συντηρεί  τη ρητορική της 
πολιτικής δίωξης και υποδέχεται την 
απόφαση με μια ευφάνταστη επιστο-
λή: «Αναμένω οδηγίας διά πιθανήν 
μετάβασίν μου εις την πολιτιστικήν 
Μακρόνησον, όπως κατά το παρελ-
θόν, εις την πραγματικήν, είχε σταλεί 
ο πατήρ μου» αναφέρει χαρακτηρι-
στικά. 

Η ανακοίνωση της νέας διοίκησης 
του ΕθνικούΘεάτρου στο πρόσωπο 
του Στάθη Λιβαθινού γίνεται στη 
σκιά μιας δικαστικής διαμάχης που 
μόλις ξεκινά. Ο Σωτήρης Χατζάκης 
προσφεύγει στο Συμβούλιο Επικρα-
τείας σε μια προσπάθεια να ακυρώσει 
την απόφαση αποπομπής του και να 
επιστρέψει στα καθήκοντά του. Δη-
λώνει ηθικά στιγματισμένος και ε-
ξουθενωμένος από την τακτική του 
αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού. 
Γι’  αυτό και δεν θα περιοριστεί σε μια 
δικαστική μάχη. Θα στραφεί και στα 
ποινικά δικαστήρια προσωπικά κατά 
Ξυδάκη. 
Εν αναμονή πάντως της προσωρινής 
απόφασης του ΣτΕ (μπορεί να χρεια-
στεί και δύο μήνες) το Εθνικό θα τε-
λεί υπό ομηρία. Ο νέος διευθυντής 
δεν θα έχει τη δυνατότητα να λάβει 
κρίσιμες αποφάσεις, όσο η υπόθεση 
βρίσκεται σε εκκρεμότητα. A
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Απρίλιος 2015: Αποπομπή με απόφαση υπουργού 

Απρίλιος 2015, μέρος Β :́ Ραντεβού στα δικαστήρια 
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«Η Afro Κυψέλη είναι η γειτονιά 
μου. Διάφορες θρησκείες, άφθονες 
φυλές, λογιών εθνικότητες: Νιγηρία, 
Σομαλία, Γουινέα, Σουδάν, Σενεγά-
λη, Γκάνα, Κονγκό. Ζω εδώ, ανάμεσα 
σε αυτούς τους ανθρώπους». 

Έτσι περιγράφει συνοπτικά το φωτογραφικό του 
σαφάρι στα σοκάκια της Κυψέλης ο φωτογράφος 
Γιώργος Γεωργίου.

Δημιουργός ενός μοναδικού πορτφόλιο, το οποίο 
εκμαιεύει με απέριττο τρόπο λίγο από το βλέμμα 
μίας πληθυσμιακής ομάδας χωρίς να εκβιάζει το εν-
διαφέρον, ο Γ. Γεωργίου πλησιάζει τα πρόσωπα πίσω 
από τις στατιστικές προσφυγικών ροών και τους 
μετανάστες που «λιάζονται στις πλατείες». 

O 37χρονος δημιουργός σπούδασε Φωτογραφία και 
Οπτική Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Μπέρ-
μιγχαμ, ενώ έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με 
κορυφαία ειδησεογραφικά μέσα – Financial Times, 
New Yorker, Der Spiegel, ZDF, Il Reportage και Le 
Nouvel Observateur έχουν δημοσιεύσει δουλειές 
του. Παράλληλα πραγματοποιεί ταξίδια στην Ασία, 
τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη αναζητώντας 
το κατάλληλο κάδρο του μοναδικού είδους εικόνας 
που τον ενδιαφέρει: της φωτογραφίας ντοκουμέ-
ντου με κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις. 

Ο Γ. Γεωργίου εργάστηκε τρεις μήνες πάνω στο πρό-
τζεκτ της Κυψέλης και παρότι η δουλειά του εστιάζει 
συνήθως σε πιο απροσχημάτιστες εικόνες δρόμου, 
το αντικείμενο τον μαγνήτισε σε βαθμό ολοκλη-
ρωτικής αφοσίωσης. «Ώρες ολόκληρες περπατήματος 
και υπέροχες ιστορίες ανθρώπων. Στην Κνωσού, λίγο 
πιο κάτω από την Πατησίων, σε μια μικρή πλατεία ζει 
ο “παππούς ο Μήτσος” που εισπράττει τρεις συντάξεις 
και συντηρεί δεκαπέντε άτομα. Τους προμηθεύει την 
τροφή, το χαρτζιλίκι, τους πόρους για τα παιδιά τους. Σε 
μία διαφορετική περίπτωση, η περιγραφή των εμπειρι-
ών ενός φωτογραφιζόμενου, που έφτασε στη χώρα μας 
βγαίνοντας από στρατόπεδο συγκέντρωσης έπειτα από 
ένα έτος, εντυπώθηκε “σαν πυρογραφία μέσα στο κεφάλι 
μου”. Η εξοικείωση με την ανθρωπογεωγραφία και την 
πολιτισμική ποικιλομορφία της Κυψέλης επέφερε την 
ενσυναίσθηση, εάν όχι την απόλυτη ταύτιση. Ξέρω τα ο-
νόματά τους, γνωρίζω πού δουλεύουν, ποιος έχει σκάρτο 
αφεντικό και ποιος εργάζεται με ανθρώπους-διαμάντια. 
Εδώ έχουν φτιάξει τις ζωές τους, τις οικογένειές τους, την 
κουλτούρα και τα μαγαζιά τους. Αυτοί γεμίζουν τα πάρκα, 
τους δρόμους, τα καταστήματα. Η πολιτεία, μαζί με ένα 
σημαντικό μέρος της κοινωνίας, δεν θέλουν να δουν τον 
“ελέφαντα στην άκρη του δωματίου”».

Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Γεωργίου σπεύδει να 
διευκρινίσει ότι δεν ενδιαφέρεται να ασκήσει πο-
λιτική. Οι εικόνες του, ωστόσο, αρθρώνουν εκκω-
φαντικό λόγο και η τριβή του με τους αλλοδαπούς 
κατοίκους της Κυψέλης προσφέρει διαύγεια στη 
ματιά του. «Οι άνθρωποι ταξίδευαν και θα συνεχίσουν 
να ταξιδεύουν, για χίλιους δυο λόγους, για αναρίθμητες 
αιτίες. Δυστυχώς, πολλοί ανάμεσά τους φεύγουν από την 
κόλαση με όνειρο να ζήσουν λίγο καλύτερα και καταλή-
γουν κρατούμενοι σε χειρότερες συνθήκες». 
Φωτογραφίζοντας με αφτιασίδωτο ασπρόμαυρο τα 
φιλικά βλέμματά τους, ο Γιώργος Γεωργίου προσυ-
πογράφει την αρμονική τους συνύπαρξη μαζί μας.

*giorgosgeorgiou.com 
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Ένα φωτογραφικό 
πρότζεκτ του 

Γιώργου Γεωργίου, 
ένας αλλιώτικος 

κόσμος πίσω  
από τις κλειστές 

πόρτες του αθηνα-
ϊκού κέντρου.

Του Δημητρη 
Καραθανου
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πολλοί αναμεσα 
τουσ φευγουν απο 
την κολαση με 
ονείρο να ζησουν 
λίγο καλυτερα καί 
καταληγουν κρα-
τουμενοί σε χείρο-
τερεσ συνθηκεσ



Ο 
Fikos είναι καλλιτέχνης της street art και εικονογράφος ορθόδοξων χριστια-

νικών ναών. Ένα πολύ ταλαντούχο και εντάξει παιδί. Έργα του υπάρχουν σε 

μεγάλες τοιχογραφίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εδώ και στο ε-

ξωτερικό. Του αρέσει να σχεδιάζει έκπτωτους αγγέλους. Η θεματική των τοι-

χογραφιών του εμπνέεται από τη χριστιανική ορθόδοξη παράδοση και την αρχαία 

ελληνική μυθολογία. Αυτό που σε εντυπωσιάζει στη δουλειά του είναι ο αριστοτε-

χνικός τρόπος που συνδυάζει τη βυζαντινή τέχνη με τη street art. 

Πριν από λίγο καιρό ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 58oυ Δημοτικού Σχολεί-

ου στην οδό Λένορμαν 268 στον Κολωνό τού ανέθεσε να διαμορφώσει εξ ολοκλή-

ρου τον προβληματικό υπαίθριο χώρο του σχολείου. Η ανάληψη του έργου έγινε 

από τον καλλιτέχνη υπό έναν όρο: να αναλάβει ο ίδιος αποκλειστικά τη συνολική 

εικαστική αναδιαμόρφωση του χώρου επιλέγοντας τα θέματά του. Ο Φίκος έβαλε 

τα δυνατά του και την εξαιρετική τέχνη του και τα κατάφερε. Ζωγράφισε 800 τ.μ. 

επιφάνειας δουλεύοντας full time επί δύο μήνες, καταναλώνοντας περισσότερα 

από 250 λίτρα χρώματος. Κρεμασμένος κυριολεκτικά από έναν τεράστιο γερανό 

μπόρεσε να διαμορφώσει όλες τις επιφάνειες του χώρου, από τις πιο ψηλές μέχρι 

τις πιο προβληματικές. Στις τοιχογραφίες του διάλεξε να συνοψίσει σύμβολα και με-

ταφορές από την ελληνική μυθολογία μέχρι τους μύθους του Αισώπου και τα μέσης 

πολυπλοκότητας κλασικά παραμύθια, όπως η Κοκκινοσκουφίτσα του Σαρλ Περό. 

O Fikos είχε ως στόχο να αναβιώσει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την τέχνη όταν 

αυτή «δεν αποτελούσε μέσο αυτοέκφρασης του εκάστοτε καλλιτέχνη, αλλά σημαντικό 

παράγοντα διαμόρφωσης ήθους της κοινωνίας με χαρακτήρα ιστοριογραφικό και διδα-

κτικό». Πέρα από τον Ερμή –τον πρώτο δάσκαλο του ανθρώπινου γένους ο οποίος θε-

ωρούνταν ότι έδωσε στους αρχαίους Έλληνες το αλφάβητο–, που προσχεδιάστηκε, 

όλες οι υπόλοιπες συνθέσεις δημιουργήθηκαν απευθείας στους τοίχους. 

Ο μύθος του Αισώπου «Ο Γεωργός και τα παιδιά του», όπως και οι μέλισσες που οδη-
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Πώς το 58o 
Δημοτικό 

Σχολείο  
στον Κολωνό  
μετατράπηκε 
με τα πινέλα 
του Fikos σε  

υπαίθρια  
γκαλερί τέχνης

Της ΕΦΗΣ ΠΑΛΛΗ
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γούν από το ένα θέμα στο άλλο, συμβολίζουν την εργατικότητα, το ομαδικό πνεύμα 

και την κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσα από το σχολικό περιβάλλον. Η Κοκκινο-

σκουφίτσα εμφανίζεται συμφιλιωμένη με το λύκο να τον χαϊδεύει σαν σκυλάκι στα 

πόδια της σε μια προσπάθεια αποφυγής της χρήσης των μοτίβων που παραπέμπουν 

στο φόβο και την τιμωρία. «Θεωρώ την τριβή των παιδιών με την τέχνη πολύ πιο σημα-

ντική από την αντίστοιχη των ενηλίκων γιατί, κατά την άποψή μου, η τέχνη είναι παιδα-

γωγός και διαμορφώνει ήθη» αναφέρει ο Fikos χαρακτηριστικά. 

Οι αντιδράσεις των παιδιών και των γονέων ήταν θερμές, με τους μαθητές να σπεύ-

δουν να ζητήσουν από τον καλλιτέχνη να υπογράψει τα ημερολόγιά τους, μέχρι κά-

ποιες φορές «έως και συγκινητικές», με τους γονείς να ευγνωμονούν από καρδιάς το 

δημιουργό. Ο ίδιος ο Fikos, που έκανε πραγματικότητα ένα από τα οράματά του, νιώ-

θει πως «αυτό που έγινε σε αυτό το σχολείο δεν ήταν απλά μερικές όμορφες παιδικές 

ζωγραφιές. Είναι μια έκφραση του πολιτισμού μας». A

ΣτιΣ 
τοιχογραφιεΣ 
του ΣυνοψιΖει 
σύμβολα και 
μεταφορεΣ απο 
την ελληνικη 
μύθολογια
μεχρι τουΣ 
μυθουΣ του 
αιΣώπου
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Tης ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ ΓΟΥΝΑΡΗ - ΦΩΤΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ - ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ

Κιτρινόμαυρες φανέλες, κόκκινα κεραμίδια, ροδαλά 
άνθη, προσεγμένα στέκια. Όλα στη σωστή αναλογία. 

Μα, εννοείται πως θα πετύχαινε.

ÁΕ°
 ¼ιΛΑδΕΛ¼ΕιΑ 

ΤΟ ΠΕΙΡ°»° ΠΕΤËΧΕ 
Reggae Bar και όχι ΚΑΠΗ θα έπρεπε να το έχουν κάνει αυτό το φευ-

γάτο αλά Caribe κιόσκι δίπλα στο θερινό κινηµατογράφο επί της 
Λεωφόρου ∆εκελείας και θα γινότανε χαµός. Ή, µάλλον, όχι χαµός. 

Χαλαρά. Και όλοι οι καλοί χωράνε. Η Νέα Φιλαδέλφεια έχει ποιό-
τητα και µέχρι στιγµής ο ουρανός της δείχνει καθαρός και –µε το 

µπαρντόν, δηλαδή– µας συµφέρει µια χαρά να µείνει έτσι.     
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¦
ρος το παρόν πάντως δεν υπάρχει χαλαρό 
mood, μια και μεθαύριο ξεκινάει το πρωτομα-
γιάτικο πανηγύρι της Νέας Φιλαδέλφειας και 
όλοι και όλα είναι υπ’ ατμόν. Κλείνει η Λεωφό-
ρος Δεκελείας, από το ύψος της Αχαρνών μέχρι 

τις παρυφές του Άλσους, κλείνουν και τα διπλανά στε-
νάκια, μια και η άσφαλτος φιλοξενεί τραπεζάκια, παι-
δάκια, μπαλονάκια, μεζεδάκια κ.λπ. Φλος του πάγκου, 
και δη ρουαγιάλ, που οι σειρές τους φαίνεται να κα-

ταλαμβάνουν ολόκληρα χιλιόμετρα –νομίζω ότι εξα-
ντλούμαι πάντα λίγο πριν φτάσω στο τέλος τους– και ο 
κόσμος που σουλατσάρει στα νοητά ρεύματα μπορεί να 
είναι χιλιάδες. Αυτή η εμποροπανήγυρις είναι ίσως η 
μεγαλύτερη στην Αθήνα και κρατά τρεις τρικούβερτες 
ημέρες. Παλιότερα από τις ταράτσες του Λεκανοπεδίου 
σε περιοχές με υψόμετρο –ίσως και από το βράχο του 
Άρειου Πάγου κάτω από την Ακρόπολη– μετρούσαμε  
πυροτεχνήματα, παρακολουθώντας τα να γράφουν 

πανηγυρικά τον επίλογο της φιέστας αυτής στον αθη-
ναϊκό ουρανό.  Όμως η κρίση εδώ και κάποια χρόνια 
επέβαλε μια οικονομική διαχείριση πιο συντηρητική 
–και ίσως πιο σοφή– οπότε πυροτεχνήματα γιοκ.
Τώρα που το ξανασκέφτομαι, αν εξαιρέσεις το πικ-νικ 
με κόκκινο καρό τραπεζομάντηλο στο πάρκο, αυτός 
είναι ίσως o number one κεφάτος τ(ρ)όπος για να πιά-
σεις τον Μάη εντός των «τειχών». Η αστυφιλία τέτοιες 
μέρες κάνει θαύματα. Ναι, ναι, προτείνεται. 
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Στον Μπάρμπα Αλέξη το φαγητό δεν είναι απλώς μεράκι αλλά ζήτημα τι-
μής, όπως οι ίδιοι λένε. Θα απολαύσετε ανατολίτικες γεύσεις στα καλύτε-
ρά τους, από μια οικογένεια που ήρθε στην Ελλάδα το 1960 και διατηρεί 
το φιλόξενο αυτό κατάστημα από το 1992, φροντίζοντας κάθε τραπέζι 
να είναι στρωμένο όπως παλιά: με αγνά, νόστιμα υλικά, από αγαπημένες 
συνταγές που διατηρούνται αναλλοίωτες από πάππου προς πάππο. Εκ-
πληκτικό γιαουρτλού, πεντανόστιμο παστουρμαλί (κλειστή πίτα με πα-
στουρμά, τυρί και ντομάτα στο φούρνο), εξαιρετικό πιάτο και το Άδανα 
κεμπάπ, με μοσχαρίσιο κρέας στα κάρβουνα και καυτερή πιπεριά, για να 
πάρετε μια ιδέα. Απολαύστε τα στη δροσερή αυλή του Δευτ. και Τρ. από 
τις 18.00 και τις άλλες μέρες από νωρίς. 
Σαλαμίνος 70, 210 2583415, www.barbalexis.gr, fb: Μπαρμπαλέξης Μπ
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Όλο τον υπόλοιπο καιρό στη Νέα Φιλα-
δέλφεια βρίσκεις πάντα να παρκάρεις 
και αυτό κατατάσσεται στα πλεονεκτή-
ματά της. Και όταν παρκάρεις, αξίζει να 
την περπατήσεις. Τα δρομάκια της είναι 
τα πιο τσαχπίνικα στην πόλη. Συγκεκρι-
μένα η «πολεοδομική διάταξη υιοθετεί 
τη λογική των ευρωπαϊκών κηπουπό-
λεων, με επάλληλες 
ελλειψοειδείς χαρά-
ξεις στη ρυμοτομία 
του οικισμού και ένα 
σύστημα πανταχό-
θεν ελεύθερου (!) σε 
επίπεδο οικοπέδου»! 
Κοινώς είναι δομη-
μένη ημικυκλικά (και 
αν ξέρεις τα κατατό-
πια κόβεις και δρόμο. 
Γκαραντί). 
Μαζί με τα χαμηλά 
σπίτια, τις ροδαλές 
βουκαμβίλιες, τους 
περιποιημένους φρά-
χτες και το άφθονο 
πράσινο, στη Νέα Φι-
λαδέλφεια αναπνέ-
εις ακόμη. Δεν την 
αισθάνεσαι να σε πε-
ριορίζει, αντίθετα σέ-
βεται την έκταση της 
ύπαρξής σου. Και αυτό 
δύσκολα θα το αναιρέ-
σουν οι υπόλοιπες αλ-
λαγές που θα λάβουν 
χώρα στο Άλσος, όπως 
η δημιουργία του δη-
μοτικού αναψυκτήρι-
ου αλλά και φυσικά του 
νέου γηπέδου της ΑΕΚ. 
Μην ξεχνάμε ότι τα δύο 
αποτελούν λόγο έντο-
νων διαξιφισμών τον 
τελευταίο καιρό. Αφού 
δούμε και αφού δείξει,  
θα είμαστε σε θέση να 
κρίνουμε.  

Τï πεÝραíα τη÷ ¼ιìαäÛìæεια÷ 

Ορόσημο στο πρόσφατο παρελθόν της 
είναι ο ισχυρός σεισμός του 1999, που 
μας ταρακούνησε γερά. Απέναντι από το 
σταθμό του Περισσού είχαμε για χρόνια 
τα λυόμενα που στέγασαν τους σεισμο-
παθείς και δημιουργούσαν μια εικόνα 
κάπως αποκαρδιωτική. Ουδέν κακό α-
μιγές καλού, όμως, αφού έπαιξε και αυτό 

το ρόλο του, και μετά από 
διαβουλεύσεις και λοιπά, 
το 2001 γίνεται αλλαγή 
πλεύσης και η περιοχή 
κηρύχθηκε παραδοσιακός 
οικισμός.
Οι νέες αρχιτεκτονικές 
επιταγές είναι σαφείς και 
περιλαμβάνουν οδηγίες 
για χαμηλή δόμηση και 
κεραμοσκεπές και συ-
γκεκριμένα ανοίγματα σε 
παράθυρα και μπαλκόνια 
πάνω σ τα μελετημένα 
πρότυπα του προσφυγι-
κού οικισμού του ’20. Δεν 
έλλειψε η θύελλα αντιρ-
ρήσεων με μότο το επι-
χείρημα ότι κάτι τέτοιο 
θα εμπόδιζε την αντιπα-
ροχή και συνεπώς τον 
πλούτο. Καμιά φορά δεν 
μπορούμε να προβλέ-
ψουμε τα αποτελέσματα. 
Και έτσι έφτασε η στιγμή 
που η απόφαση δικαιώ-
θηκε και ιδού τα ανθο-
φόρα αποτελέσματα. Η 
Νέα Φιλαδέλφεια έχει 
πάρει τα πάνω της. Δεν 
βλέπεις σε πολλές περι-
οχές κεραμοσκεπές με 
κομψά ξύλινα υποστυ-
λώματα. Παρότι το κέ-
ντρο της πρωτεύουσας 
απέχει μια ευθεία, σου 
δίνει την εικόνα μιας 
συμμαζεμένης και σί-
γουρης  ευρωστίας, από 

λεων, με επάλληλες 
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χώρα στο Άλσος, όπως 
η δημιουργία του δη-
μοτικού αναψυκτήρι-
ου αλλά και φυσικά του 
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κηρύχθηκε παραδοσιακός 
οικισμός.
Οι νέες αρχιτεκτονικές 
επιταγές είναι σαφείς και 
περιλαμβάνουν οδηγίες 
για χαμηλή δόμηση και 
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που η απόφαση δικαιώ-
θηκε και ιδού τα ανθο-
φόρα αποτελέσματα. Η 
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πάρει τα πάνω της. Δεν 
βλέπεις σε πολλές περι-
οχές κεραμοσκεπές με 
κομψά ξύλινα υποστυ-
λώματα. Παρότι το κέ-
ντρο της πρωτεύουσας 
απέχει μια ευθεία, σου 
δίνει την εικόνα μιας 
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ΓιορΤΕΣ
 πρωΤοΜΑΓιΑΣ

Περί πανηγυριού Από νωρίς 

την Πέµπτη θα αρχίσουν να 

στήνουν τους πάγκους τους 

οι µικροπωλητές και όλα θα 

τελειώσουν το βράδυ του Σαβ-

βάτου. Η πλατεία Πατριάρχου 

είναι στο κέντρο των γεγονό-

των µε συναυλίες και δρώµε-

να για όλους. 

Να αποφύγεις το αµάξι και  να 

προτιµήσεις να κατέβεις στον 

σταθµό Περισσού, περνάς από 

τη γεφυρούλα στο ρέµα του 

Ποδονίφτη και συνεχίζεις. ∆έ-

κα λεπτάκια είναι η απόσταση, 

αλλά χαζεύεις τα πιτσιρίκια να 

παίζουν µπάλα στα 5Χ5 και τις 

επιγραφές από τις σχολές πο-

λεµικών τεχνών και χορού και 

δεν το καταλαβαίνεις.

Πίστα για ζεϊμπέκικα η πλα-

τεία στη συµβολή Αχαρνών-

Χαλκίδος. Κοινό µερακλωµένο 

και τα παιδάκια θα παριστά-

νουν την κριτική επιτροπή. 

Αν είναι πάντως να κάνεις µια 

βόλτα εκείνες τις µέρες, µην 

πάρεις αµάξι, θα δυσκολευ-

τείς. Μέχρι και στην άσφαλτο 

απλώνονται γιορτινά τραπέ-

ζια, παιδάκια, µπαλονάκια, πα-

γωτάκια, µεζεδάκια.

Εναλλακτικό καφενείο - με-
ζεδοπωλείο, με μια πανέ-
μορφη και φιλόξενη αυλή 
που θα σου θυμίσει κάτι 
από την αυλή της γιαγιάς 
σου, που ξεκουραζόσουν 
στον ίσκιο της κι εκείνη όλο και κάτι σε φίλευε. 
Εδώ το πρώτο φίλεμα είναι παραδοσιακό: Ο δί-
σκος με τους μεζέδες θα ξεκουραστεί στο τρα-
πέζι σου για να διαλέξεις, θα συνοδεύσεις με 
ουζάκια, τσίπουρα, καλό κρασί και θα πάρεις μια 

αναζωογονητική ανάσα-
διάλειμμα από τα πάντα. 
Η Αυλή, που είναι ανοιχτά 
από το πρωί για καφεδά-
κι, αγαπάει και την καλή 
μουσική και κάθε Τετάρ-

τη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ το ρίχνει έξω με 
ρεμπέτικο και έντεχνο ελληνικό. 

Λ. Δεκελείας 134 & Κιλικίας, 210 2515118, 
fb: Αυλή Νέας Φιλαδέλφειας 

ΑΥΛη
καφε-τσ¹¦οËÄο-»ε·ε
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Από τις καλύτερες αθηναϊκές μπιραρίες, ένα πραγματικό σημείο 
αναφοράς για τη Νέα Φιλαδέλφεια, στεγασμένη σε ένα αρχο-
ντικό νεοκλασικό διακοσμημένο μέχρι και την τελευταία του 
λεπτομέρεια, με μεγάλες βεράντες με θέα στην πλατεία. Αυτός 
εδώ ο παράδεισος της καλής μπίρας διαθέτει περισσότερες από 
110 ετικέτες, εισαγωγής αλλά και από ελληνικές μικρές ζυθοποι-
ίες, τις οποίες μπορείτε να συνοδεύσετε με ποικιλίες κρεάτων 
και λουκάνικων, αλλά και με άλλα νόστιμα πιάτα, όπως ζυμαρικά, 

ριζότα και σαλάτες. Ο κατάλογος ανανεώνεται συνεχώς, οι τιμές 
παραμένουν προσιτές, η ποιότητα και η φιλοξενία σε υψηλά 
επίπεδα. Εν Αιθρία για όλη την ημέρα λοιπόν, από νωρίς για κα-
λοφτιαγμένους καφέδες και δυναμωτικά πρωινά, έως αργά το 
βράδυ με εξαιρετικές μπίρες και μουσικές απ’ όλο τον κόσμο. 

Βρυούλων 4, Πλ. Πατριάρχου, 1ος όροφος, 210 2582751, 
fb: En Aithria 

Εν ΑιθριΑ
Coffee - Beer 
restaurant 
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αυτές που βρίσκεις κυρίως στις επαρχίες 
αλλά με την αύρα της Αθήνας. 
Και μαζί με τους κατοίκους αρχίζει και 
γουστάρει και ο κόσμος – «το πείραμα», 
όπως χαρακτηρίστηκε κάποτε από κά-
ποιον υφυπουργό Περιβάλλοντος, «πέ-
τυχε». Μπορεί να έπεται εκείνου της ο-
μώνυμης ταινίας αλλά πρόκειται για κα-
θαρή και εντελώς τυχαία σύμπτωση.   

Kι ύστερα ήρθε η vida loca
Οι αναπλάσεις, η οικιστική παρέμβαση, 
όλα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. Με τους 
δρόμους  στρωμένους, τους πεζόδρομους 
άνετους, τις πλατείες ζωντανές, η επιτυ-
χία ήταν δεδομένη. Παρόλα αυτά η Νέα 
Φιλαδέλφεια έκανε το μπραφ περίπου 
πριν από τέσσερα χρόνια και χωρίς κρό-
το αλλά με σθένος μπήκε στον αθηναϊκό 
χάρτη της διασκέδασης. Μέχρι τότε τα 
καφέ ήταν μετρημένα στα δάχτυλα του 
ενός χεριού. Εν ριπή οφθαλμού άνοιξαν 
μοντέρνοι χώροι για καφέ, γλυκό και 
ποιοτικό φαγητό. Ήταν μια εποχή που 
δεν προλαβαίναμε να μετράμε τα νέα 
στέκια. Τα Σαββατόβραδα δεν έχουν 
τίποτα να ζηλέψουν από brand names 
περιοχές. Η περιοχή ζωντάνεψε, αλλά 
πρωτίστως υπήρξε η κυριότερη αφορ-
μή για να την ανακαλύψουν οι Αθηναίοι.  
Και έτσι όπως συμβαίνει συχνά από στό-
μα σε στόμα διαδίδεται η φήμη μιας πε-
ριοχής, δεκάδες άρθρα γράφονται και 
φτάσαμε να βλέπουμε φίλους από μέ-
ρη της Αθήνας μακρινά πρόθυμους να 
έρθουν «στα Φιλαδέλφεια», όπως επί-
σης λένε πολλοί ντόπιοι. Ωστόσο οι ι-
σορροπίες δείχνουν να έχουν κρατηθεί 
σε καλά επίπεδα. Ίσως επειδή ο κόσμος 
της είναι ωραίος, χαλαρός, για όλες τις 
ηλικίες και για όλες τις ώρες, είτε φοράει 
τη φορμίτσα του και πάει για περπάτημα, 
ποδήλατο, να λιαστεί ή να κοινωνικο-
ποιηθεί, είτε τα καλά του για να τα πιει.   

Από τζάκι
Επειδή τελικά και η ιστορία έχει πάντα 
το ρόλο της, αυτή της Νέας Φιλαδέλφει-
ας πηγαίνει πίσω στο χρόνο. Το θλιβερό 
1922 οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας ε-
γκαταστάθηκαν εδώ και  μετέφεραν τη 
βαθιά ριζωμένη κουλτούρα και τα έθιμά 
τους. Μάλιστα, συχνά-πυκνά το Παγκό-
σμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της 
Διασποράς (ΠΠΙΕΔ) της περιοχής οργα-
νώνει σχετικές εκδηλώσεις με άφθονο 
φωτογραφικό υλικό. Η νέα αυτή πατρί-
δα των προσφύγων, που έγινε η πατρίδα 
τους, καταφέρνει μέχρι σήμερα να φέρει 
τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων της 
και περπατώντας στα δρομάκια πίσω από 
τα καφέ και τους θαμώνες τους μπορείς 
να αισθανθείς το παρελθόν. Παστρικές 
μονοκατοικίες, φρεσκοασβεστωμένες 
αυλές ή χαμηλά μπαλκόνια, φροντισμέ-
να παρτέρια και πόρτες από κουζίνες μι-
σάνοιχτες. Επίσης ένα από τα ενδιαφέ-
ροντα με τη Φιλαδέλφεια είναι ότι δεν 
κουβαλά το βάρος μιας ιστορίας που χα-
ρακτηρίστηκε από επιφανείς κατοίκους, 
με κινηματογραφικό φόντο και φλας πε-
ρί κοινωνικής ζωής. Είναι κατά κάποιο 
τρόπο αυτοδημιούργητη. Σκαλί-σκαλί, 
που λένε. ●

ΜιΚρΑ ΜΥΣΤιΚΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

● Στη Λεωφόρο Παπαναστασίου, 
ανεξάρτητα από την κατάσταση 
του γηπέδου σήμερα, αν είναι 
μέρα κατάλληλη συναντιούνται οι 
οπαδοί της ΑΕΚ. 
●  Η Ν. Φιλαδέλφεια συνορεύει 
με τον Κόκκινο Μύλο. Όχι, δεν έχει 
σχέση με το Moulin Rouge, αλλά 
ίσως ένας ταξιδεμένος μπορεί να 
βρει καλοπροαίρετες αντιστοι-
χίες στις οποίες θα μπορούσε να 
βασιστεί κάποτε ένας βιρτουόζος 
αρχιτέκτονας και να κάνει κάποτε 
ακόμα ένα «μικρό Παρίσι» στην 
Αθήνα και μπλα μπλα μπλα.  
● Ο ποδηλατόδρομος της Νέας 
Φιλαδέλφειας είναι ωραίος και 
φαρδύς και υπήρξε η αφορμή για 
διάφορες ποδηλατικές πρωτο-
βουλίες δημιουργώντας παρέες 
με χόμπι το πηδάλι. podhlatada.
blogspot.gr
● Κάθε Τρίτη η λαϊκή αγορά, παρά 
το γεγονός ότι περιβάλλεται από 
καφέ και μπαράκια, συνεχίζει 
ακάθεκτα την παρουσία της. Από 
τις λίγες λαϊκές που πας χωρίς δια-
μαρτυρίες.  
●  Στο Μουσείο Μικρασιατικού 
Ελληνισμού, που στεγάζεται 
στον α΄ όροφο της ΠΠΙΕΔ και είναι 
επισκέψιμο τις νορμάλ μέρες και 
ώρες, μπορείς να βρεις εκθέματα 
και κειμήλια σχετικά με τους πρό-
σφυγες της περιοχής. Επίσης ενδι-
αφέρουσα είναι η ιστορία ίδρυσής 
του, μια και η βασική «κυνηγός» 
ξεκίνησε τη δράση στα 90 της 
χρόνια. Το Μουσείο βρίσκεται στη 
συμβολή Αττάλειας και Δεκελείας. 
neafiladelfeia.gr
● Η Στρούγκα είναι το αυτοδιαχει-
ριζόμενο στέκι της Νέας Φιλαδέλ-
φειας δίπλα στην πλατεία Πατρι-
άρχου, και θα δεις στα τραπεζάκια 
της κόσμο κάθε κουλτούρας και 
ηλικίας. Εκτός από το καλοκαίρι, 
που τις Πέμπτες βλέπουμε δωρε-
άν κινηματογράφο με θέμα στην 
αυλή, να σημειωθεί με μεγάλα 
γράμματα ότι λειτουργεί κοινωνικό 
ιατρείο με σχεδόν όλες τις ειδικό-
τητες ιατρών (ψυχολόγοι, πνευ-
μονολόγοι, γαστρεντερολόγοι 
κ.ά.) όπου γίνονται αιματολογικές 
και καρδιολογικές εξετάσεις (και 
όχι μόνο) εντελώς δωρεάν. Info: 
strouga.espivblogs.net. Μάλιστα, 
όπως μας πληροφορούν ευχά-
ριστα: «Βρισκόμαστε σε θέση να 
ανακοινώσουμε ότι έχουμε δεχτεί 
1.000 επισκέψεις στο Κοινωνικό 
Ιατρείο σε 6 μήνες λειτουργίας 
(από 15 Σεπτεμβρίου 2014 έως τον 
Απρίλιο 2015)» .
● Στρατηγού Παπάγου με Μανδη-
λαρά είναι ένα ολόκληρο οικοδο-
μικό τετράγωνο, σαν ανθρώπινο 
μελίσσι, με εργατικές κατοικίες 
διατηρημένες με φροντίδα, που 
αξίζει να τις φέρεις μια βόλτα. Τις 
χωρίζουν πλακόστρωτα στενάκια 
και μπουγάδες. 
●  Αλήθεια, υπήρχαν στην πλα-
τεία Πατριάρχου σιντριβάνια που 
έμοιαζαν με θάμνους ή θυμάμαι 
λάθος;

Μπορεί για τους περισσότερους να είναι αργά για σχολεία, αναμφίβολα 
όμως αυτό το «γυμνάσιο» αξίζει ιδιαίτερης μνείας! Σε λίγο συμπληρώνει 
ένα χρόνο λειτουργίας και όλα δείχνουν πως αυτό το γευστικό διαμαντά-
κι στη Νίκου Τρυπιά, λόγω της ιδιαίτερης διακόσμησής του, με τα θρανία 
και τα αριθμητήρια να το διατρέχουν από τη μία ως την άλλη του άκρη, 
αλλά και την υπέροχη βιβλιοθήκη στο βάθος θα μονοπωλούν για καιρό 
την προσοχή μας! Τα μεζεδάκια του πολλά και πεντανόστιμα, όπως: η 
τηγανιά κοτόπουλο με πιπεριά Φλωρίνης, μπέικον και τριμμένη φέτα, 
τα μεθυσμένα πανσετάκια σε ρακόμελο αλλά και η κυπριακή πίτα με 
ψητό χαλούμι και σος βαλσάμικο και πολλά ακόμα. Τα αποστάγματά του 
μοναδικά και φερμένα από κάθε γωνιά της Ελλάδας και ένα είναι το μόνο 
σίγουρο: σε αυτό το γυμνάσιο θέλεις να μένεις μετεξεταστέος!  
Ν. Τρυπιά 80, 210 2532708, fb: Gymnasio mezedopolio
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ΛΕΜονοΚηποΣ 
μεζεδοπωλείο- εστατορίο

Ένα παλιό αρχοντικό 
του ’30 ανακαινισμέ-
νο με μεράκι και με 
απόλυτο σεβασμό 
στην ιστορία του και 
με έναν κήπο που 
κουβαλάει όλες τις μυρωδιές της άνοιξης και θυ-
μίζει τους κήπους με τις λεμονιές και τις μυρτιές 
που παίζαμε παιδιά. Ξεχωριστό μεζεδοπωλείο, 
με πιάτα προσεγμένα σε ποιότητα, γεύση αλ-
λά και παρουσίαση και με τιμές που ξεκινούν 

από €3, θα σας προ-
τείνει γεύσεις αλη-
θινές, κατσαρόλας 
και σχάρας, κρέατα 
και θαλασσινά, με 
τον κατάλογο να α-

νανεώνεται συνεχώς, δείχνοντας μια ιδιαίτερη 
προτίμηση σε αγαπημένα προϊόντα από κάθε 
ελληνική γωνιά. 
Αγ. Τριάδας 11 & Επταλόφου, 210 2588611, 
fb: Ο Λεμονόκηπος 
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Μπεργκεράδικο από τα λίγα, με 60s αισθητική, ροκ μουσικές, πάρα πολλούς 
ορκισμένους φίλους και εκπληκτικές γεύσεις. Το Hot Hot έχει καταρρίψει το 
μύθο που θέλει το ποιοτικό να είναι και ακριβό και καταφέρνει, χρησιμοποιώ-
ντας άριστες πρώτες ύλες και φρέσκα ελληνικά κρέατα, να προσφέρει εξαι-
ρετικά πιάτα σε τιμές πραγματικά χαμηλές (τα burgers από €2, τα hot dogs από 
€0,90). Τέλεια διακοσμημένα όλα τα καταστήματα, με vintage αντικείμενα και 
πορτρέτα pin up girls όπου πέσει το μάτι σου, αλλά εδώ θα έρθεις για να ευχα-
ριστηθείς φαγητό, οπότε να είσαι προετοιμασμένος για πολύ ψαγμένες προτάσεις σε burgers, όπως 
το Honey Mustard Bacon, με καραμελωμένα κρεμμύδια, τομάτα, μουστάρδα Honey, μπέικον και τυρί 
cheddar και το Jack Daniel’s Burger, με ζυμωτό ψωμί, cheddar, μανιτάρια σοτέ και την περίφημη σος 

Jack D με ανανά. Θα δοκιμάσεις ακόμα χορταστικά hot dogs, american toast (με 
διπλό τυρί, μπέικον, ντομάτα, αυγό) και φρεσκότατες υπέροχες πατατούλες 
που συνοδεύονται με τη σος της επιλογής σου, δηλαδή καρμπονάρα, 4 τυριά, 
mexican, cheddar bacon, Jack Daniel’s bacon ή με αυγά μάτια. Κι επειδή η πείνα 
δεν έχει ώρες, όλα τα Hot Hot θα τα βρίσκεις ανοιχτά κάθε μέρα 24 ώρες το 
24ωρο, σύντομα και σε Χαλάνδρι και Χολαργό. 

Νέα Φιλαδέλφεια: Βρυούλων 3, 213 0246631. Αθήνα: Πραξιτέλους 2 & Θ. Κολοκοτρώνη 14, 213 
0272440. Πειραιάς: Γρ. Λαμπράκη 91, 210 4102444. Ηλιούπολη: Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 10-12, 
210 9911144. Χαλκίδα: Αγγελή Γοβίου 7, 22210 21712. www.hothot.gr, fb: hothot.barburger

HOT HOT
 Burger Bar

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 6 ΜΑΪΟΥ 2015 A.V. 25



Οι μνήμες του φτάνουν στην εποχή μιας παλιάς Αθήνας, τότε που τα εστι-
ατόρια σέρβιραν τις λιχουδιές τους στο λαδόχαρτο και το φαγητό ήταν 
απλό και νόστιμο. Αυτή η ανάμνηση αναβιώνει στο σύγχρονο χώρο με 
τα ζωγραφισμένα στο χέρι τραπέζια και τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες 
μιας άλλης Αθήνας. Όπως παλιά, ζουμερά κρεατικά και πεντανόστιμα 
ορεκτικά έρχονται στο τραπέζι σου στο λαδόχαρτο. Δοκίμασε τη σαλάτα 
λαδόχαρτο Ιταλίας, το τυλιχτό λαδόχαρτο (χοιρινό με γέμιση πιπεριάς 
και λιωμένο τυρί), μπουρεκάκι με φύλλο από την Πόλη (γιούφκα) και πα-
στουρμαδόπιτα με δικό τους χειροποίητο φύλλο – σκέτο ποίημα! Extra 
tip: Από τον Μάιο μαζί με όλα τα ωραία θα σε περιμένει και ένας κήπος 
για να ευχαριστηθείς το πολύ καλό χύμα κρασί, τις μπίρες, τα ούζα και τα 
τσίπουρα μέσα στην πρασινάδα και τα λουλούδια. 
Αγ. Ιωάννου 1, 210 2533870, fb: Όπως παλιά στο Λαδόχαρτοοπ
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Χρωματιστό, φιλικό, πανέμορφο, είναι από τα πιο αγαπημένα νεανικά 
στέκια της περιοχής. Σε περιμένει από νωρίς το πρωί με καφέ, χυμό και 
ωραία γλυκάκια, όλα τα απαραίτητα δηλαδή για να ξεκινήσεις τη μέρα 
σου με χαμόγελο. Το μεσημεράκι σε χορταίνει με διάφορες λιχουδιές, 
όπως quesadillas, μεξικάνικες πίτσες (γιαμ!), αλλά και με νόστιμες ποικι-
λίες (στα οπωσδήποτε βάλε την ποικιλία λουκάνικου για την μπίρα). Όσο 
περνάει η ώρα μεταμορφώνεται σε κεφάτο μπαρ με ωραία και καθαρά 
ποτά, ενώ η ατμόσφαιρα γεμίζει με soul, funk, rock και jazz ήχους. Extra 
tip: Τις Πέμπτες απολαμβάνεις τα τρομερά του κοκτέιλ με €6!
Σαρδέων 3, 210 2533754, fb: Hacienda at Nea FiladelfeiaHa
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Το μικρό αδερφάκι του Hacienda γεννήθηκε πέρυσι τον Αύγουστο και 
έχει γίνει το νέο στέκι όσων αγαπούν τις καλές μουσικές και τα καλά κα-
θαρά ποτά. Χρωματιστό και κεφάτο, σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. 
Στον πεζόδρομο έξω έχει πολύχρωμες καρέκλες, ενώ στον εσωτερικό, 
πανέμορφο χώρο του κυριαρχεί η funky διάθεσή του. Η διαφορά με το 
μεγάλο του αδερφό είναι ότι πρόκειται για ένα καθαρόαιμο μπαράκι με 
ακόμα πιο νεανικό χαρακτήρα. Αν ψάχνεις ένα μέρος με ασυναγώνιστα 
κοκτέιλ και χαμηλές τιμές είσαι στο σωστό σημείο. Στο Baby Hacienda 
κάθε βράδυ θα σου μείνει αξέχαστο. 
Σαρδέων 8, 210 2520121, fb: Baby Hacienda
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Παραδοσιακό ψητοπωλείο που αποτελεί στέκι μικρών και μεγάλων από 
το 1984. Καθίστε σε ένα τραπεζάκι στον διάσημο, πια, πεζόδρομο και 
απολαύστε λαχταριστές γεύσεις σούβλας, όπως χοιρινό κοντοσούβλι, 
κοντοσούβλι κοτόπουλο και κοκορέτσι, αλλά και της ώρας, σαν τα χειρο-
ποίητα ζουμερά μπιφτέκια, τα χοιρινά μπριζολάκια και άλλα πολλά, όλα 
τους νόστιμα και χορταστικά. Όλα τα προϊόντα, από τις σαλάτες και τις 
πατάτες μέχρι τα χειροποίητα τυροπιτάκια και το κρέας είναι φρέσκα και 
παρασκευάζονται με μεράκι από το προσωπικό, που αρνείται πεισματικά 
οτιδήποτε κατεψυγμένο. Γι’ αυτό αγαπάμε.
 Σαρδέων 4, 210 2524240, 210 2533518, fb: Ο Δήμος ο δ
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KRinOS
all day καφε Bistro 

Εξαιρετικό all day café 
bistro, θα σου θυμίσει 
κάτι από παραδοσιακό 
ζαχαροπλαστείο αλλά 
στη μοντέρνα του εκδο-
χή. Με πολύ καλό καφέ (ο 
ελληνικός στη χόβολη) και εκπληκτικούς λου-
κουμάδες, γλυκούς αλλά και αλμυρούς, γλυκά 
και παγωτά, χειροποίητες πίτες και χυμούς, αλ-
λά και πιάτα ζυμαρικών, σαλάτες και πίτσες, με 
τα υλικά να είναι πρώτης τάξεως και αρίστης 

ποιότητας, όπως θα έλε-
γαν και οι παλαιοί. Για την 
πρώτη «καλημέρα» της 
ημέρας, για ένα ήσυχο 
απόγευμα με την οικογέ-
νεια, για μια ξεχωριστή 

βραδινή έκπληξη στην παρέα. Με έναν πολύ ω-
ραίο παιδότοπο, όπου γίνονται και πάρτι, για να 
χαλαρώνουν οι μεγάλοι και να διασκεδάζουν οι 
μικροί. Λ. Δεκελείας 108, 210 2513220,
 fb: Νέος Κρίνος 

Πολύχρωμο εναλλακτικό μεζεδοπωλείο, με έναν ε-
ξωτερικό χώρο που μοιάζει σα να έχει μαζέψει όλες 
τις μυρωδιές και τα χρώματα της άνοιξης! Λουλού-
δια, γλάστρες, χρωματιστά έπιπλα και διακοσμητι-
κά, βάλτε σε αυτά και το χαμόγελο των ανθρώπων 
που δουλεύουν εδώ και καταλαβαίνετε γιατί μια 
επίσκεψη στο ByΡακί είναι το καλύτερο αγχολυτικό. 
Και αφού χόρτασαν το μάτι και οι αισθήσεις, πάμε 
στα πιο… κοινά, αλλά όχι και ασήμαντα, καθώς θα 
πρέπει να χορτάσει και το στομάχι: τα μεζεδάκια 

είναι εξαιρετικά, ό,τι θα δείτε στον κατάλογο είναι 
χειροποίητο και φτιαγμένο εδώ, με άριστες πρώτες 
ύλες και προϊόντα τα οποία έρχονται κατευθείαν 
από τοπικούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Τα 
ίδια ισχύουν και για τα ποτά –αξέχαστη μας έμεινε 
η χύμα ρακή από την Κρήτη–, ενώ οι μουσικές είναι 
και αυτές μερακλίδικες, από επιλεγμένη ξένη μέχρι 
αγαπημένα ρεμπέτικα.  
Νικ. Τρυπιά 41, Ν. Φιλαδέλφεια, 210 2525259,
fb: Byράκι Μεζεδοπωλείο 
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Εστιατόριο που καταφέρνει να συνδυάζει τον 
ευρωπαϊκό αέρα με τις ανατολίτικες γεύσεις. Με 
τραπεζάκια έξω ή στην πολύ χαριτωμένη αυλή 
τώρα που φτιάχνει ο καιρός και πιάτα που μένουν 

αξέχαστα, όπως το φοβερό κεμπάπ, τα φαλάφελ 
αλλά το τζιλβέ, που είναι χοιρινός λαιμός μαριναρι-

σμένος με πολίτικο μιξ μπαχαρικών, ψιλοκομμένος 
της ώρας, που σερβίρεται μέσα σε λευκό αφράτο ψωμά-

κι. Οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τα τσεπάκια, που είναι αραβική αρμένικη 
πίτα (αρκετά μεγαλύτερη από την κλασική τυλιχτή) και αν μένετε στη 
γειτονιά είστε ακόμα πιο τυχεροί καθώς όλα αυτά προσφέρονται και με 
delivery. Βρυούλων 1, πλ. Πατριάρχου, 210 2583741, fb: Twist East 
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 Μεζεδοπωλείο-ρακάδικο με πο-

λύ χρώμα για να σου φτιάχνει 
τη διάθεση και κουζίνα με πολύ 
έμπνευση για να σου ανοίγει 
την όρεξη! Προτείνουμε την 
εξαιρετική γουρουνοπούλα με 
την τραγανή πέτσα, το πολύ ιδι-
αίτερο χειροποίητο λουκάνικο 
Δράμας και την πεντανόστιμη 
κοτοσαλάτα με ξινόμηλο, κάρυ 
και δυόσμο, τα οποία μπορείτε 
να συνοδεύσετε με ρακές, τσί-
πουρα, ούζα, όλα τα καλά. Must 
δοκιμή τα ρακόμελα με μαντα-
ρίνι και τζίντζερ ή με πράσινο 
πιπέρι και κάρδαμο.  
Ν. Τρυπιά 64 & Κυδωνιών, 
210 2526353, 
fb: Τα Μπινελίκια 
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ε Ένα παραδοσιακό προσφυγικό 
κτίριο του ’30 αποτελεί, πλέον, 
το φιλόξενο στέκι της γειτονιάς. 
Θα απολαύσετε σπιτικά μεζεδά-
κια και ξεχωριστές ποικιλίες, πα-
ρέα με ελληνικά παραδοσιακά 
αποστάγματα, θα χαλαρώσετε 
με καφέ στη χόβολη και θα γλυ-
καθείτε με υποβρύχιο και χειρο-
ποίητα γλυκά του κουταλιού. Στη 
ζωγραφισμένη με μεράκι σάλα, 
στη βεράντα ή στη γραφική αυ-
λή θα ταξιδέψετε νοσταλγικά 
στο παρελθόν υπό τους ήχους 
καλής ελληνικής μουσικής, σε 
τιμές… σαν άλλοτε. 
Δεκελείας 132Α, 210 2520254, 
fb: Σαν άλλοτε

Namaste είναι ένας ινδικός χαιρετισμός. Παίζοντας έξυπνα με τις λέξεις, 
η Χριστίνα και η Νάντια που είναι φίλες καλές σε καλωσορίζουν στο πα-
ρεΐστικο μαγαζάκι τους, λέγοντάς σου με χαμόγελο «Να ’μαστε κι εμείς!». 
Εδώ θα βρεις από πολύ πρωί όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσει η μέρα 
σου καλά. Καφέ, ροφήματα, υπέροχα σπιτικά γλυκά και κυρίως τρομερές 
μαμαδίστικες χειροποίητες πίτες (με μόλις €2), που πατάνε πάνω σε μια 
παραδοσιακή συνταγή από την Πόλη, αλλά η μαεστρία των κοριτσιών 
τις φτάνει ένα βήμα παραπέρα. Βγαίνουν σε 10 διαφορετικές γεύσεις και 
αν πρέπει να διαλέξεις, δοκίμασε οπωσδήποτε με τυρί, κοτόπουλο και 
σος μουστάρδας. Ακόμη θα βρεις χειροποίητες ποικιλίες και σπιτικούς 
μεζέδες για να συνοδέψεις το τσίπουρο ή το ουζάκι σου τα καλοκαιρινά 
βράδια που το «Να ’μαστε» μένει ξύπνιο λίγο παραπάνω.  
Νικ. Τρυπιά 15, 211 1822775, Fb: namaste.com.gr
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Καθαρές, νόστιμες, χορταστικές γεύσεις, σε ένα 
περιποιημένο και φιλόξενο περιβάλλον, στον 

τόνο του λευκού, πολύ μακριά από την εικόνα 
που έχεις συνηθίσει για εστιατόρια του είδους. Η 

Σουβλακούπολη επιμένει στην υψηλή ποιότητα των 
υλικών και στα αγνά ελληνικά προϊόντα, προσφέροντας 

εξαιρετικά πιάτα όπως το πεντανόστιμο κεμπάπ, τον διάσημο, πλέον,. 
μέγα γύρο Μακεδονικό αλλά και γευστικότατα, ζουμερά χειροποίητα 
καλαμάκια, τα οποία συνοδεύονται με αφράτο πιτάκι. Εξαιρετικές είναι 
και οι σκεπαστές πίτες αλλά και τα τυλιχτά. Κι ένα tip: Φοβερό το τυλιχτό 
με το κοτόπουλο μπούτι. Πλ. Ελ. Βενιζέλου & Εθνικής Αντιστάσεως 121, 
210 2512180, www.souvlakoupoli.gr 
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Βουκαμβίλιες, δροσιά, φιλόξενοι άνθρωποι, σπιτικό και χορταστικό φα-
γητό, ωραίες μουσικές, βαρελίσιο κρασί από τους καλύτερους ελληνι-
κούς αμπελώνες. Με ένα μικρό ταξίδι στις Κυκλάδες θα μοιάζει η επίσκε-
ψή σας σε αυτό το εξαιρετικό μουσικό μεζεδοπωλείο, με την πανέμορφη 
λουλουδιαστή αυλή και τα πιάτα που μυρίζουν παράδοση και Ελλάδα. 
Κρέατα και θαλασσινά στα κάρβουνα, πολλές επιλογές από νόστιμους 
μεζέδες, εκλεκτά χειροποίητα γλυκά για το τέλος, ζωντανή μουσική κά-
θε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, με αγαπημένα 
ελληνικά τραγούδια. Ο χώρος προσφέρεται και για εκδηλώσεις, ενώ ο 
παιδότοπος θα προσελκύσει τους μικρούς επισκέπτες. 
Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, 210 2511420, www.agonigrami.gr 
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Παιδιά λέγαμε να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα 
κουμπί και να πραγματοποιηθεί μια επιθυμία μας. 
Τώρα που μεγαλώσαμε λέμε να ανοίξουμε μια 
πόρτα και να μεταφερθούμε κάπου αλλού. Μια 
τέτοια πόρτα έχει το B-Kouti. Που θα σε ταξιδέψει 
σε μια αίσθηση μεσοπολέμου, ρομαντισμού και 
θεάτρου αν κάτσεις μέσα ή σε ένα νησί αν κάτσεις 
στην πολύ όμορφη, πράσινη και δροσερή αυλή 
του. Άνθρωποι που χαμογελάνε, επιλεγμένες μου-
σικές απ’ όλες τις δεκαετίες, όπως swing, funky, 
soul και εξαιρετικά κοκτέιλ, όλα τα κλασικά αλλά 

και κάποιες πολύ επιτυχημένες δικές τους προτά-
σεις, σαν τα Yellow rose spicy, Orange moon και 3 
berries. Προτείνουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο 
στην μπάρα για να χαζέψετε τη μεγάλη κάβα, με 
πολλές ετικέτες από τζιν, ρούμια μέχρι και γιαπω-
νέζικα ουίσκι και, το κυριότερο, να αφεθείτε και να 
παρασυρθείτε στην με-την-καλή-έννοια-τρέλα της 
ομάδας του B-Kouti και των θαμώνων του. Ανοιχτά 
από τις 10 το πρωί μέχρι όσο πάει – και πάει αργά.   
Βρυούλων 20, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 2527337, 
fb: BkoutiArtBarCafe 
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Μια πόρτα μεσολαβεί 
για ένα μικρό ταξίδι στο 
χρόνο και σε μέρη μακρι-
νά, με εικόνες, χρώματα 
και αρώματα Λατινικής 
Αμερικής. Πανέμορφο 
ντεκόρ σε έθνικ τόνους, όπως οι ταξιδιάρικες 
μουσικές του, τα πολύ ιδιαίτερα κοκτέιλ του, οι 
ετικέτες από τεκίλες και ρούμια, με την κουζίνα 
να είναι μεξικάνικη και δημιουργικά προσαρ-

μοσμένη στις ελληνικές γεύ-
σεις και συνήθειες. Εξαιρετι-
κά αγαπητό, με φίλους από 
όλη την Αθήνα που έρχονται 
εδώ για το ταξίδι που λέγαμε, 
με συχνές θεματικές βραδιές 

και happenings για τα οποία μπορείτε να ενημε-
ρώνεστε από τη σελίδα του στο Facebook. 

Σμύρνης 55, 210 2510604, fb: Agavita 

aGaViTa
Cantina MeXiCana

Πολύ προσεγμένο και φιλόξενο café bar, όμορφα διακοσμημένο, με 
άνετα τραπεζάκια και καναπέδες με μαξιλάρια και μια μπάρα που θα σου 
θυμίσει κάτι από τις διακοπές σου. Να το επισκεφθείς για την εξαιρετική 
σπιτική λεμονάδα και τη λεμονάδα με ρόδι, για τα πολύ νόστιμα γλυκά, 
για τα πρωτότυπα κοκτέιλ που επιμελείται ο Θοδωρής Ντάντος και που 
κάποια από αυτά έχουν ως βάση ελληνικά αποστάγματα όπως ούζο και 
μαστίχα, για τις ωραίες φάνκι και ροκ μουσικές, γιατί είναι pet friendly και 
μπορείς να πάρεις και τον καλύτερό σου φίλο μαζί. 
Δεκελείας 134, 210 2525786, fb: Κίτρινη Γκαζόζα Κι
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Φάε το ψάρι σου!

Πλούσια σε βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία, τα ψάρια είναι αυτό που σε 
απλά ελληνικά λέμε THE PERFECT 
PROTEIN. Τα εξαιρετικά ωφέλιμα μά-
λιστα Ω3 λιπαρά οξέα δεν μπορείς να 
τα βρεις (σχεδόν) πουθενά αλλού. Η 
συχνή κατανάλωση ψαριού (τουλάχι-
στον 2 φορές την εβδομάδα)...

●Βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη του ε-
γκεφάλου.
●Μειώνει τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ
●Μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του 
στήθους.
●Μειώνει τον κίνδυνο αλλεργιών και 
άσθματος.
●Καταπολεμά την κατάθλιψη.
●Καταπολεμά την οστεοπόρωση (κυ-
ρίως η κατανάλωση του σολομού, που 
έχει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
Ω3).
●Ρίχνει τη χοληστερίνη (αυξάνοντας 
την καλή χοληστερίνη).
●Μειώνει την τιμή των τριγλυκεριδίων 
στο αίμα.
●Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
●Απομακρύνει τον κίνδυνο εμφράγμα-
τος του μυοκαρδίου.
●Μειώνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικά 
επεισόδια.

Ψάρά, εινάι φρεσκο;
Πώς το καταλαβαίνω το ψάρι το σωστό

Από τη μυρωδιά. Το ψάρι που «σπαρταράει» 
ακόμα ή αλλιώς που μόλις έχει βγει από τα δί-
χτυα του ψαρά, δεν έχει καμία απολύτως μυ-
ρωδιά. Αν μυρίζει θάλασσα είναι τουλάχιστον 
μιας ημέρας. Αν μυρίζει άσχημα έχει ψαρευτεί 
τουλάχιστον πριν 3-4 μέρες.
Από τα μάτια. Τα μάτια του φρέσκου ψαριού 
είναι λαμπερά, μοιάζουν με γυάλινες χάντρες 
και προεξέχουν λίγο. Αν αντίθετα είναι θολά 
και λευκά, σημαίνει ότι το ψάρι είναι μπαγιά-
τικο. 
Από τα βράγχια. Αν τα βράγχια είναι υγρά με 
σκούρο κόκκινο ή ροζ χρώμα, όλα καλά. Αν 
πάλι καφετίζουν και είναι στεγνά... όχι και τό-
σο.
Από τα λέπια. Τα λέπια του φρέσκου ψαριού 
γυαλίζουν, έχουν ένα καθαρό, μεταλλικό χρώ-
μα και είναι κολλημένα. Αν τα δεις να είναι θα-
μπά και να έχουν χάσει τη λάμψη τους, κάτι 
δεν πάει καλά.
Από την υφή του. Αν ακουμπήσουμε το ψάρι 
και γλιστράει, είναι φρέσκο. Επίσης αν το πιέ-
σουμε ελαφρά και επανέλθει αμέσως στη θέση 
του, αν έχει ελαστικότητα δηλαδή, είναι πολύ 
φρέσκο.

Ό
ταν ακούς τη λέξη ψάρι, η πρώ-
τη εικόνα που σου έρχεται στο 
μυαλό (μετά τον Φούσκα, το 
χρυσόψαρο που είχες μικρός), 
είναι λίγο-πολύ αυτή: Είναι 
καλοκαίρι, ο ήλιος καίει, έχεις 

την αλμύρα στα χείλη, ακούς ένα «πλαφ-
πλαφ» –τα κύματα που σκάνε στα πόδια 
σου–, φοράς σαγιονάρα και βρίσκεσαι σε 
παραθαλάσσιο ταβερνάκι. Μας μισείς που 
στα θυμίζουμε όλα αυτά τώρα, που οι διακο-
πές αργούν ακόμα, όμως έχουμε ευχάριστα 
να σου πούμε. Μπορείς να βρεις ψαροτα-
βέρνες με ό,τι πιο φρέσκο λαχταράει η ψυ-
χή σου, με θέα ή χωρίς, μεσημεράκι ή βράδυ 
με φεγγάρι, σε αυλές με λουλούδια ή σε 
βεράντες που κοιτάν τη θάλασσα. Η Αθήνα 
έχει σημεία που μοσχοβολάνε ιώδιο. 

Των ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ,
 ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ 
Εικονογράφηση: ΠΑΥΛΟΣ χΑμΠΙδηΣ
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ 

Είναι ένας λαμπερός σταρ-σεφ. Ο πρώτος Έλλη-
νας που πριν πολλά χρόνια κατέκτησε αστέρι 
Michelin συγκεντρώνει πάντα και από παντού 
βραβεία για το ψαροεστιατόριό του Varoulko 
στο Μικρολίμανο, θεωρείται γνώστης του ψα-
ριού και των προϊόντων του βυθού όσο κανείς 
άλλος. Μιλήσαμε μαζί του.

Είναι όνειρο απατηλό να βρει σήμερα ο Αθηναίος 
καραβιδάκι Κύμης; Η καραβίδα Κύμης, η κατσού-
λα και τα πετρομπάρμπουνα της Κύμης, τα μπαρ-
μπούνια των Κυθήρων, το λαυράκι του Αιτωλικού, 
η πεσκανδρίτσα της Εύβοιας, η κόκκινη γαρίδα της 
Κοιλάδας και του Πεταλιδίου, εκείνο το φοβερό μα-
ριδάκι του Φαλήρου, έχουν σήμερα εξαφανιστεί. Ο 
Αθηναίος σήμερα θα φάει αυτά που θα του φέρουν 
οι μεγάλοι στόλοι: της Ελαφονήσου, της Ικαρίας, της 
Καλύμνου, της Καβάλας, της Χαλκίδας. 

Ακριβό της σχάρας ή φτηνό του τηγανιού; Νωπό 
να ’ναι κι ό,τι να ’ναι. Έχει και το μεγάλο τη χάρη του, 
αλλά με ένα κιλό ψάρι για τη σχάρα μια οικογένεια 
δεν χορταίνει. Ενώ μ’ ένα κιλό γαύρο στο τηγάνι και 
μαζί δυο ωραίες σαλάτες κάνει… Πάσχα! Μην ξεχνά-
τε ότι κάθε ψαράδικο πάντα έχει ένα τελάρο γαύρο 
στον πάγκο, λειτουργεί σαν κράχτης. Μπαίνει ο άλ-
λος για να ψωνίσει το γαύρο, του γυαλίζει από δίπλα 
κι ο σαργός, ψωνίζει στο τέλος κι απ’ τα δυο. Ενώ 
παγκοσμίως η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είναι πο-
λύ ψηλά, στην Ελλάδα εξακολουθούμε να σνομπά-
ρουμε τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας. Λάθος μας, 
αφού είναι υψηλής ποιότητας, είναι το ίδιο νόστιμα 
με τα «άγρια» –και βρείτε μου κάποιον που να μπορεί 
να καταλάβει την διαφορά–, είναι τα πιο φρέσκα, 
έχουν εξαιρετική τιμή. Ο γαύρος, που κι αυτός ακόμη 
μπορεί να μην είναι ελληνικός ή μπορεί να είναι πολ-
λές μέρες στην κατάψυξη του εμπόρου, στις μέρες 
μας έχει φτάσει τα €7-8 το κιλό, ενώ το λαυράκι ιχθυ-
οκαλλιέργειας κοστίζει γύρω στα €6-7.

Πώς μπορούμε με τη μία να καταλάβουμε ότι ένα 
ψάρι είναι φρέσκο; Το ψάρι πρέπει να έχει τα σάλια 
του (να γλιστράει) και να διατηρεί τη νεκρική του 
ακαμψία (να είναι σκληρό). Σημειώστε ότι νωπό λέμε 
το ψάρι που ψαρεύτηκε ΤΩΡΑ, φρέσκο μπορούμε να 
πούμε κι ένα ψάρι 3 ημερών.

Ισχύει το «κι ο κολιός τον Αύγουστο»; Κι αυτό στις 
μέρες μας, που τα ψάρια έρχονται από παντού, δεν 
ισχύει. Και πάλι βρείτε μου έναν που τρώει κολιό τον 
Αύγουστο και που να μπορεί να ξεχωρίσει αν το ψάρι 
είναι ελληνικό ή από την Ισπανία… Αυτό που πρέπει, 
πιστεύω, να προσέχουμε είναι οι διατροφικές μας 
συνήθειες που τα τελευταία χρόνια μάς έχουν κάνει 
να ξεκληρίσουμε γενιές και γενιές ψαριών κυνη-
γώντας σαν ύψιστη γκουρμεδιά το γόνο. Το ψάρι 
πρέπει να το αφήσουμε να μεγαλώσει, να κάνει το 
βιολογικό του κύκλο και να αναπαραχθεί. Δηλαδή 
«Άσε το γόνο να γίνει γονιός», για να έχουμε κι εμείς, 
να έχουν και τα παιδιά μας. Δείτε τι έγινε με τον κόκ-
κινο τόνο…τ ώρα είναι είδος προς εξαφάνιση.

Και κάτι πιο… χαλαρό. Θα μας πεις το μυστικό της 
σωστής κακαβιάς; Η πρώτη ύλη, πάντα. Θέλει πολ-
λά και διαφορετικά μικρά βραστόψαρα και σίγουρα 
αρκετό και καλό ελαιόλαδο.

Και δυο ψαρομάγαζα που εσύ, ένας μετρ, πας για 
να ευχαριστηθείς ψάρι; Στο Πανόραμα πάνω στον 
Προφήτη Ηλία στον Πειραιά, που πάω όποτε κάνω 
κοπάνα από το Varoulko μου. Παρότι δεν μου αρέ-
σουν τα τηγανητά, πάω για το άφθαστο τηγάνι του 
και για κανά τσίπουρο. Και στον Κάβο, στα Λουτρά 
της Ωραίας Ελένης, στα Ίσθμια. Πώς λέμε «σου έψη-
σε το ψάρι στα χείλη»; Ε, η κυρία Παγώνα σου ψήνει 
το ψάρι στα κάρβουνα τέλεια! Είναι και εξαιρετική 
κυρία και η καταπληκτική της ψαροταβέρνα είναι 
πάνω στο γιαλό.
                                                                                                                                               

-Ν.Γ.

Δεν είναι 
ύψιστη γκουρ-
μεδιά ο γόνος. 
Άσε το γόνο να 
γίνει γονιός!
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 ( οι όμορφες αυτές κυκλάδες υπάρχουν στη γει-

τονιά της ηλιούπολης τα τελευταία δέκα χρόνια 
και έχουν πια αποκτήσει το δικό τους φανατικό 
κοινό. Με φρέσκα –αυστηρά– ψάρια που προ-

μηθεύονται καθημερινά από σχοινούσα (μικρή 
πατρίδα του ιδιοκτήτη), Πάρο, νάξο, Εύβοια, κάλυ-

μνο, θα βρεις δημιουργικά πιάτα που μοσχοβολάνε 
θάλασσα. Μερικές από τις σπεσιαλιτέ του: αχνιστό ψάρι 

σε ζωμό ψαριού με πράσινο ντοματίνι και κρεμμύδι, καρπάτσιο 
τσιπούρας, λυθρίνι ή τόνου ψημένο σε lime με άνθος θάλασσας (Fleur de 
Sel), χταπόδι στιφάδο και ριζότο φούσκας, που είναι από τα πιο παράξενα 
πιάτα της πόλης. Τα πάντα είναι εξαιρετικά γιατί, εκτός από μαεστρία στη 
μαγειρική, οι άνθρωποι στις Μικρές κυκλάδες (όλοι τους νησιώτες) έχουν 
μια βαθιά θαλασσινή παιδεία. Το 2014 το εστιατόριο προτάθηκε για Χρυσό 
σκούφο. Πανταζή 56, Ηλιούπολη, 210 9709150, fb: Μικρές Κυκλάδες

Το
 25

άρ
άκ

ι άπό τα πιο γνωστά μεζεδοπωλεία με θαλασσινά της γλυ-
φάδας, το 25αράκι πήρε το όνομά του από τα ξακουστά 
εικοσιπεντάρια, δηλαδή τα μπουκαλάκια τσίπουρου των 
25ml. Έχει όλους τους μεζέδες που ταιριάζουν άψογα με το 
όνομά του (τουτέστιν χταποδάκι στη σχάρα, γαύρο μαρι-

νάτο, σαρδέλες ψημένες φίνα), αλλά και κάποιες γευστικές 
δημιουργίες που το έκαναν γνωστό, όπως το γιουβετσάκι 

με γαρίδες και μανιτάρια, οι ζουμερές καραβίδες και η φέτα με 
μέλι και σουσάμι. φυσικά, το ούζο και το τσίπουρο ρέουν άφθονα, 

είτε χύμα είτε εμφιαλωμένα, ενώ η πνιγμένη στα λουλούδια αυλή του σε 
κάνει να μη θες να γυρίσεις σπίτι τα ανοιξιάτικα βράδια.

Αρτέμιδος 3, Γλυφάδα, 210 8944112, www.25araki.gr
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Με τόσα φρέσκα ψάρια και θα-
λασσινά θα μπορούσε να είναι 
το νησί της πόλης. Προμηθεύ-
εται καραβίδες και αστακούς 
από ένα καΐκι στα άντίκυρα και 
πεσκανδρίτσες από μια τράτα 
στην Εύβοια. οι σπεσιαλιτέ του 
είναι το καρπάτσιο πεσκανδρί-
τσας και το ριζότο κακαβιάς, τα 
όστρακά του αφήνουν αλμύρα 
στα χείλη, ενώ το τηγάνι του 
βγάζει μπαρμπούνια και κου-
τσομούρες, σκέτα λουκούμια! 
Εννοείται ότι υπάρχει τεράστια 
ποικιλία σε ούζο και τσίπουρο 
για να συνοδέψεις όλους αυ-
τούς του θησαυρούς.Αγ. Κων/
νου 50, Μαρούσι, 210 6300026, 
fb: Ούζομπαρ

17 
πεΡίεΡγΑ ΟνΟμΑτΑ ψΑΡίών

 που σίγουρα δεν ξέρεις 
(κι όμως υπάρχουν) 

Λάμπραινα (Petromyzon marinus Linnaeus)
κρυφοσαλιάρα (Parablennius incognitus)

σαπουνάς, καρχαρίας προσκυνητής 
(Cetorhinus maximus)

Τεφρός καρχαρίνος (Carcharhinus plumbeus)
Λαίμαργος (Somniosus rostratus)

Μαρμαρομουδιάστρα (Torpedo marmorata)
γουρλομάτης (Arfentina sphyraena Linnaeus)
σουβλομύτης (Paralepis coregonoides Risso)

σακοράφα (Syngnathus acus Linnaeus)
κατουρλίδα (Syngnathus typhle Linnaeus)

φλογέρα (Fistularia commersonii)
κότα (Capros aper)

Βλαχοσφυρίδα (Epinephelus caninus)
καρδινάλιος του φαραώ (Apogon pharaonis)

Λίτσα (Lichia amia)
Τσαούσης (Dentex gibbosus)

κολλητσίδα (Diplecogaster bimaculata)

δώΡεΑν μΑθήμΑτΑ

 sushi! 
Την επόμενη φορά που θα σου έρθει η όρεξη 
για sushi δεν θα χρειαστεί ούτε να το πληρώ-
σεις μια περιουσία, ούτε να τραβηχτείς στην 
άλλη άκρη της πόλης. άρκεί να πας μέχρι την 
κουζίνα σου και να το φτιάξεις με τα χεράκια 
σου. άμέ! άπό τη Δευτέρα 4 Μαΐου μέχρι και 
την Παρασκευή 8 Μαΐου, κάθε μέρα από τις 
18.00 έως τις 20.00, στο Wok Shop, στο ενη-
μερωμένο κατάστημα άσιατικών Τροφίμων, 

μας μαθαίνουν βήμα-βήμα όλα τα μυστικά 
για να φτιάξουμε το δικό μας, σπιτικό sushi. 

Περίμενε, μην ενθουσιάζεσαι ακόμα, στη συ-
νέχεια γίνεται και καλύτερο... Είναι ΔΩρΕάν! 

Ελαιών 35, Κηφισιά, 210 6206008

Τα ψαΡια 
ςε ΑΡίθμΟΥς

Στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί 
476 διαφορετικά είδη ψαριών, ενώ σε ολόκλη-

ρη τη Μεσόγειο περίπου 600.
Το 2013 η Ελλάδα παρήγαγε 75.000 τόνους τσι-
πούρας και 48.000 τόνους λαβράκι (σύμφωνα 
με την έκθεση της ομοσπονδίας Ευρωπαίων 

Παραγωγών ιχθυοκαλλιέργειας, FEAP) και έγινε η 
χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως 

σε αυτά τα δύο είδη.
Το 50% της μεσογειακής παραγωγής ψαριών 

ιχθυοκαλλιέργειας ανήκει στην Ελλάδα. Α-
κολουθεί η Τουρκία με 25%, ενώ η παραγωγή 
του υπόλοιπου 25% μοιράζεται στις υπόλοι-
πες χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, 

Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρος, Ισραήλ, 
Κροατία κ.ά.)

Το 80% της παραγωγής εξάγεται, καθιστώντας το 
ψάρι το No1 εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας.

Το 2010 ο τζίρος των εξαγωγών από τα νωπά 
και κατεψυγμένα ψάρια στην Ελλάδα ήταν 

€466.000.000.
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Πρόκειται για το πρώτο εστιατόριο στην άθήνα που μετέτρεψε σε μαζική εστίαση την υψηλή 
ψαροφαγία. άυτό σημαίνει ότι παρόλο που βρίσκεις ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει (στην κατάψυξη υ-
πάρχουν μόνο παγάκια) και μάλιστα μαγειρεμένο άψογα, δεν χρειάζεται να έχεις στην τσέπη σου 
περισσότερα από €20/άτομο. Με άλλα λόγια, η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη της ποιότητας. Με 
ναυαρχίδα τα ψάρια αφρού ξεκινά να κατακτήσει τον ουρανίσκο σου και έχει τη νίκη στο τσεπά-

κι. Θα δοκιμάσεις τηγανητό φιλεταρισμένο γαύρο, φιλεταρισμένη σαρδέλα ψητή στα κάρβουνα, 
μύδια αχνιστά και εκλεκτούς ψαρομεζέδες. για συνοδεία υπάρχει καλό χύμα κρασί, ούζο αλλά 
και παλαιωμένο τσίπουρο. Extra tip: Εσύ που αγαπάς τα ψάρια αλλά όχι τα κόκαλα, θα το κάνεις 
στέκι σου. Εδώ δεν θα βρεις κόκαλο ούτε για δείγμα. 
Φοίβης 15, Πλ. Εσπερίδων, Γλυφάδα, 211 4021195, fb: ΣαρδελάκιςΑ
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στην κηφισιά θα πας γιατί είναι το πρώτο που άνοιξε και έχει γράψει ιστορία, στη Βάρκιζα γιατί 
έχει ένα μαγευτικό μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα και στο Χαλάνδρι γιατί στεγάζεται σε ένα πα-
λιό αρχοντικό με υπέροχο κήπο. Διάλεξε χώρο ανάλογα με τα γούστα σου και ετοιμάσου για 
κατάδυση στις νοστιμιές του βυθού. άρχικά έρχεται ο σερβιτόρος κρατώντας ένα δίσκο με 8-10 
χειροποίητα ορεκτικά (ντολμαδάκια, μελιτζανοσαλάτα, γαύρο μαρινάτο, φάβα κ.ά.). Επιλέγεις 
ό,τι τραβάει η όρεξή σου και συνεχίζεις. Πέρα από τα καλούδια του καταλόγου (στα οπωσδήποτε 
το γιουβέτσι με γαρίδες και κρητικό στακοβούτυρο), ρίξε και μια ματιά στο μαυροπίνακα όπου 
αναγράφονται τα ψάρια ημέρας. άνάλογα με την εποχικότητα και τη σελήνη θα βρεις από σαρ-

δέλες και προσφυγάκια, μέχρι τσιπούρα, λαβράκι και σολομό. άυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι 
το τρίπτυχο της επιτυχίας του είναι οι μεγάλες μερίδες, η καλή ποιότητα και οι χαμηλές τιμές. Έτσι 
δεν θα πληρώσεις παραπάνω από €13/άτομο μαζί με ποτό (ούζο, τσίπουρο, καλό χύμα κρασί). 
Extra tip: στο τέλος έχει πάντα κέρασμα γλυκάκι!

Κ. Βάρναλη 5, Χαλάνδρι, 210 6855932, fb: Ψαράκια & Θαλασσινά Χαλάνδρι / Ιλισίων 27, Νέα 
Κηφισιά, 210 6203622, fb: Ψαράκια & Θαλασσινά Κηφισιά / Λεωφ. Ποσειδώνος 14, 
Βάρκιζα, 210 9654138, fb: Ψαράκια & Θαλασσινά Βάρκιζα
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ΚΛ
Αδ

ες Με το μεγάλο του μπαλκόνι που χαρίζει πανορα-
μική θέα σε ολόκληρη την πόλη, μοιάζει με πλοίο 
που ταξιδεύει. Την εμπειρία ενισχύουν οι μυρω-
διές της θάλασσας που καταφτάνουν από την 
κουζίνα. και τι δεν θα βρεις: φρέσκο (πάντα μα πά-

ντα) αγαιοπελαγίτικο ψαράκι, γαριδάκι συμιακό, 
όστρακα που σου φέρνουν γεύση από καλοκαίρια. 

Μεγάλα σουξέ το καρπάτσιο λαβράκι, οι μυρωδάτες 
θαλασσινές μακαρονάδες, τα αχινοσφηνάκια, η εκπληκτική 

φάβα από αρχαίο σπόρο της σχοινούσας, τα ασυναγώνιστα κυκλαδίτικα 
τυριά. οι αμετανόητοι κρεατοφάγοι καθόλου παραπονεμένοι δεν θα μεί-
νουν, όπως και όσοι θέλουν να απολαύσουν τη θέα σκέτη, χωρίς φαγητό. 
στην ταξιδιάρα βεράντα μπορείς να πας απλά και μόνο για να πιεις ένα ποτό 
στο μπαρ, ωραίο κρασάκι (διάλεξε ανάμεσα σε 25 ετικέτες), μερακλίδικο 
τσίπουρο ή ούζο. 
Παύλου Μελά 13, Καρέας, 210 7640240, fb: Μπαλκόνι στις Κυκλάδες

Fi
sh

 Co
. 

Pl
at

te
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ο νίκος, ο γιάννης και ένας ακόμη νίκος είναι τρεις 
φίλοι που μεγάλωσαν στο γιοχάνεσμπουργκ της 

νοτίου άφρικής. Όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα, 
αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μαγαζί ζεστό και φι-

λικό, που να προσφέρει ψάρι σε προσιτές τιμές. άυ-
τή είναι η ιστορία του Fish Co. Platters που σου ανοίγει 

απλόχερα την προσανατολισμένη προς νότιο άφρική και 
Μοζαμβίκη κουζίνα του. Πιάτα surf and turf, γαρίδες μαγειρεμένες με όλους 
τους τρόπους και πιατέλες με ποικιλίες σε διάφορα μεγέθη με λαχταρι-
στούς συνδυασμούς (όπως μύδια αχνιστά, καλαμάρι, γαρίδες και γάδο) για 
να τις μοιράζεται όλη η παρέα, όπως και το μότο του καταστήματος, το Dare 
to share. άκόμη όμως θα δοκιμάσεις ωραίο fish and chips και γλυκά σκέτη 
κόλαση, ενώ θα πιεις καλά νοτιοαφρικάνικα κρασιά. στα συν η ωραία αυλί-
τσα, που μοσχοβολά από τις ανθισμένες νεραντζιές. Περικλέους 11,
 Ν. Ψυχικό, 210 6711976, fb: plattersfishcoθΑ

ΛΑ
ςς

ίν
Ος

φέτος κλείνει 25 χρόνια ένδοξης ψαροφαγίας και συνεχίζει με την ίδια απαράλ-
λαχτη επιμονή να προσφέρει φρεσκάδα και γνήσια νοστιμιά. οι αχινοί, η ταραμο-
σαλάτα, τα σκορδοπιτάκια με τις γαρίδες, οι χορτοτηγανίτες με τα θαλασσινά, τα 
όστρακα κι ένα σωρό άλλοι μεζέδες είναι μόνο η αρχή. για τη συνέχεια υπάρχουν 
πιάτα δημιουργικά και νόστιμα από τον φώντα κατσιμαγκλή που αλλάζουν συνέ-
χεια ανάλογα με την εποχή – τσιπς μελιτζάνας με καρυδοσκορδαλιά και μύδια να 
σου τρέχουν τα σάλια! Μαζί και ένα τηγάνι άφθαστο και μια σχάρα για τα ψάρια 
που έρχονται από τη Μάνη και ψήνονται με μαεστρία. άτού τα αλίπαστα από τη 
Β. Ελλάδα, τα λάδια και τα χορταρικά από τη Μεσσηνία, το ωραίο χύμα κρασί (υ-
πάρχουν και καλά εμφιαλωμένα), η ναξιώτικη σούμα, τα γιαννιώτικα τσίπουρα, 
τα υπέροχα γλυκά. κάτσε μέσα στη σάλα που θυμίζει νησί ή τώρα που ο καιρός 
ανοίγει, έξω στην υπέροχη αυλή με τις πέργκολες, τις μουριές και τα λουλουδικά 
και νιώσε τι θα πει ελληνικό καλοκαίρι. 
Ηρακλέους & Λυσικράτους 32, Τζιτζιφιές, 2109404518

ψΑ
ΡΑ

δε
ς Το όνομα αυτού του σύγχρονου ψαροφαγικού εστιατορίου 

δόθηκε για να αποδώσει φόρο τιμής στους ανθρώπους 
που φροντίζουν να τρώμε φρέσκο ψαράκι κάθε μέρα. Τα-
λιάτα τόνου, ταρτάρ τσιπούρας, καρπάτσιο σολομού, σε-
βίτσε τόνου, καπνιστό χέλι πάνω σε μαύρο ταραμά είναι 
μόνο μερικές από τις νόστιμες και ευφάνταστες δημιουρ-

γίες, που σκαρφίζεται ο σεφ, Βασίλης Τσατσάκης. άκόμα θα 
βρεις μια από τις μεγαλύτερες ποικιλίες σε αποστάγματα (σε 

περιμένουν περισσότερες από 50 ετικέτες σε ούζο και τσίπου-
ρο) και μια πλήρως ενημερωμένη κάβα με κρασιά από μικρούς πα-

ραγωγούς, που συνεχώς ανανεώνεται. ο χώρος απλός και διακοσμημένος 
με μεράκι, σε ταξιδεύει σε μακρινές θάλασσες με τους πίνακες του ιωσήφ 
ντεμίρη.
Ζησιμοπούλου 52, Παλαιό Φάληρο, 210 9414888, 
www.psaradesresto.gr
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Πριν από 20 χρόνια δύο Έλληνες της νοτίου 
άφρικής βούτηξαν ένα καλάθι στον ωκεανό. 
Όταν το ανέσυραν το βρήκαν γεμάτο με θα-
λασσινά! Έτσι τους ήρθε η ιδέα για το Ocean 

Basket, ένα εστιατόριο που, σαν το καλάθι τους, 
θα είναι γεμάτο με φρέσκα θαλασσινά. σήμερα 

τα Ocean Basket έχουν γίνει τόσο ανάρπαστα, που 
μετρούν περισσότερα από 160 εστιατόρια στη νότια 

άφρική, στο Μαυρίκιο, στο ντουμπάι, στην κύπρο. στην 
Ελλάδα το πρώτο κατάστημα άνοιξε πριν λίγο καιρό στη γλυφάδα. σπεσι-
αλιτέ τους οι γαρίδες, που βγαίνουν σε 4 μεγέθη, το καλαμάρι στη σχάρα, 
το εκπληκτικό σούσι και φυσικά οι «Πιατέλες», που είναι οι απόλυτες σταρ. 
Χωράνε γαρίδες, καλαμάρι, σούσι, ψάρι ημέρας και πολλά ακόμα για όλη 
την παρέα. κανένας δεν θα μείνει ασυγκίνητος!  Λαζαράκη 61& Πανδώρας 
5, Γλυφάδα, 210 8983183, fb: Ocean Basket Greece

νή
ςΟ

ς γεύσεις θάλασσας σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο που πραγματικά θα σας κάνει 
να αισθανθείτε ότι βρίσκεστε σε νησί, μπροστά στην περατζάδα της Μαρίνας 
φλοίσβου και στη θάλασσα. Εδώ τα ψάρια έχουν την τιμητική τους και είναι ολό-
φρεσκα, με τον κατάλογο να σας προτείνει από χταπόδι, σαρδέλες και σκουμπρί 
στα κάρβουνα, μύδια σαγανάκι και όστρακα, ξιφίες, θαλασσινές μακαρονάδες, τα 
εκπληκτικά καβουροπόδαρα και το κριθαρότο με καραβιδόψυχα και πολλά άλλα, 
που θα τα ταιριάξετε με ούζο, τσίπουρο και κρασί, όπως θα κάνατε και στις διακο-
πές σας. Μια θαλασσινή όαση που αξίζει να επισκεφθείτε.
Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο, 210 9825628,
 fb: Νήσος-Μαρίνα-Φλοίσβου 

ψά
ρο

υ η Ψαρού είναι μια γάτα τσαχπίνα και πολύ μερακλίδικη 
αφού έχει συνέχεια στο νου της τα φρέσκα ψαράκια. 
η φωλιά της είναι ένας χώρος νεανικός και σύγχρονος 

που κοιτάει τη θάλασσα και έχει ψαροκασέλες για φω-
τιστικά! Θα βρεις πολλά και νόστιμα, όπως φρέσκα μύδια 

teriyaki, κριθαράκι γιουβέτσι με γαρίδες και στακοβούτυρο, 
τυροσαλάτα με αγγούρι και λιαστή ντομάτα, όλα σε τιμές που 

αντέχει κάθε τσέπη (τίποτα δεν ξεπερνάει τα €9,90). Ψαράκια και θα-
λασσινά είναι πάντα φρέσκα και γι’ αυτό να έχεις στο νου σου ότι το μενού αλλάζει 
ανάλογα με την εποχικότητα.

46ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, Σαρωνίδα, 2291 055171, fb: Ψαρού 
Σαρωνίδα - psarou sarwnidas

πί
πε

Ρί
Α άπό το 2001 που άνοιξε έχει κάψει πολλές καρδιές και 
έχει αποκτήσει πιστούς θαμώνες. η κουζίνα της, βασι-
σμένη στα θαλασσινά, έχει κάτι από τη φρεσκάδα του 

άιγαίου, τα αρώματα της άνατολής και την αλμύρα της 
Μεσογείου. Το μενού είναι πολύ ενδιαφέρον, χωρίς όμως 

να γίνεται υπερβολικά περίπλοκο. Μερικά από τα κορυφαία 
πιάτα είναι οι γαρίδες σεδίτσε, μαριναρισμένες σε μοσχολέ-

μονο, το τατάκι φρέσκου σολομού με σόγια και κρέμα ουασάμπι, 
τα φρέσκα μύδια με τζίντζερ, σησαμέλαιο, σάλτσα σόγιας και τσίλι και το φιλέτο 
φρέσκου σολομού στη σχάρα με σάλτσα τεργιάκι και ρύζι μπασμάτι. στα συν η 
δροσερή και ανοιξιάτικη αυλή. 
Άγγελου Σικελιανού 8 & Αδριανείου, Ν. Ψυχικό, 210 6729114,
 www.piperia.com.gr
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bookvoice
A.V. 

bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.
Επιμέλεια: 

ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή

Βλέμμα συνοφρυωμένο είχα σαν το άνοι-

γα, χαμόγελο καρφιτσωμένο σαν τέλειω-

σα. Δεν έχουν τίποτα το επιτηδευμένο 

αυτές οι ιστορίες, κι αν δείχνουν εύκολες 

γιατί είναι μια σταλιά, καθόλου δεν είναι 

±  τουναντίον, καθώς καταπιάνονται με 

θέματα πολλές φορές σκληρά (μοναξιά, 

ακυρωμένες ζωές, διαψεύσεις¼ ).  

Φ
ανερώνουν συγγραφέα με ανοιχτό 

βλέμμα και καρδιά, παρατηρήτρια ζω-

ής και ανθρώπων, με γνώσεις ψυχολό-

γου που έχει πληγώσει όμως τα γόνα-

τα στους δρόμους. Με χιούμορ λεπτό που θα 

ταίριαζε σε Αγγλίδα πυργοδέσποινα και όχι σε 

Ελληνίδα του άστεως, η κοκκινοπούλου δίνει 

αξία στη λέξη ανατροπή και επιφυλάσσει σε 

κάθε ιστορία και μια έκπληξη-σχόλιο νυστέρι. 

Όπως έκπληξη είναι και οι συνοδευτικές των 

κειμένων, ζωγραφιές της. Να τις χαζεύεις και 

να τις χαίρεσαι κι αυτές. για να μην όμως περι-

αυτολογώ, χωρίς την άδειά της θα μεταφέρω 

εδώ μια μικρή ιστορία για να καταλάβετε ακρι-

βώς περί τίνος πρόκειται. Το πώς με την καθό-

λου εκβιασμένη ανατροπή της ιστορίας μας 

αφήνει να αποτιμήσουμε ένα συζυγικό βίο...

Η εξαπάτηση
Εκείνη τη φορά παραλίγο να τον πιάσει στα 
πράσα. Αλλά δεν τον έπιασε. Ικανοποιημένος 
από τον εαυτό του, της έκανε δώρο μια ολόχρυ-
ση αλυσίδα. Ο γάμος τους κάποτε διαλύθηκε, 
η αλυσίδα όμως έμεινε να στολίζει τον πανέ-
μορφο και πολύπαθο λαιμό της. Τη φυλούσε σε 
ένα βελούδινο κουτί, απ’ όπου και την έβγαλε 
με συγκίνηση κι αγάπη για να τη χαρίσει στη 
νύφη της. Το κόσμημα είχε μια καλή ζωή στο 
λαιμό της νύφης κι από κει πέρασε, όπως ήταν 
φυσικό, στην εγγονή.
Το έμπειρο επαγγελματικό μάτι ενός γνωστού 
αποκάλυψε το αδιανόητο. “Δεν θέλω να σας 
πικράνω, αλλά η αλυσίδα αυτή είναι… ψεύτι-
κη! Ή ο πωλητής εξαπάτησε τον παππού σας 
ή ο παππούς εξαπάτησε τη γιαγιά σας. Εσείς τι 
πιστεύετε;

Σαν το έκλεισα βρήκα το τηλέφωνό της μή-

πως βρισκόμασταν από κοντά και μου έλυνε 

την απορία τι σόι άνθρωπος είναι αυτός που 

έγραψε αυτό το βιβλίο, μα θα ’φευγε στο χω-

ριό και αντ’ αυτού έστειλε στην εφημερίδα 

δυο λόγια για το «πώς» του βιβλίου...

 «λένε πολλοί για το ζωγράφο Ζουάν Μι-

ρό: “Ζωγραφίζει σαν παιδί αλλά γεννήθη-

κε παππούς”.  Μου αρέσει αυτή η αντίθεση 

στην τέχνη. και στη ζωή μού αρέσει όταν 

συμβαίνει. Μου αρέσει η συμπύκνωση και 

η λιτότητα χωρίς όμως να χάνεται το συναί-

σθημα, η έκπληξη και η χαρά του παιχνιδιού.                                                                                             

Δυο από τις ιστορίες που περιέχονται στο 

βιβλίο, “Το παιχνίδι” και “Ο μικρός”, βασίζο-

νται σε αληθινά γεγονότα, επειδή όμως δεν 

πρόκειται για ρεπορτάζ τους έδωσα το νόη-

μα που εγώ επιθυμούσα. Χωρίς διάθεση κα-

ταγγελίας αλλά έχοντας βαρεθεί τα στερεό-

τυπα για ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες 

έγραψα τη “Γυναίκα της διπλανής πόρτας” και 

την “Κοκκινομάλλα”. κάπως έτσι ξεπήδησαν 

μία-μία οι ιστορίες... 

»Το εξώφυλλο είναι φωτογραφία ενός πίνα-

κα-κολάζ που είχα κάνει σε ανύποπτο χρόνο. 

Φατσούλες που μοιάζουν χαρούμενες, λί-

γο περίεργες, λίγο τρομαχτικές, φτιαγμένες  

από υλικά που προορίζονταν για τα σκουπί-

δια. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, μέσα σε 

αυτόν τον πίνακα και χωρίς να το έχω συ-

νειδητοποιήσει, είχα βάλει τις βάσεις για να 

γράψω την “Εξαπάτηση”.

»Μέσα από το σπίτι μου, την οθόνη του υπο-

λογιστή και τους καμβάδες, έκανα το μακρύ-

τερο ταξίδι μου. κι ήταν ωραία». A

Και οι 27 
ειναι 
υπεροχες
ή επίδραση που είχαν πάνω 
μου οι 27 ιστορίες της
«Εξαπάτησης» (εκδ. mamaya) 
της Φαίης Κοκκινοπούλου 
μόνο με την επίδραση που έχει 
ένα δροσερό αεράκι στο 
ιδρωμένο πρόσωπο ή ένα πο-
τήρι κρύο νερό στο διψασμένο 
στόμα μπορεί να συγκριθεί. 

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

Ν έ έ ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί έ ς

Όμορφος παίκτης
Christina Lauren, μτφ. Γιώργος Στάμου, 

εκδ. Κεστός

Όλα ξεκίνησαν από ένα κάθαρμα. 
συγκεκριμένα ένα «Όμορφο κάθαρμα», 

αποτέλεσμα της φαντασίας δύο κο-
ριτσιών, της Κριστίνα και της Λόρεν. 

το κοκτέιλ σκηνών παθιασμένου σεξ, 
προκλητικής γλώσσας και έντονου 

συναισθήματος οδήγησε κατευθείαν 
στις λίστες των best sellers, για να 

ακολουθήσουν και άλλα βιβλία στην 
ίδια σειρά («Όμορφη σκύλα», «Όμορφος 

ξένος», «Όμορφη αμαρτία»). 
Εδώ ένα κορίτσι, η Χάνα, χωμένο στο 
μεταπτυχιακό της, πείθεται από τον 

αδελφό της να κυκλοφορήσει έξω και 
να γνωρίσει άνδρες. ο τελευταίος θα 
τη φέρει σε επάφη με έναν πλέιμπόι, 

τον επενδυτή γουίλ σάμερ. ο γουίλ δεν 
δείχνει πρόθυμος να ενδώσει, αλλά 

όπως συμβαίνει ± σχεδόν± πάντα, «το 
έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται». 
μια άγρια νύχτα η Χάνα θα τον παρα-

σύρει στο κρεβάτι και ο γουίλ θα μάθει, 
για πρώτη φορά, πώς είναι η ζωή με 
μια γυναίκα που φιλοδοξεί να μείνει 

αξέχαστη… 

«…Ξαφνικά θυμήθηκα όλα τα μπλαζέ 
σχόλια που είχα κάνει στον μαξ και 
στον μπένετ για τον έρωτα και τη 

δέσμευση. Όχι πως δεν πίστευα σε 
αυτές τις έννοιες· απλώς δεν είχα ποτέ 
καταφέρει να ταυτιστώ με αυτές, να τις 
νιώσω. για μένα, ο έρωτας ήταν πάντα 
κάτι το οποίο θα έβρισκα κάποτε στο 

μέλλον, όταν θα είχα κατά κάποιον 
τρόπο ª στρώσειº ή θα ήμουν λιγότερο 
ριψοκίνδυνος. η ιδέα ότι θα έπρεπε κά-
ποια στιγμή να σταματήσω να παίζω με 
τις γυναίκες δεν μου είχε περάσει καν 
απ' το μυαλό, ακριβώς όπως κανένας 

δεν νοιάζεται για τα ιζήματα που δημι-
ουργούνται σ' ένα ποτήρι νερού με την 

πάροδο του χρόνου, παρά μόνο όταν 
τα δει ν' αρχίσουν να κατακάθονται.

ª απ' ό,τι βλέπω, μάλλον όχιº , ψιθύρισε 
χαμογελώντας. Κουνώντας το κεφάλι 

μου της είπα: ª Δεν έχω πει ποτέ ª σ' αγα-
πώº , αν αυτό εννοείς.º μέσα μου ήξερα 

ότι η Χάνα δεν μπορούσε να ξέρει ότι 
της το έλεγα σιωπηρά, σχεδόν κάθε 

φορά που χαϊδεύαμε ο ένας τον άλλο. 
ª ναι, αλλά το έχεις νιώσει ποτέ;º

Χαμογέλασα. ª Εσύ;º
σήκωσε αδιάφορα τους ώμους της κι 
έκανε μια χειρονομία προς την πόρτα 
του κοινού μπάνιου που φαινόταν να 

συνδέει το δωμάτιό μας με το γειτονικό 
δωμάτιο του Έρικ…» ●
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Ο σημαντικός φωτογράφος, κινηματο-

γραφιστής Wolf Suschitzky βρέθηκε 

για τρεις εβδομάδες στην Ελλάδα την 

εποχή που στη Σκιάθο περπατούσαν δί-

πλα σου φορτωμένα γαϊδουράκια, στην 

Ύδρα μαζεύονταν στο λιμάνι πιτσιρίκια 

με μπερέδες και στην Αθήνα μπορού-

σες να παρακολουθήσεις on the road 

φωτογράφιση με κάμερα obscura. 

Τ
αξίδι στα αναλογικά 60s και 
στους ανθρώπους του μέσα από 
ένα αφιέρωμα-φωτορεπορτάζ 
που φτιάχτηκε με αληθινό εν-

διαφέρον για την καταγραφή των 
στιγμών. Ο Suschitzky δεν έστησε 
τις φωτογραφίες του, ήταν καλός πα-
ρατηρητής. «Δεν στήνω το θέμα μου. 
Κρατώ τα μάτια μου ανοιχτά, παρατη-
ρώ, βρίσκω την καλύτερή οπτική γωνία 
για μια εικόνα ελκυστική ή μία που να 
αποτυπώνει τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες χρειάζεται να ζουν μερικοί άν-
θρωποι». 48 πρωτότυπα ενσταντανέ 

αποτυπωμένα στη σεληνια-
κή χρωματοπαγίδα που 

σβήνει τις αποχρώσεις 
και κρατάει σχήματα 
και εκφράσεις. Πορ-
τρέτα ανθρώπων και 
καθημερινές σκηνές, 

ντοκουμέντα που α-
ποτυπώνουν τη γνή-

σια φολκλόρ ομορφιά 
μιας αγροτικής Ελλάδας από 

μια άλλη εποχή. Σήμερα, 55 χρόνια 
μετά και λίγους μήνες πριν από τα 
εκατοστά τρίτα γενέθλιά του (γεν-
νήθηκε στη Βιέννη στις 29/8/1912), 
έρχεται αυτή η υπέροχη έκθεση στο 
Μουσείο Μπενάκη. Το υλικό προ-
έρχεται από την προσωπική συλ-
λογή του φωτογράφου, εκτός από 
τρεις φωτογραφίες που ήταν δώρο 
του Suschitzky στον Χατζηκυριά-
κο-Γκίκα. -ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΧΑΗ

Ελληνικά 
άνΕπιτηδΕυτά
60s
Το φωτογραφικό αρχείο  
του Wolf Suschitzky για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα

κή χρωματοπαγίδα που 
σβήνει τις αποχρώσεις 

και κρατάει σχήματα 
και εκφράσεις. Πορ
τρέτα ανθρώπων και 
καθημερινές σκηνές, 

ντοκουμέντα που α
ποτυπώνουν τη γνή

σια φολκλόρ ομορφιά 

INFO
Ως 27/6, Μου-

σείο Μπενάκη-

Πινακοθήκη Νίκου 

Χατζηκυριάκου-

Γκίκα, Κριεζώτου 3, 

210 3615702 & 210 

3630818, Τετ.-Σάβ. 

10.00-19.00. €3, 1,50 

(μειωμ.)

Ως 27/6, Μου

σείο Μπενάκη-

Πινακοθήκη Νίκου 

10.00-19.00. €3, 1,50 

Μουσικη
ρο

λιο  
έΜα

Skrillex σελ. 40
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΕΛΕ

*	 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 (LÕ)
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 210 7229106 
Παλιό,	αγαπημένο,	με	γαλλική	
κουζίνα,	κομψότητα	και	στιλ,	
έμαθε	στους	Αθηναίους	τα	
σαλιγκάρια	μπουργκινιόν	και	
το	φιλέτο	σος	καφέ	ντε	Παρί.	
Καθημερινά	και	με	μενού	30	
ευρώ.	œœœ M

AΓPoTePA 
Bασ. Όλγας 6, Zάππειο, 210 9220208, 
693 6551795 Παραδοσιακή	και	
μοντέρνα	ελληνική	κουζίνα	με	
θέα	το	γήπεδο	του	ιστορικού	
eθνικού	Γ.Σ.	Kλειστά	Δευτ.	œM Ξ

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

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462983	
Ο	Αλέξης	Καρδάσης	είναι	
ένας	από	τους	πιο	βραβευμέ-
νους	Έλληνες	σεφ	και	εδώ	
είναι	το	πόστο	του.	Πολλές	
πρωτότυπες	προτάσεις	ελλη-
νικής	δημιουργικής	κουζίνας	
σε	τιμές	κάτι	παραπάνω	από	
value	for	money.	Και	κατα-
πράσινος	κήπος.	Καθημερινά	
20.00-1.00	και	Κυριακή	13.00-
18.00.	Δευτέρα	κλειστά.		œ Κ 

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

ΑΙr LoUNGe  
Σοφοκλέους 26 & Κλεισθένους 
(Fresh Hotel), Αθήνα, 210 5248511	
Ταρατσάτο	και	αεράτο,	το	
εστιατόριο	του	ultra	modern	
Fresh	hotel.	Θέα	Ακρόπολη	
και	μεσογειακή	κουζίνα	από	
10π.μ-2π.μ.	œœ Μ Ξ

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 
7210501, 6977 210501 Διευρυμένο	
μενού	με	γεύσεις	από	όλη	την	
Ελλάδα	–και	αρκετά	κρητικά	
επίσης–,	με	ένα	κομμάτι	
ανοιχτής	κουζίνας	μέσα	στη	
σάλα	όπου	μαγειρεύονται	
διάφορα	νόστιμα	μπροστά	
σου	τύπου	μυρίζεις-	λιμπίζε-
σαι-παραγγέλνεις.	Κυριακή	
κλειστά.	œœ Μ A.V.

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

ATHeNS GATe    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 9238302-3	
Το	εστιατόριο	του	ομώνυμου	
ξενοδοχείου.Μεσογειακή	
κουζίνα	σε	χώρο	με	εξαιρετι-
κή	θέα	στον	Παρθενώνα	και	

τους	Στύλους	του	Ολυμπίου	
Διός.	Ανοιχτό	κάθε	βράδυ	
19.00-23.00.	œœ

Βeer AcAdemy Home
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισαριανή, 210 
7011108 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

bLAcK dUcK 
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα, 
210 3252396		to	καταπράσινο	
bistrot	υψηλής	αισθητικής	
στον	κήπο	του	Μουσείου	
Πόλεως	των	Αθηνών	στην	
πλατεία	Κλαυθμώνος.	Από	το	
πρωΐ	μέχρι	τις	7	το	απόγευμα	
για	καφέ,σνακ,ποτά	και	μεσο-
γειακή	κουζίνα.Εδώ,η	κλασική	
μουσική	συναντά	την	σύγχρονη	
σε	σωστά	ντεσιμπέλ!	œ	

ΒΡΟΥΤΟΣ 
Αμύντα 12, πλ. Προσκόπων, Παγκράτι, 210 
7219254 Καφενείο-ρακάδικο,	
«αδερφάκι»	του	γνωστού	
Σκούφια.	Ανοιχτό	από	το	πρωί	
με	καφέδες,	γλυκά,	υπέροχα	
σαντουιτσάκια	και	αργότερα	
με	ποικιλίες,	πιατάκια	με	3-4	
ευρώ,	ρακές	και	ελληνικές	
ετικέτες	σε	απίστευτες	
τιμές.	Κάθε	μέρα	από	τις	10	
το	πρωί.	C

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

by THe GLASS  
Γ. Σουρή 3  & Φιλελλήνων, 210 3232560  
Wine	bar	resto	με	πολλές	
ετικέτες,	αρκετές	επιλογές	
και	σε	ποτήρι,	σε	τιμές	που	
ξεκινούν	από	€	3,5,	και	μερί-
δες	των	25ml,	75ml	και	150ml	
για	πολλές	οινογνωσίες.	Μαζί	
με	σαλάτες	και	«εύκολα»	
μοντέρνα	πιάτα.	Τέλειο	το	
«έσω-έξω»	αίθριο.	œœΜ

ΓΙΑ ΔΕΣ 
Χαλεπά 65, Άνω Πατήσια, 211 2140158 
Ζεστός	και	οικογενειακός	
χώρος	στην	περιοχή	της	

Λαμπρινής.	Μπορείς	να	πας	
από	το	απόγευμα	για	καφέ	και	
να	κάτσεις	μέχρι	το	βράδυ	για	
τσίπουρο.	Σουξέ	οι	σπιτικοί	
μεζέδες	του	(που	μπορείς	να	
απολαύσεις	με	το	ποτό	σου,	
χωρίς	να	ξεπεράσεις	τα	€8-
12/άτομο),	και	το	κέρασμα	που	
ποτέ	δεν	λείπει	για	να	κλείσει	
γλυκά	τη	βραδιά.	œ Μ

circUS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 210 3615.255 Ί-
σως	η	πιο	ιδαίτερη	διακόσμη-
ση	σε	αθηναϊκό	καφέ-μπαρ,	
από	τα	μυστικά	της	μεγάλης	
του	επιτυχίας	πάνω	στην	
«πράσινη	γραμμή»	Εξαρχεί-
ων	-	Κολωνακίου.	Από		νωρίς	
το	πρωί	με	καφέ,	φαγητό	το	
βράδυ.	Σπέσιαλ	σαλάτες,	
ζυμαρικά,	ακόμα	και	hot	dog	
σε	μενού	που	πρόσφατα	ανα-
νεώθηκε.	Freestyle	μουσικές	
και	κομψό	πατάρι	για	ήρεμες	
συζητήσεις.

co0KoovAyA
Χατζηγιάννη Μέξη 2α, Xίλτον, 210 
7235005	Το	εστιατόριο	για	το	
οποίο	συζητά	όλη	η	Αθήνα.	
Πέντε	καταξιωμένοι	σεφ	(Ν.	
Καραθάνος,	Περικλής	Κο-
σκινάς,	Β.	Λιακός,	Σ.	Λιακός,	
Κλεομένης	Ζουρνατζής),	ενώ-
νουν	τις	δυνάμεις	τους	πάνω	
από	την	ίδια	κατσαρόλα	και	
προσφέρουν	τις	πιο	gourmet	
στιγμές	της	πόλης.	Το	χώρο	
του	εστιατορίου	έχει	επιμελη-
θεί	ο	αρχιτέκτονας	Στέφανος	
Ψυλλάκης.	œœ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι, 210 
7214368	Το	ιστορικό	καφενείο	
της	Αθήνας	ξανά	ανοιχτό	
από	τις	10	το	πρωί	μέχρι	αργά	
(πολύ)	το	βράδυ,	για	καφέδες,	
μεζεδάκια	(από	τη	1	το	μεση-
μέρι),	ρακή	από	τηn	Κρήτη	
και	τρομερό	σπιτικό	χαλβά	με	
παγωτό.	œ

ΔIONYΣOΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυγιάννη, 210 
9233182 Εμβληματικό	της	Α-
θήνας,	ανανεωμένο,	με	πιάτα	
μεσογειακής	κουζίνας.	œœœΜ

dry cAffe & SPUNTiNo	
Κουμπάρη 5, Κολωνάκι, 210 3628782
Μικρό,	ζεστό,	φιλικό,	με	
αέρα	Βόρειας	Ιταλίας	και	
πεντανόστιμα	σνακ	για	όλες	
τις	ώρες	και	τα	γούστα.	Εκτός	
από	τσιαπατάκια	με	σαλάμι,	
μίνι	μπριός	με	προσούτο,	
μπαγκέτες	με	μοτσαρέλα	και	
ντομάτα,	θα	βρεις	και	κάποια	
κρύα	πιάτα	που	κάνουν	θραύ-
ση	(πες	ναι	στο	μαριναρισμένο	
σολομό	και	στις	καταπληκτι-
κές	ιταλικές	πίτσες	του!).	Ο	
καλοφτιαγμένος	καφές	και	η	
ενημερωμένη	λίστα	κρασιού,	
ανήκουν	επίσης	στα	δυνατά	
του	σημεία.	œœΜ

f+W		
Ξενοκράτους 49, Κολωνάκι, 2107211146 
Με	τον	olivier	campanha	
(πρώην	Mono)	στα	του	φαγη-
τού	και	τον	πολύ	καλό	Γιάννη	
Μακρή	να	παίζει	στα	δάχτυλα	
τα	κρασιά	της	ενδιαφέρουσας	
κάβας.	œœΜ 

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

HeTerocLiTo 
Φωκίωνος 2 & Πετράκη (Μητρόπολη), 
210 3239406 Wine	bar	που	από	
την	ώρα	που	άνοιξε	έχει	το	
δικό	του	φανατικό	κοινό.	Στο	
ποτήρι	Έλληνες	παραγωγοί	
(καλές	τιμές),	στο	πιάτο	τυριά,	
αλλαντικά	και	μεζέδες.	Όλες	
οι	ετικέτες	του	καταλόγου	και	
για	το	σπίτι	ή	για	δώρο,	σε	τι-
μές	κάβας.	Κάθε	μέρα	από	τις	
12.30	το	μεσημέρι	μέχρι	αργά,	
Κυριακή	17.00-23.00. œΜ

HyTrA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών), 217 
7071118	Δημιουργικά	
πιάτα	από	τον	Τάσο	
Μαντή.	Το	καλοκαίρι	
στην	ταράτσα	της	
Στέγης,	ίσως	η	πιο	
πανοραμική	θέα	της	
πόλης.	œ œ œ

iT 	
Σκουφά 29, Κολωνάκι, 210 
3635773 	All	day	στέκι	
σε	έναν	από	τους	πιο	
ωραίους	χώρους	στο	
Κολωνάκι:	όμορφα	
σύγχρονος,	λειτουρ-
γικός	και	γήινος.	Έτσι	
τον	φαντάστηκαν	οι	
Divercity	Architects	
που	επιμελήθηκαν	
τη	διαμόρφωσή	
του.	Ξεκινάς	νωρίς	
με	(πολύ!)	καλούς	
καφέδες,	συνεχίζεις	
με	ωραία	σνακ,	
φτάνει	μεσημέρι	
και	συνεχίζεις	το	
τσιμπολόγημα	με	
σούπα	ημέρας,	πί-
τσα,	ζυμαρικά,	κρε-
ατικά	και	σαλάτες.	
Διάσημο	το	brunch	
menu	τις	Κυριακές	
αλλά	και	τα	ωραία	
delicatessen	προϊ-
όντα	στα	ράφια	του	
για	να	ψωνίσεις	μια	
νοστιμιά	και	για	το	
σπίτι.	œ

PArLiAmeNT 
(THe)    					
Ξεν. NJV ATHENS PLAZA, 
Bασ. Γεωργίου Α΄, 
Σύνταγμα, 210 3352400	
Πολυτέλεια	και	
κομψότητα	στο	
χώρο,	αλλά	και	
στα		πιάτα,	που	
αν	και	κινούνται	
μεσογειακά	δια-
τηρούν	έντονα	τα	
ελληνικά	στοιχεία.	
Πρωινός	μπουφές	
7.00-11.00.	œœΜ

PASTeriA (LA)  
Κωνσταντινουπόλεως 
68, Μπουρνάζι, 210 
5775.133-2/A. Παπαν-
δρέου (The Mall 4os 
όροφος), Μαρούσι, 210 
6198230/	Koλωνάκι, 
210 3632032/ Γλυφάδα, 
210 8945085/ Kηφισιά, 
210 8085.607/ Ν. 
Σμύρνη, 210 9319.146/ 
Αγ.Παρ., 210 6019975/
Αργυρούπολη,210 
9945772/ Χαλάνδρι, 210 
6854210/ Κ. Πατήσια, 
210 2236295/ Ν.Μάκρη, 
22940 91330  Πα-
ντού	σε	όλη	την	
πόλη,	για	να	μη	
νιώσεις	ποτέ	την	
έλλειψη.	Μπά-
ρα	για	κρασί	
από	την	πλού-
σια	κάβα	του	
και	ωραιότατο	
ιταλικό	μενού	
που	επιμελείται	
ο	Ιταλός	σεφ	
ettore	Botrini. 
œ Μ Ξ 

PiZZA HUT 
I.Μεταξά 5, Γλυφάδα, 
A. Μουτσοπούλου 
8, Πειραιάς,	
Κολοκοτρώνη 32, 
Κεφαλάρι, Αγ. Παρ.ς 
& Στρ. Τόμπρα, Αγ. 
Παρ., Κύπρου 104, 
Μπουρνάζι, Λ. 
Αλεξάνδρας 108, 
Νεάπολη, Λ. Νίκης 
79 (Λευκός Πύρ-
γος), Θεσσαλονίκη, 
18118 Με	17	
καταστήματα	
σε	όλη	την	
Αθήνα	για	
τους	pizza	
lovers.	Από	
τα	καλύτερα	

delivery	της	
πόλης.	œ œ Α.V.

ProSoPA   					
Κωνσταντινου-
πόλεως 4 & Μεγ. 
Βασιλείου 52, 
Ρουφ, 210 3413433 
Γνωστό	και	
αγαπημένο	
στέκι	για	το	
(καλλιτεχνικό)	
κοινό,	για	τη	
νόστιμη	κουζί-
να,	τις	lounge	
μουσικές	και	
φυσικά	την	
«cult»	θέα	
στα	τρένα.	œœ Ξ

rATKA
Xάρητος 30-32, Kο-
λωνάκι, 210 7290746 
tο	απόλυτο	
ραντεβού	των	
τελευταίων	
τριών	δεκαετι-
ών	στο	κέντρο	
της	αθηναϊκής	
περιπέτειας.	
Μeeting	point	
για	όλο	το	κο-
σμικό,	πολιτικό,	
επιχειρηματικό,	
δημοσιογραφικό	
crowd	της	
Αθήνας,	μ’	ένα	
chic	κοινό	που	
ορκίζεται	στα	
κλασικά	της	πιά-
τα	(σούσι,	καρ-
μπονάρα,	φιλέτο	
πέτρας)	κι	έχει	
σαν	άλλοθι	την	
τούρτα	φράουλα.	
Αέρας	γαλλικού	
μπιστρό,	φοβερή	
λίστα	κρασιών,	
τα	σωστά	κοκτέιλ	
στο	μπάρ	περιμέ-
νοντας.	Σάββατο	
μόνο	μεσημέρι,	
Κυριακή	κλειστά.	
		œœœ  Ξ A.V.

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. 
Bαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7564021 Bρα-
βευμένο	με	
αστέρι	Michelin.	
Προσελκύει	μεγα-
λύτερης	ηλικίας	
κόσμο,	αληθινούς	
connaisseurs.	
Λίστα	με	1.000	(!)	
ετικέτες	κρασιού.	
œœœ

ΣΤΡΟΦΗ 
Ρ. Γκάλλι 25, Μακρυγιάννη, 
210 9214130 	Μια	από	
τις	πιο	παλιές	αστι-
κές	ταβέρνες	τώρα	
με	ανακαινισμένο	
χώρο,	με	ελληνική	
πολύ	καλή	παραδο-
σιακή	κουζίνα	και	
θέα	στην	Ακρόπολη.	
œ Μ  Ξ

TZITZIKAΣ & 
MEPMHΓKAΣ 
Mητροπόλεως 12-14, 
Σύνταγμα, 210 3247.607/ 
Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 
26, Xαλάνδρι, 210 6810529/ 
Δροσίνη 12-14, Kηφισιά, 210 
6230080 Ντεκόρ,	όπως	
παλιό	παντοπωλείο.	
Kέρασμα	τσίπουρο	
και	ελιές	για	καλω-
σόρισμα.	Aπό	τις	
σπεσιαλιτέ	η	σαλάτα	
με	το	ανθότυρο.	Kάθε	
βράδυ,	Kυρ.	μόνο	
μεσημέρι.

TZITZIKAΣ & 
MEPMHΓKAΣ 
ΣΤΑ κΑΡΒΟΥΝΑ
 Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω 
Πατήσια, 210 2232376 Όπως	
και	τα	αδερφάκια	του,	
αλλά	εδώ	έμφαση	
στα	κρεατικά	σχάρας.	
Σουξέ	και	η	ψητή	γρα-
βιέρα	με	τη	μαρμελάδα	
ντομάτας.	œ M

 γεύση οδήγοσ

✢  ΤΣΕκΑΡΕ ΤΟ! ✢

ΑρΑΚλι 
Μύρισε άνοιξη και το αγαπημένο μεζεδοπω-

λείο του Νέου Ηρακλείου έβγαλε τραπεζάκια 

στην κατάφυτη πλατεία του Αγίου Λουκά. Η 

Σμαρώ και η παρέα της σας περιμένουν από 

το μεσημέρι για να απολαύσετε τους εκπλη-

κτικούς πολίτικους μεζέδες τους, που θα σας 

έρθουν πάνω σε δίσκο για να διαλέξετε με 

τι θα συνοδέψετε το κρασί, τις μπίρες και τα 

εκλεκτά αποστάγματα απ’ όλη την Ελλάδα. 

Λεωφόρος Ηρακλείου 503, πλ. Αγ. Λουκά, Π. 

Ηράκλειο, 210 2824496, fb: Αράκλι 

Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών), 217 

Δημιουργικά
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Κωνσταντινου
πόλεως 4 & Μεγ. 
Βασιλείου 52, 
Ρουφ, 210 3413433 
Γνωστό
αγαπημένο
στέκι
(καλλιτεχνικό)
κοινό,
νόστιμη
να,
μουσικές
φυσικά
«cult»
στα

rATKA
Xάρητος 30-32, Kο
λωνάκι, 210 7290746 
tοtοt απόλυτο
ραντεβού
τελευταίων
τριών
ώνστο
τηςαθηναϊκής
περιπέτειας.
Μeeting
γιαόλο
σμικό,
επιχειρηματικό,
δημοσιογραφικό
crowd
Αθήνας,
chicκοινό
ορκίζεται
κλασικά
τα (σούσι,
μπονάρα,
πέτρας)
σανάλλοθι
τούρτα
Αέρας
μπιστρό,
λίστακρασιών,
τασωστά
στομπάρ
νοντας.
μόνομεσημέρι,
Κυριακή
œœœ  Ξ A.V.

ΣΠΟΝΔΗ
Πύρρωνος 5, πλ. 
Bαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7564021 
βευμένο
αστέριMichelin.
Προσελκύει
λύτερης
κόσμο,
connaisseurs.
Λίσταμε
ετικέτες
œœœ

ΣΤΡΟΦΗ
Ρ. Γκάλλι 25, Μακρυγιάννη, 
210 9214130 
τιςπιοπαλιές
κέςταβέρνες
μεανακαινισμένο
χώρο,με
πολύκαλή
σιακήκουζίνα
θέαστην
œ Μ  Ξ

TZITZIKAΣ & 
MEPMHΓKAΣ 
Mητροπόλεως 12-14, 
Σύνταγμα, 210 3247.607/ 
Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 
26, Xαλάνδρι, 210 6810529/ 
Δροσίνη 12-14, Kηφισιά, 210 
6230080 Ντεκόρ,
παλιόπαντοπωλείο.
Kέρασματσίπουρο
καιελιέςγια
σόρισμα.Aπό
σπεσιαλιτέ
μετοανθότυρο.
βράδυ,Kυρ.
μεσημέρι.

TZITZIKAΣ & 
MEPMHΓKAΣ 
ΣΤΑ κΑΡΒΟΥΝΑ
 Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω 
Πατήσια, 210 2232376 
καιτααδερφάκια
αλλάεδώέμφαση
στακρεατικά
Σουξέκαιη
βιέραμετη
ντομάτας. œ M

Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Λαοδίκης 33-35, Γλυφάδα, 2109680460

Golden Salmon teriyaki στο Κibo

Φιλέτο μόσχου με σάλτσα μαρσάλα

SOLETO - KIBO
Το meeting point της Γλυφάδας

Φωτεινό, λαμπερό, Soleto σημαίνει ηλιόλουστο, πάντα χαρούμενο και πάντα γεμάτο κίνηση και ζωή. Στην σχεδόν 24ωρη λειτουργία του όλα μπερδεύ-ονται γλυκά¼  Ανοιχτό από πολύ νωρίς το πρωί για όλους. Με καφέ, αλλιώτικα σάντουιτς και υπέροχα πρωινά, στη συνέχεια με καταπληκτική μεσογειακή κουζίνα που επιμελείται ο βραβευμένος σεφ Μιχά-λης Ντουνέτας. Αν λατρεύεις τις εξωτικές γεύσεις το Japanese Room, το Kibo με την minimal αισθη-τική, σε περιμένει. Διάλεξε θέση μέσα ή έξω¼  Στις χαλαρές γωνιές του, στους μεγάλους δερμάτινους καναπέδες ή στην ολοζώντανη μπάρα του. Με ποτά, κοκτέιλ και ωραία μουσική η νύχτα γίνεται μεγάλη¼   

SOLETO - KIBO
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TGi fridAyÕS 
Νεοφύτου Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 722 
7721/ Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 
6233947-8/ Λ. Κηφισίας & Αλεξάνδρας, 
Αμπελόκηποι, 210 6475417-8/ Λαζαράκη 
43, Γλυφάδα, 210 8982608-9/ PierOne 
Μαρ. Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 210 9853281/ 
Athens Metro Mall, Λ. Βουλιαγμένης 
276, Αγ. Δημήτριος, 210 9717223 Aπό	
burgers	και	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	χαζεύεις.	œΞ Μ A.V.

To	ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223469 
Ελληνική	δημιουργική	κου-
ζίνα	με	έμφαση	στις	πρώτες	
ύλες,	σε	ατμόσφαιρα	χαλαρή	
και	οικεία.	Τοπ	πιάτα:	χιουν-
κιάρ	μπεγιεντί,	σαλάτα	Μυρ-
τώ,	γαρίδες	με	μαραθόριζα	
και	ούζο.	Τραπέζια	μέσα	και	
έξω	στο	πεζοδρόμιο.	Πάντα	
χαμός,	κάνε	κράτηση.	œ Μ

veZeNe 
Βρασίδα 11, περιοχή Χίλτον,  210 7232002	
Η	αφετηρία	υπήρξε	το	Μεγα-
νήσι	της	Λευκάδας,	εδώ	όμως	
έγινε	ένα	από	τα	πιο	gourmet	
στέκια	της	πόλης	χάρη	στην		
πολύ	καλή	μεσογειακή	-	ιταλι-
κή	κουζίνα		του	σεφ	ιδιοκτήτη	
Άρη	Βεζενέ.Κυρ.	κλειστά. œœ

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

 
ΒορέιΑ

ALTAmirA 
Περικλέους 28, Mαρούσι, 210	6128841/ 
Τσακάλωφ 36 Α, Κολωνάκι, 210 3614695 
Μεξικάνικη,	ινδική,	αραβική	
και	πολυνησιακή	κουζίνα.	

Kοκτέιλς,	εισαγόμενη	μπίρα,	
έθνικ	ήχοι.Κυρ.και	μεσημέρι.	
Στο	Κολωνάκι,	Κυρ.	κλειστά.	
	œœΜ

ArTiGiANo (LÕ) 
Ζωγράφου, 210 7486888/ Άγ. Δημήτριος, 
210 9370444/ Ακρόπολη, 210 9233303/ 
Αιγάλεω, 210 5616400/ Αγ. Παρ., 210 
6086000/ Αχαρναί, 210 2477770/ 
Βύρωνας, 210 7655.519/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Καλλιθέα, 210 9560300/ 
Κυψέλη, 210 8833555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311480/ Ν. Χαλκηδόνα, 210 2510593/ 
Πεύκη, 210 8064199/ Ν. Ψυχικό, 210 
6775.400/ Νίκαια, 210 4979.600/ Πειραιάς 
210 4525.777/ Χαλκίδα, 22210 60945/ 
Κόρινθος 27410 75100/ Καλαμάτα 27210 
98863 Νόστιμη	ιταλική		κουζίνα	
(τα	μακαρόνια	τα	βράζουν	
τη	στιγμή	της	παραγγελίας),	
κρεατικά,	μενού	διαίτης	και	
παιδικά.	Και	delivery.	œ			

boTriNiÕS 
Βασ. Γεωργίου Β 24β, Χαλάνδρι, 210 
6857324 Ο…	eφιάλτης	στην	
κουζίνα	Έκτορας	Μποτρίνι	
είναι	ένας	εξαιρετικός	σεφ	
και	αυτό	είναι	το	δικό	του	εστι-
ατόριο.	Πολύ	καλά	δημιουρ-
γικά	πιάτα,	τιμές	μια	σταλιά…	
εφιαλτικές,	αλλά	ανάλογες	με	
τη	δημιουργικότητα	του	σεφ	
και	την	ποιότητα	των	υλικών.	
Κλειστά	Δευτέρα.	œ œ œ œ

dA viNci
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρ., 210 6000102	
Πολυεπίπεδος	χώρος,	ανοι-
χτός	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.	œœ	

ΜΠΕΜΠΕκΑ	
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854880  
Νοστιμιές	στα	κάρβουνα	
και	μεζεδάκια	μαμαδίστικα,	
μια	ευχάριστη	εμμονή	στα	
ελληνικά	προϊόντα	και	ένας	
κήπος	απ’	όπου	ξεχειλίζουν	
αρώματα	βασιλικού	και	πορ-
τοκαλιάς.	Κάθε	μέρα	από	το	
μεσημέρι.	œ

ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙκΟ 
Κηφισίας 70 & Πάρνωνος, Μαρούσι, 210 
6120808 Με	καταγωγή	από	τη	
Μεσσηνία	και	με	ιστορία	από	
το	1984	στους	Αμπελοκήπους.	
Τώρα	στο	καινούργιο	του	
πόστο,	με	όμορφο	μοντέρνο	
ντεκόρ	και	με	την	ίδια	πολύ	
καλή	ελληνική	σπιτική	κου-
ζίνα.	Από	το	μεσημέρι	μέχρι	
τις	19.00.	Ανοιχτό	Δευτέρα	με	
Παρ.,	σύντομα	με	διευρυμένο	
ωράριο.	œΜ

νοτιΑ

IΘΑκΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός Bουλιαγμένης, 
210 8963.747 Kυριλέ,	υπερπολυ-
τελές.	Ξένοι	και	ζευγάρια	σε	
ρομαντική	έξοδο.	Ψαροφαγία	
επιπέδου.			œœœΜ Ξ

iSLANd					
27o χλμ. Λ. Αθηνών-Σουνίου, Βάρκιζα, 
210 9653563-4 Κοσμοπολίτικα	
νησιώτικο	σκηνικό,	μοναδικό	
location	μπροστά	στη	θάλασ-
σα,	μεσογειακή	δημιουργική	
κουζίνα	από	το	βραβευμένο	
σεφ	Νίκο	Σκλήρα	και	asian	
fusion	πιάτα.	Πρωτότυπα	
cocktails	και	μουσικές	που	σε	
ταξιδεύουν,	πάντα!	œœ

IΣTIOΠΛOΪKOΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς, 210 
4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 
Σημείο	αναφοράς	για	όλο	το	
Mικρολίμανο,	με	θέα	τον	Σα-
ρωνικό.	Σύγχρονη,	μεσογει-
ακή	κουζίνα	με	έμφαση	στο	
ψάρι.	Δυνατότητα	για	events	
και	εκδηλώσεις.	tο	café	του,	
από	πάνω,	θυμίζει	κατάστρω-
μα	καραβιού.

mimAyA    	
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 
8944850 Μεσογειακή	κουζίνα	
με	έμφαση	στις	πρώτες	ύλες	
που	κατά	κύριο	λόγο	είναι	
ελληνικές.	Ο	σεφ	Μιχάλης	
Ηρωγλίδης	αναμειγνύει	
ελληνική	παράδοση	και	γαλ-
λικές	τεχνικές	και	σερβίρει	
θαύματα.	œœ Μ

ΣΕΜΕΛΗ
Σερρών 67, Κορυδαλλός, 210 4953521 
Τσιπουράδικο	με	ιστορία	που	
κρατάει	από	το	’93,	φιλόξενο	
και	ζεστό,	με	καλοφτιαγμένα	
κρεατικά	και	θαλασσινά	και	
σαλάτες	από	φρέσκα	υλικά	
ημέρας.	Με	πολύ	παρεΐστικη	
διάθεση	και	κάποιες	ημέρες	
ζωντανή	μουσική.		œ	

viΝceNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα,	210 
8941310	
Πάθος	για	ναπολιτάνικη	
κουζίνα,	γι’αυτό	πάντα	γεμάτο	
από	πελατεία	που	φτάνει	εδώ	
από	όλη	την	Αθήνα.	Πίτσα	
με	τραγανή	λεπτή	ζύμη	και	
πάστα	σε	άπειρες,	νόστιμες	
παραλλαγές.	Χαλαρό	και	cosy	
περιβάλλον	–	κάτσε	στο	«αί-
θριο»,	μια	πράσινη	όαση	μέσα	
στο	χειμώνα.	Πέμπτη,	Παρ.	
και	Σάββατο	σερβίρει	μέχρι	
τις	5	το	πρωί.	œΞ Κ Μ A.V.

τΑΒέρνές

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολάου, Παγκράτι, 
210 7518869, www.palia-athina.gr 
Γραφική	μονοκατοικία	του	’30,	
με	αυλή,	με	«πονηρά»	μεζε-
δάκια,	ρακή,	κρασάκι	και	α-
τμόσφαιρα	παλιάς	αθηναϊκής	
γειτονιάς.	Τις	καθημερινές	μη	
χάσετε	τα	live.	Κυριακή	ανοι-
χτά	από	το	μεσημέρι.	Δευτέρα	
κλειστά.	

PIΦIΦI 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσίου, Eξάρχεια, 
210 3300237 
Σε	στιλ	μοντέρνας	ταβέρνας,	
με	παραδοσιακές	συνταγές	
απ’	όλη	την	eλλάδα.	Kυρ.	
13.00-18.00.	M 	

POZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 3302933	
Γνωστό	φοιτητοστέκι,	φημίζε-
ται	για	την	ελληνική	του	κου-
ζίνα	και	για	τον	καταπράσινο	
στεγασμένο	του	κήπο.	Aτού	ότι	
μένει	ανοιχτά	ως	αργά...	και	
τις	καθημερινές.	M Ξ
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CLUBBING

»¸ 
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ΤΟ HOT HOT ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΤΙ

Ένα μεγάλο fifties swing & roll live πάρτι ετοιμάζει το Hot Hot στον Πειραιά, 
με παγωμένες μπίρες, ζουμερά burgers και πολλές εκπλήξεις. Στις 9 Μαΐου, 

από τις 20.00, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
 Γρ. Λαµπράκη 91, 210 4102444, www.hothot.gr, fb: hothot.barburger  

CLUBBING
¦¶»¦Æ¸ 30
›› Yes it does!! Sure it 
does!! 7 years party @ 
Ροµάντσο 7 χρόνια µετά 
το πρώτο πάρτι στο Art 
Tower, η οµάδα των 
Yid!!Sid!! γιορτάζει µε 
guests τους Blue Lagoon, 
The Dreamer, Panos Lilis 
& Sp Ps, Diskotekken, 
Dynamons κ.ά. Τελευταίο 
σετ από τον Bad Spencer, 
αρχικό µέλος και resident 
dj της οµάδας. 

›› Τhe Greek Techno 
Rebels @ Levare 
Music Theater 

(Iερά Οδός 76, 
Βοτανικός) To 
πάρτι των 
techno rebels 
επιστρέφει 

µε τους  Axel Karakasis, 
Christian Cambas, Liem, 
Almost Deff, Jerm κ.ά.

›› Τοi Toi Music @ six 
d.o.g.s  Στα decks ο θρύ-
λος του Detroit, Daniel 
Bell, πλαισιωµένος από 
τους δικούς µας K.atou 
και Mr. Roussos. 

›› Cayetano @ The Four 
Twenty Break (Aιόλου 
57) Στα ντεκ ο µουσικός 
παραγωγός Cayetano και 
ο Ιταλός Dj Rebel.

›› Ssssh! Silent Movies 
Opening Night @ Βios 
Νέα σειρά προβολών 
στην ταράτσα µε τρέιλερ 
των ταινιών της 5ης αυ-
τής σεζόν που ξεκινά 7/5 

και guest DJ τον Kasseta 
Records της Lurid Music.

›› Βack to the roots @ 
Vibe  Νu disco βραδιά 
µε το δίδυµο DJ Kons και 
Koine Raccord στα ντεκ.

¦°Ä°ªº¶Ë¸ 1
›› Closing Night @ 
NID Tελευταίο party 
της σεζόν µε συνω-
στισµό στα ντεκ. Jojo, 
Duke, Manolaco, John 
Chouliaras, Jonn, Trixx 
και George Geor.

›› Gus & Bonzo @ 
Terraza (Tριπτολέµου 31, 
Γκάζι) To εγχώριο δίδυµο 
της dance σκηνής στα 
decks µαζί µε τον Wragi 
και τη Mar. P.

›› Danceteria vs Q-
Sessions @ six d.o.g.s Το 
Danceteria του ClubKid 
και τα Q-Sessions του 
Tolis Q σε µια σύµπραξη  
λίγο πριν από το τέλος 
της σεζόν. 

›› Κreon @ Senza 
Basement (Λέκκα 23-25, 
Σύνταγµα) Ο Kreon από 
την εγχώρια  house - 
techno σκηνή, η Nerize 
(aka Κατερίνα Ζωγρά-
φου) και special guest.

›› Urban Danja @ Casa 
Bostani (Λ. Αλεξάνδρας 
34, Πεδίο Άρεως) O Ιταλός 
παραγωγός Disprove για 
πρώτη φορά στην Ελλά-
δα µε drum ’n’ bass set. 

›› Αφιέρωµα στην 
Creep Records @ Teddy 
Boy (Tάκη 18, Ψυρρή) 
Εξαιρετική ιδέα από τους 
A.S. Zivas και  PanosDread 
της Geheimnis Records 
µε αφιέρωµα στην ελλη-
νική σκηνή των 80s µε τα 
ονόµατα της Creep.

ª°µµ°ÆÃ 2
›› Skrillex @ Gazi Music 
Hall (Iερά Οδός 11-15) 
O Αµερικανός DJ για 
πρώτη φορά στην Αθήνα 
καλεσµένος του Blend 
και της Globe µε dirty 
vibes και trap. Μαζί του οι 
Postripper, Yaz και ΜΝDL 
από τους Shut the Fuck 
Up. (Προπώληση Public, 
Παπασωτηρίου, viva.gr, 
πληρ. 211 2215122)

›› Pre-opening Party @ 
Bolivar (Aκτή του Hλίου) 
Πρώτες δοκιµές για το 
beach bar του Αλίµου µε 
τους residents DJs στα 
dexx. Στις 23/5 grand 
opening Με τον  Kiko 
Navarro.

›› D-Deck  @ Vice Versa 
(Eυρυµέδοντος 3, Γκάζι) 
Ο Ιταλός παραγωγός της 
techno D-Deck καλεσµέ-
νος των Sound Directiva 
parties µαζί µε τους V. 
Rox, Tech1ne και John 
Alexiou. 

›› George Fakinos @ 
Second Skin  Kαλεσµένος 
του στο main floor µε 
industrial, EBM o Βρετα-
νός Jamie Nova (µόνιµος 

κάτοικος Ιαπωνίας τα 
τελευταία χρόνια) του 
label DWA. Στο Red Room 
του 1ου ορόφου ο Dr D µε 
metal, stoner, nu metal. 

›› Νο Μοre Fake Disco @ 
Vibe Το τελευταίο πάρτι 
του Sunshine Pedro για 
τη σεζόν µε soul, funk, 
disco, boogie και baby 
powder. 

›› Audiorama @ six 
d.o.g.s Tελευταίο 
Audiorama party µε τους 
DJs και παραγωγούς 
Lee Burton, BODJ και 
Alex Dimou σε house και 
techno beats.

➜ gdim400@gmail.com

O 26χρονος Αµερικανός 
superstar Skrillex για πρώτη 
φορά στην Αθήνα
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➜ makismilatos@gmail.com

Το έπος του
Kamasi Washington
Τι µπορεί να κρύβεται σε ένα 3πλό άλµπουµ διάρκειας 
170΄ λεπτών στο οποίο συµµετέχουν µία 10µελής µπάντα, 
µία ορχήστρα 32 οργάνων και µία χορωδία 20 ατόµων;

«Αριστούργηµα!» Πόσο καιρό έχω να την ξεστοµίσω αυτή 
τη λέξη για ένα δίσκο και πόσο µου είχε λείψει... Η αλήθεια 
είναι πως η προοπτική να ακούσω ένα 3πλό cd στο οποίο 
συµµετέχει µία 10µελής µπάντα κι επιπλέον µία ορχήστρα 
32 µουσικών και 20 χορωδοί δεν µου φαινόταν και πολύ 
ενθαρρυντική. Κάπως υπερφίαλο έδειχνε το εγχείρηµα 
για πρώτο άλµπουµ ενός 33χρονου σαξοφωνίστα (αλλά 
και πιανίστα) από το L.A. Το ότι, όµως, ο δίσκος κυκλοφορεί 
στην Brainfeeder υπό τις ευλογίες του σπουδαίου Flying 
Lotus –τον οποίο έχω σε µεγάλη εκτίµηση– µου προκαλού-
σε το ενδιαφέρον. Όταν 
µάλιστα διάβασα και τη 
δήλωσή του: «Το άτοµο 
παίζει τα πιο τρελά πράγ-
µατα. Εννοώ τα πάντα: το 
παρελθόν, το παρόν, το 
µέλλον. Είναι δύσκολο να 
βρεις ιδιαίτερες φωνές 
στη µουσική και ιδιαίτε-
ρα στη τζαζ όπου όλοι, 
λιγότερο ή περισσότερο 
προσπαθούν να κάνουν 
τα ίδια. ∆εν θέλω να ακούω “Τα αγαπηµένα µου πράγµατα” 
πια. Αυτό που ακούω εδώ είναι ένας ηγέτης µεταξύ σπουδαίων 
µουσικών» –  η περιέργεια και η προσµονή µεγάλωσε. Έπρε-
πε τώρα να βρω τρεις συνεχόµενες ώρες ελεύθερες για να 
ακούσω το άλµπουµ µονοκοπανιά γιατί πίσω του κρύβεται 
ένα αφηγηµατικό κόνσεπτ. Το άλµπουµ «The Epic» χωρίζε-
ται σε τρία µέρη: «Vol.1: The Plan», «Vol.2: The Glorious Tale» 
και «Vol.3: The Historic Repetition» και θέλει να αφηγηθεί την 
ιστορία ενός σοφού γέροντα που φυλάει τις πύλες της πό-
λης περιµένοντας να αντικατασταθεί από τη νεότερη γενιά. 

Πέρασα όλο το Σαββατοκύριακο παρέα µε τον Kamasi 
Washington και τη µεγάλη παρέα του. Ακόµη και τον Thurston 
Moore «απάτησα» για χάρη του. Ενώ ετοιµαζόµουν για την 
συναυλία του, ξανάβαλα το «The Epic» από την αρχή και κόλ-
λησα. Πόσοι δίσκοι µπορούν να σε αποτρέψουν από το να 
πας σε µία συναυλία που σε ενδιαφέρει; Μετά από πέντε α-
πολαυστικές ακροάσεις –χωρίς ούτε µία στιγµή να βαρε-
θώ, να δυσανασχετήσω ή να κουραστώ– µπορώ να πω ότι 
ο Kamasi Washington και η σπουδαία µουσική κολεκτίβα 
που συνεργάζεται µαζί του (όλοι από την ίδια γειτονιά και 
όλοι συµµετέχουν στα πρότζεκτ των υπολοίπων) έκαναν 
ένα πραγµατικό έπος της τζαζ. ∆εν θα ακούσεις εδώ τίποτα 
ανατρεπτικό, πειραµατικό ή ανορθόδοξο, αλλά µία γάργαρη 
πηγή της jazz που αναβλύζει ιαµατικούς ήχους καθώς τη 
διατρέχει σε όλο της το είναι, από το αµερικάνικο µιούζικαλ 
ως το bebop και τον αυτοσχεδιασµό. Είµαι βέβαιος πως ευ-
χαριστηµένοι κοιτάνε από τον ουρανό αυτή τη δηµιουργική 
παρέα ο John Coltrane, o Duke Ellington, o Thelonious Monk, 
ο Sun Ra και ο Bird. Τροµερά παιξίµατα: πιάνο, µπάσο, τύµπα-
να να οργιάζουν –δεν µιλάω για το σαξόφωνο–,- πινελιές 
από Hammond, η χορωδία και η ορχήστρα εγχόρδων δίνει 
διαστάσεις progressive, ένας ασταµάτητος κολασµένος ρυθ-
µός διαρκείας, ωραία µουσικά θέµατα που σου φτιάχνουν τη 
διάθεση. Παρελθόν, παρόν και µέλλον ένα υπέροχο κουβάρι. 
Μελωδίες που σου µένουν στο µυαλό και αναπτύσσονται 
υπέροχα ως την κορύφωση, ένα πολύχρωµο καλειδοσκόπιο 
του κόσµου της jazz.

VARIOUSARTISTS
Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

PASSION 
POINTS
Κάθε εβδοµάδα τα 

3 top  σηµεία 
της πόλης

Samsung Galaxy A3 
και Galaxy A5 

+ Music Voice @

Vanila Swing @ Vibe
Σκουζέ 3, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, 
1/5, 20.00  Ένα super χορευτικό live 
γεµάτο από swing και rock ’n roll µε 
vintage αισθητική και διασκευές από 
Beyonce µέχρι Εlvis και Metallica. ∆η-
µιούργησε αυτόµατα µοναδικά GIF µε 
τη λειτουργία Αnimated Selfie του 
Samsung Galaxy A5 παίρνοντας 
έως και 20 συνεχόµενες 
φωτογραφίες. Snap!  

Τen Velvet Υears 
Festival @ Ροµάντσο 
Αναξαγόρα 3-4, Οµόνοια, 2/5, 22.00
Closing party για τα δύο εορταστικά 
events της οµάδας του Velvet του Άρη 
και Λάκη Ιωνά που γιορτάζει 10 χρό-
νια µε live (Callas, Victory Collapse, 
The Man From Managra, Stereovoid) 
και DJ sets (Μ. Μηλάτος, Ν. Λιάσκας, Κ. 
∆αγριτζίκος). Επειδή η βραδιά θα είναι 
µεγάλη, µε τη λειτουργία ultra power 
saving mode του Samsung Galaxy A5 
θα είσαι σίγουρος ότι δεν θα σου 
κλείσει όταν το χρειαστείς!  

φωτογραφίες. Snap!  

της πόληςτης πόλης

Toi.Toi. Musik 
@ six d.o.g.s
Aβραµιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 
30/4, 23.55 H Revolt! προσκαλεί την 
λονδρέζικη Toi.Toi.Musik για κάτι 
περισσότερο από ένα πάρτι. ∆ύο ο-
µάδες από δύο διαφορετικές χώρες 
ενώνονται από το πάθος τους για 
την ίδια µουσική. Στα decks ο ζω-
ντανός θρύλος του Detroit Daniel 
Bell και ο πολλά υποσχόµενος Ion 
Ludwig πλαισιωµένοι από τους δι-
κούς µας K.atou και Mr. Roussos. 

°Á CLUB
Σολωµού 13-15, 210 3305056
30/4: Dopethrone, Belzebong. 
1/5: Rockinathens.gr 3 years 
anniversary show mε Βeggars, 
Yellow Devil Sauce, Bella Fuzz 
κ.ά. 2/5: Κarma To Burn. 3/5: 
Breakthrough, Symforia, 
Fyrecross. 6/5: Battle of the 
bands, β’ ηµιτελικός.7/5: The 
Atomic Bitchwax. 

AÄÌ¹Æ¶ºÆÃÁ¹º¸
Ελασιδών 6, Γκάζι, 210 9014428
25/4: Sugahspank! & the Swing 
Shoes, JazzMatazz.

µ¶ÆÃÁ 7
Πύδνας 7, Bοτανικός, 210 7512625
3/5: Alekos  Vretos Quartet. 

CENTRAL
Λ. Βουλιαγµένης 22, 210 9234603
Παρ., Σάβ. Καίτη Γαρµπή, Γιώργος 
Παπαδόπουλος.

CLUB 22
Λ. Βουλιαγµένης, 210 9244390
Πάνος Κιάµος, Stan, Eλένη Χα-
τζίδου. 

¡Ë°¤¹ÁÃ »ÃËª¹ºÃ £¶°ÆÄÃ
Λ.Συγγρού 143, Νέα Σµύρνη, 210 
9315600
Παρ. Μίνως Θεοχάρης. Σάβ. Γιώργος 
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνα. ∆ευτ. 
«Μελίνα Darling» του Νίκου Μουρα-
τίδη µε τους Κρινιώ Νικολάου, ∆έ-
σποινα Ολυµπίου, Μπέσσυ Μάλφα.

DEATH DISCO
Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρ-
ρή, 210 0006666
30/4: Μani Deum. 1/5: Next Time 
Passions. 2/5: Solar Fake, Stars 

Crusaders. 3/5: AUN, Dead Gum, 
Ghone.

ENZ·O DE CUBA
Αγ. Παρα-

σκευής 72, Περιστέρι, 210 5782610 
Παρ., Σάβ. Pedro Santana. Club 
Παρ. Gold party. Κυρ. Τριαντάφυλ-
λος. ∆ευτ. Γιώργος ∆ασκουλίδης. 
Tρ. Νοτική Τρίτη. Τετ. «∆ύσκολη 
Νύχτα» µε ελληνικά.

FAUST
Καλαµιώτoυ 11, 210 3234095
3/5: Lab Jazz Ensembles. 4/5: 
Kelly Kaltsi & The Special K’z. 5/5: 
StarWound. 6/5: Joanna Drigo & 
Eυστάθιος ∆ράκος (Μinor Project). 

FLORAL
Θεµιστοκλέους 80, 210 3800070
1/5: Je Swing. 2/5: Φιγούρες. 

GAZARTE
Βουτάδων 32-34, 210 3460347
4/5: ΚΟΑ. 6/5: Ευ. Ρεµπούτσικα. 

HALF NOTE
Tριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213310
2-5/5: Πετρολούκας Χαλκιάς.

KENTÄÃ ¶¤¶¡ÌÃË Æ¸¤¶ÃÄ°ª¶¿Á
Κύπρου 91Α, Κυψέλη 213 0040496
30/4: Costinho, Φώτης Σιώτας. 
 
ÄÃ»°ÁÆªÃ
Aναξαγόρα 3-5, 216 7003325
30/4: Puta Volcano. 2/5: Ten Velvet 
Years Fest. µε Callas, Victory 
Collapse, The Man From Managra, 
Stereovoid.

SECOND SKIN
∆αµοκλέους 8, Γκάζι
2/5: Rock, Rap ’n’ Heavy Festival.

SIX DOGS
Aβραµιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 
210 3210510
30/4-3/5 : A Post Jamboree #2 
Festival. 30/4: Toi Toi music µε Ιοn 
Ludvwig. 6/5: ∆ραµαµίνη. 

ªÆ°ËÄÃª ÆÃË ÁÃÆÃË

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 210 
9226975
 Club  30/4: Aπόστολος Ρίζος. Παρ. 
Mαρία Παπαγεωργίου. Σάβ. Ηοuse 
Band. 5/5:  Pantelis. Plus. 2/5: 
Ορφέας Περίδης. 6/5: Περικλής 
Χειλάς.

TIKI
Φαλήρου 15, Μακρυγάννη, 210 
9236908 
30/4: Τέρης Χρυσός. 3/5: Τhe 
Spinners, Three Way Plane. 6/5: 
Θέµος Σκανδάµης.

VIBE
Σκουζέ 3, Πλατεία Αγίας Ειρήνης
1/5: Vanila Swing.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

KENTÄ¹º¸ ¦¤°Æ¶¹° Á¶°ª ª»ËÄÁ¸ª
2/5: 90 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης. 
Επετειακή συναυλία µε το «Άξιον 
Έστί» και τους Σάκη Ρουβά, Κώστα 
Ραφαηλίδη, Γιώργο Γιαννόπουλο. 

ME¡°ÄÃ »ÃËª¹º¸ª
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 210 
7282000 1/5: Φιλαρµονική Ορχή-
στρα του Βερολίνου (sold out), live 
αναµετάδοση στον Κήπο µε ελεύ-
θερη είσοδο. 3/5: ΚΟΑ. 4/5: Τάξεις 
του Ωδείου Νίκος Σκάλκωτας. 
4/5: Καντάδες και Αρέκιες από τα 
Επτάνησα. 

¦¤°Æ¶¹° ¦°ÆÄ¹°ÄÌÃË
Νέα Φιλαδέλφεια
30/4: Xαΐνηδες. 1/5: Mάρθα 
Φριντζήλα & Κubara Project. 
2/5: Εncardia.

ªÆ¶¡¸ ¡Ä°»»°Æ¿Á º°¹ Æ¶ÌÁ¿Á
Συγγρού 107-109, 210 9005800
30/4: The Whammies Play Steve 
Lacy. ●

»ÃËª¹º¶ª óëèîÛ÷ LIVE

O ΗΛΙΟΣ ΤΩΝ PUTA VOLCANO
Επίσηµη πρώτη παρουσίαση του νέου άλµπουµ των Puta Volcano «The Sun» στην 
εταιρεία Frontyard. Το αθηναϊκό ροκ σχήµα που χαρακτηρίζει τη µουσική του 
volcanic - desert rock µε τη Luna στα φωνητικά, τον κιθαρίστα Αλεξ Π, τον νέο µπα-
σίστα Bookies και τον ντράµερ Steve, υπόσχεται ένα εκρηκτικό live και τα ηφαί-
στεια ξύπνια. Support µε hip hop από τον MC Elephant Phinix.
Ροµάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Eναρξη 21.00. Είσοδος ελεύθερη. Στις 30/4.
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cinevoice
-Είσαι εδώ 24 

ώρες και το σπίτι έχει 

γίνει χάλια. Συμμάζεψε λίγο!

-Μήπως θες να μου κρατάς και 

το πουλί όταν κατουράω;

-Ναι, αν σε βοηθάει να σημαδεύ-

εις καλύτερα...

 ÇMommyÈ και γιος σε τρυφερούς 

διαλόγους στην ταινία του 

Ξαβιέ Ντολάν 

Γυρισμένο 

το 1959, το 

«Araya» της Μαρ-

γκό Μπενασεράφ 

είναι ένα ποιητικό 

ντοκιμαντέρ για μια 

από τις πιο άγονες περιοχές της γης, 

ένα φυσικό αλατορυχείο σε μια περι-

οχή της Βενεζουέλας και τους ανθρώ-

πους που προσπαθούσαν να επιβιώ-

σουν εκεί και να το εκμεταλευτούν. 

Τρεις στην τιμή της μίας
Αν (αδικαιολόγητα) χάσατε τρεις από τις 
καλύτερες ταινίες της χρονιάς, αυτή την 
εβδομάδα στον κινηματογράφο Αστυ έ-
χετε την ευκαιρία να τις δείτε μαζί. Με ένα 
εισιτήριο. Η βραβευμένη με τον Χρυσό 
Φοίνικα στις Κάννες «Χειμερία νάρκη» 
του Νουρί Μπιλτζέ Τσειλάν, το Χρυσό 
Λιοντάρι της Βενετίας «Ένα περιστέρι έ-
κατσε σε ένα κλαδί συλλογιζόμενο την 
ύπαρξή του» του Ρόι Άντερσον και το 
βραβευμένο στο Ένα Κάποιο Βλέμμα στις 
Κάννες «Λευκός Θεός» του Κορνέλ Μου-
ντρουτσό συνθέτουν μια κινηματογρα-
φική πρόταση που δύσκολα μπορείς να 
αγνοήσεις. Τρεις ταινίες που θα σας βυ-
θίσουν για ένα ολόκληρο βράδυ στο σι-
νεφίλ τους κόσμο, στην πάντα φιλόξενη 
αγκαλιά ενός από τους πιο ξεχωριστούς 
κινηματογράφους της Αθήνας. 

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Τhe mommy of all avengers του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Mommy****
ΣκηΝοθεΣία: Ξαβιέ Ντολάν

ΠρωΤαγωΝίΣΤούΝ: Αντουάν Ολιβιέ Πιλόν, Αν 

Ντορβάλ, Σουζάν Κλεμάν

Μια μητέρα προσπαθεί να διαχειριστεί τη 
σχέση της με τον υπερκινητικό, ταραχο-
ποιό, συχνά βίαιο γιο της που μόλις απο-
βλήθηκε από το σχολείο του. Η καινούργια 
γειτόνισσα, που έχει τα δικά της προβλή-
ματα, θα προσφέρει ανέλπιστη βοήθεια. 

Η πέμπτη μεγάλου μήκους του Κανα-
δού Ξαβιέ Ντολάν (ο οποίος είναι μό-
λις 20 και κάτι) είναι ένα ακόμη στα-
θερό βήμα προς την ωρίμανση ενός 
σκηνοθέτη που ξεκίνησε ως «enfant 
terrible» για να μεταμορφωθεί στην 
πορεία σε έναν καλλιτέχνη που έχει 

κάτι ουσιαστικό να πει. Η νιότη και 
η ορμή του μπορεί να τον oδηγούν κι 
εδώ σε επιλογές που στοχεύουν απλά 
στον εντυπωσιασμό και η αγάπη του 
για την υπερβολή κρατά τους τόνους 
πάντα ψηλά, όμως αυτή η ιστορία έχει 
δύναμη, συναισθηματική ευθύτητα, 
έχει κότσια και ξεχειλίζει ταλέντο. 
Κι έχει και ήρωες που αναγνωρίζεις, 
ανθρώπους που τσακώνονται και φω-
νάζουν, που απογοητεύονται και ελ-
πίζουν, που αγαπούν με ένα γεμάτο 
λάθη τρόπο, ακριβώς όπως συμβαί-
νει και στην αληθινή ζωή. Δραματι-
κό και αστείο, κλειστοφοβικό (από 
το καδράρισμά του και μόνο) και κα-
τά στιγμές απελευθερωτικά ανοιχτό, 
σπαρακτικό αλλά και ενθουσιαστικό, 
το «Mommy» είναι ένα μελόδραμα με 
την ένταση στο 11, αλλά ούτε κατά διά-
νοια ψεύτικο ή προσποιητό. Αντίθετα 
είναι βαθιά παθιασμένο, γεμάτο αγά-
πη για τους ατελείς ήρωές του, στη-
ριγμένο σε ένα εξαιρετικό τρίο πρωτα-
γωνιστών και δομημένο με τον τρόπο 
ενός θριαμβευτικού μα και σπαρακτι-
κού ποπ ύμνου, σαν το αντίστοιχο ενός 
τραγουδιού από εκείνα που κάνουν τα 
πόδια να χορεύουν με μανία και λίγο 
πιο πάνω την καρδιά να ραγίζει... 

criticÕs CHOICE

1001 Γραμμάρια 
(1001 GraMs)***
ΣκηΝοθεΣία: Μπεντ  

Χάμερ

ΠρωΤαγωΝίΣΤούΝ: Άνε Νταλ 

Τορπ, Λορέν Στοκέρ, 

Στέιν Βίνγκε

Η Μαρίε, Νορβηγίδα επιστήμονας, συνοδεύει 
το πρότυπο χιλιόγραμμο της χώρας της στο 
παγκόσμιο συνέδριο μέτρησης στο Παρίσι. Κι 
εκεί θα ανακαλύψει ότι όλα τα πράγματα στη 
ζωή δεν μετριούνται πάντα με ακρίβεια. 

Ο Μπεντ Χάμερ είναι από εκείνους τους 

σκηνοθέτες που δίνουν στο σκανδιναβικό 

χιούμορ κάτι από την ιδιαίτερη, απολαυστι-

κή υφή του. Από το «Eggs» και το «Kitchen 

Stories» μέχρι το «Ο Horten», οι ταινίες του 

διακρίνονται για ένα ιδιότυπο, ελαφρά σου-

ρεαλιστικό ύφος αλλά και τον ακαταμάχητο 

ανθρωπισμό τους. Το «1001 Γραμμάρια» εί-

ναι ίσως η πιο «ανοιχτή» του ταινία, ένα α-

νάλαφρο ρομαντικό δράμα, από εκείνα που 

κατορθώνουν να σε συγκινούν αδιόρατα, 

και να σε γοητεύουν διακριτικά. Χτισμένο 

πάνω στις πιο μικρές λεπτομέρειες των χα-

ρακτήρων και της απροσδόκητης ιστορίας 

τους, είναι ένα λεπτεπίλεπτο φιλμ που μιλά 

με απλότητα για τους ήρωές του, μα σε α-

φήνει να κρυφοκοιτάξεις πίσω από την επι-

φάνεια μερικές πιο βαθιές και ουσιαστικές 

σκέψεις για τη ζωή. Ή τη ζωή σου.

Γυναίκα από χρυ-
σό (WoMan in Gold) **
ΣκηΝοθεΣία: Σάιμον 

Κέρτις

ΠρωΤαγωΝίΣΤούΝ: Έλεν Μί-

ρεν, Ράιαν Ρέινολντς, 

Τατιάνα Μασλάνι

Εξήντα χρόνια μετά την απόδρασή της από 
τη Βιέννη μια γυναίκα θα διεκδικήσει από 
την αυστριακή κυβέρνηση πέντε πίνακες του 
Γκούσταβ Κλιμτ που ανήκαν στην οικογένειά 
της και είχαν κλαπεί από τους ναζί. 

Βασισμένη σε μια συναρπαστική αληθινή 

ιστορία και με μια εξαιρετική Έλεν Μίρεν 

στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η ταινία του 

Σάιμον Κέρτις είναι αναμφίβολα καλο-

φτιαγμένη κι αναμφίβολα προβλέψιμη. 

Ακόμη κι αν δεν ξέρεις την έκβαση της ι-

στορίας, ξέρεις εξ αρχής τον τρόπο που 

θα εξελιχθεί, το ότι ο νεαρός φιλόδοξος 

δικηγόρος θα δελεαστεί να αναλάβει την 

υπόθεση ± για τους λάθος λόγους± , ότι η 

περήφανη κλειστή γυναίκα θα ανοιχτεί και 

ότι ο ενθουσιασμός θα δώσει τη θέση του 

στην απογοήτευση και πάλι στην ελπίδα. 

Με δραματικά φλας μπακ στο παρελθόν 

και με χιούμορ αλλά και συγκίνηση στο πα-

ρόν, η «Γυναίκα από χρυσό» είναι μία από 

εκείνες τις ταινίες που βλέπεις δίχως καμιά 

αντίρρηση αλλά ταυτόχρονα και χωρίς α-

ληθινό ενθουσιασμό.

Οι Εκδικητές:  
Η Εποχή του  
Ούλτρον (avenGers: 
aGe of Ultron)
ΣκηΝοθεΣία: Τζος Γουίντον

ΠρωΤαγωΝίΣΤούΝ: Ρόμπερτ 

Ντ. Τζούνιορ, Κρις  

Έβανς, Σκάρλετ Τζοχάνσον

Προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα πρό-
γραμμα τεχνητής νοημοσύνης, ο Τόνι Σταρκ 
κατασκευάζει τον Ούλτρον, ένα ρομπότ 
που όμως αποκτά τάσεις να κατακτήσει τον 
κόσμο!

Οι «Εκδικητές» ήταν ίσως το καλύτερο 

blockbuster που είδαμε τα τελευταία χρόνια, 

κάτι που οφείλεται όχι μόνο στη συνεργασία 

όλων των πρωτοκλασάτων υπερηρώων της 

Marvel, αλλά κυρίως στο ξεκάθαρο ταλέ-

ντο του Τζος Γουίντον όχι απλά να πιάνει το 

ρυθμό της σύγχρονης ποπ κουλτούρας μα 

κυριολεκτικά να τον καθοδηγεί. Εξαιρετικός 

storyteller, ξέρει όχι μόνο να αφηγείται ιστο-

ρίες μα και πόσο σοβαρά να τις παίρνει, πώς 

να ισορροπεί το χιούμορ με τη δράση, πόσο 

κλείσιμο του ματιού μπορεί να δεχτεί ο θεα-

τής πριν το φιλμ γλιστρήσει στην ειρωνία. Η 

συνέχειά του είναι λογικό να ακολουθήσει 

την ίδια συνταγή αφήνοντας στον Γουίντον 

ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία να παίξει με 

τις συμβάσεις του είδους και να κάνει ένα 

άψογο superpop, superhero film!

Γυρισμένο 

το 1959, το 

AκόΜη



30 ΑΠΡΙΛIOY - 6 ΜΑΪΟΥ 2015 A.V. 43 

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

ΑθήνΑς
 

Α ΑΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, Νεάπολη, 2106423271

Το αλάτι της γης Πέμ.-Τετ. 
18:20 / Η καινούρια φιλενάδα 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Με σειρά 
εξαφάνισης Πέμ.-Τετ. 20:20  

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3, 
2106756546

Το τίμημα της δόξας Πέμ.-
Τετ. 18:45 / 1001 γραμμάρια 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:30 

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

Αίθ.1 Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Πέμ.-Κυρ. 16:30 / Εκδικητές: 
Η εποχή του Ultron Πέμ.-Τετ. 
18:45 3D, 21:45 3D 
Αίθ.2 Winx Club: Το μυστήριο 
του ωκεανού (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 16:30 / Mommy Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:15 
Αίθ.3 Σον το πρόβατο : Η 
ταινία Πέμ.-Κυρ. 16:15 / Εκ-
δικητές: Η εποχή του Ultron 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 21:00 
Αίθ.4 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 16:00, 
18:00 / Δευτ.-Τετ. 18:00 / Εκ-
δικητές: Η εποχή του Ultron 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
2107782122

Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:30, 23:00 
Αίθ.2 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 19:30 3D, 
22:00 3D 

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

Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:30, 23:00 
Αίθ.2 Η δεύτερη αλήθεια 
Πέμ.-Τετ. 18:20 / Με σειρά 
εξαφάνισης Πέμ.-Τετ. 20:20 
/ Νυχτερινή καταδίωξη Πέμ.-
Τετ. 22:30 
Αίθ.3 Το αλάτι της γης Πέμ.-
Τετ. 19:30 / Εκδικητές: Η επο-
χή του Ultron Πέμ.-Τετ. 21:30 
/ Winx Club: Το μυστήριο του 
ωκεανού (μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 
17:20 
Αίθ.4 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 19:30 
3D, 22:00 3D / Annie (μτγλ.) 
Παρ.-Κυρ. 17:10 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
2106841010

Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Κυρ. 17:30, 
20:00, 22:30 / Δευτ.-Τετ. 
20:00, 22:30 
Αίθ.2 Το αλάτι της γης Πέμ.-
Τετ. 18:00 / Mommy Πέμ.-
Τετ. 20:15, 22:40 

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

Γυναίκα από χρυσό Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:15, 22:20 

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

The Wobblies Πέμ.-Σάβ. 
21:30 / Δύο παιδιά της γειτο-
νιάς Πέμ.-Τετ. 18:15 / Araya 
Πέμ.-Κυρ. 20:00 / Δευτ.-Τετ. 
22:30 / Sir! No Sir! Πέμ.-Κυρ. 
23:00 / Ταξισυνειδησία: Η ά-
γνωστη ιστορία του Ελληνοα-
μερικανικού ριζοσπαστισμού 
Πέμ.-Τετ. 17:00 / Το αγόρι και 
ο κόσμος Παρ.-Κυρ. 15:30 / 
Ένας άνθρωπος παντός και-
ρού Κυρ. 12:00 / Να πεθαίνεις 
στα 30 Δευτ. 20:00 / Ματω-
μένος Μάης του ’36 Τρ. 20:00 
/ Το ταξίδι του Ναζίμ Χικμέτ 
στην Κούβα Τετ. 20:30 / Ο γα-
λάζιος άγγελος Τετ. 22:30 

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

Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 17:10, 19:45, 
22:20 
Αίθ.2 Mommy Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:30, 22:00 

Α ΣΤΟΡ
Σταδίου 28, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστή-
μιο, 2103211950

Τιμπουκτού Πέμ.-Τετ. 17:45 
/ Mommy Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:15 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925

Λευκός Θεός Πέμ.-Τετ. 22:30 
/ Χειμερία νάρκη Πέμ.-Τετ. 
17:20 / Ένα περιστέρι έκατσε 
σε ένα κλαδί συλλογιζόμενο 
την ύπαρξη του Πέμ.-Τετ. 
20:40 

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

Αίθ.1 Τετάρτη 04:45 Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:10, 22:20 
Αίθ.2 Το αλάτι της γης Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:20 / Η δεύτερη 
αλήθεια Πέμ.-Τετ. 22:30 

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

Το διαζύγιο: Η δίκη της 
Viviane Amsalem Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30 / Με σειρά εξα-
φάνισης Πέμ.-Τετ. 22:30 

ΒΑΡΚΙΖ Α
Θάσου 22, 2108973926

Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:40 3D, 22:20 3D / 
Παρ.-Κυρ. 17:10 3D, 19:40 3D, 
22:20 3D 
Αίθ.2 Τίποτα δεν τελειώνει 
κύριε Κόλινς Πέμ.-Τετ. 18:50, 
20:45, 22:40 / Επιτέλους φτά-
σαμε σπίτι (μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 
17:10 3D 

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

Γυναίκα από χρυσό Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30 / Annie 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:15 

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

Αίθ.1 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:30, 18:30 / Παρ.-Κυρ. 
12:20, 14:30, 16:30, 18:30 / 
Μαχητές των δρόμων 7 Πέμ.-
Τετ. 20:45, 23:30 
Αίθ.2 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:40, 17:40 / Παρ.-Κυρ. 
13:40, 15:40, 17:40 / Εκδικη-
τές: Η εποχή του Ultron Πέμ.-
Τετ. 19:50 3D, 22:45 3D 
Αίθ.3 Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:10, 
18:10 / Παρ.-Κυρ. 12:10, 14:10, 
16:10, 18:10 / Νυχτερινή κατα-
δίωξη Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 
Αίθ.4 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:30, 18:40 3D, 21:40 / Παρ.-
Κυρ. 12:30, 15:30 3D, 18:40 
3D, 21:40 
Αίθ.5 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:20, 19:15, 22:10 / Παρ.-
Κυρ. 13:30, 16:20, 19:15, 22:10 
Αίθ.6 Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:00, 17:20 / Παρ.-Σάβ. 
12:40, 15:00, 17:20 / Αναρχία 
Πέμ.-Τετ. 21:50, 00:00 / Η 
συμμορία του Παρκούρ Πέμ.-
Τετ. 19:40 
Αίθ.7 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:50, 21:00, 00:10 / 
Παρ.-Κυρ. 14:40, 17:50, 
21:00, 00:10 
Αίθ.8 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 16:45, 19:30, 22:20 
/ Σον το πρόβατο Η ταινία 
Παρ.-Κυρ. 13:00, 14:50 
Αίθ.9 Winx Club: Το μυστήριο 
του ωκεανού (μτγλ.) Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:20 / Παρ.-
Κυρ. 13:20, 15:20 / Εκδικητές: 
Η εποχή του Ultron Πέμ.-Τετ. 
17:10, 20:20, 23:20 
Αίθ.10 Το μυστικό της Αντα-
λάιν Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00, 19:00, 21:30, 23:50 / 
Παρ.-Κυρ. 13:10, 16:00, 19:00, 
21:30, 23:50 
Αίθ.11 Annie (μτγλ.) Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / Παρ.-
Κυρ. 12:40, 17:30 / Child 44 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 / 
Πρωταθλητές με ψυχή Πέμ.-
Τετ. 15:00 
Αίθ.12 Γυναίκα από χρυσό 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30, 
18:50, 21:15, 23:30 / Παρ.-
Κυρ. 14:00, 16:30, 18:50, 
21:15, 23:30 

Αίθ.13 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 20:15, 
23:15 
Αίθ.14 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 19:15, 
22:15 
   
VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 
14848

Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:40 
/ Winx Club: Το μυστήριο του 
ωκεανού (μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 
17:00 
Αίθ.2 Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
19:00 / Το μυστικό της Αντα-
λάιν Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:15 
Αίθ.3 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 22:20 / Νυχτερινή 
καταδίωξη Πέμ.-Τετ. 20:00 
/ Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 18:00 
Αίθ.4 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ., Δευτ., Τρ. 20:40, 
23:30 / Παρ., Σάβ., Κυρ., Τετ. 
17:50, 20:40, 23:30 
Αίθ.5 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 19:40 
3D, 22:30 3D / Σταχτοπούτα 
(μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 17:20 

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

Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:20 
/ Winx Club: Το μυστήριο του 
ωκεανού (μτγλ.) Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30 / Παρ.-Κυρ. 
15:40, 17:30 
Αίθ.2 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:00, 23:20 
/ Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 16:40 
Αίθ.3 Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 
/ Παρ.-Κυρ. 15:20, 17:20 / 
Νυχτερινή καταδίωξη Πέμ.-
Τετ. 21:30, 23:50 / Αναρχία 
Πέμ.-Τετ. 19:20 
Αίθ.4 Babadook: Οι σελίδες 
του τρόμου Πέμ.-Τετ. 00:20 / 
Γυναίκα από χρυσό Πέμ.-Τετ. 
17:20, 19:40, 22:00 
Αίθ.5 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 21:10, 00:00 
/ Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Παρ.-Κυρ. 15:30 
Αίθ.6 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00 / Παρ.-Κυρ. 16:00, 
18:00 / Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 20:00 
3D, 22:50 3D 
Αίθ.7 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:20, 00:10 
Αίθ.8 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:50 
Αίθ.9 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:50 

VillAGe ATHens meTRo mAll 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30 / 
Παρ.-Κυρ. 13:45, 16:30 / Εκ-
δικητές: Η εποχή του Ultron 
Πέμ.-Τετ. 19:00 3D, 22:00 3D 
Αίθ.2 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:30, 18:20, 21:10, 00:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:30, 15:30, 
18:20, 21:10, 00:00 
Αίθ.3 Annie (μτγλ.) Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:50 / Παρ.-
Κυρ. 14:20, 16:50 / Το μυστικό 
της Ανταλάιν Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:40, 00:10 
Αίθ.4 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 20:10 / Νυχτερινή 
καταδίωξη Πέμ.-Τετ. 23:00 
/ Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00, 18:00 / Παρ. 14:00, 
16:00, 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Αίθ.5 Winx Club: Το μυστή-
ριο του ωκεανού (μτγλ.) 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:40, 
17:40 / Παρ.-Κυρ. 13:30, 
15:40, 17:40 / Εκδικητές: Η 
εποχή του Ultron Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:30 

VillAGe sHoppinG AnD moRe 
Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιος 
Ιωάννης Ρέντης, 14848

Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:30 
Αίθ.2 Εκδικητές: Η επο-
χή του Ultron Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:30 
Αίθ.3 Babadook: Οι 
σελίδες του τρόμου 
Πέμ.-Τετ. 23:40 / 
Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α. Πέμ.-Τετ. 
18:45, 21:10 / Επιτέλους 
φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) 

Παρ.-Σάβ. 16:20 
Αίθ.4 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00, 21:00, 
00:00 / Παρ.-Σάβ. 15:00, 
18:00, 21:00, 00:00 
Αίθ.5 Μαχητές των 
δρόμων 7 Πέμ.-Τετ. 
19:15, 22:15 / Annie 
(μτγλ.) Παρ.-Σάβ. 
16:45 
Αίθ.6 Σταχτοπούτα 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
17:10 / Γυναίκα από 
χρυσό Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:50, 00:10 
Αίθ.7 Εκδικητές: Η 
εποχή του Ultron Πέμ.-
Τετ. 17:30 3D, 20:30 3D, 
23:30 3D 
Αίθ.8 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 / Παρ.-
Σάβ. 15:20, 17:20 / Εκδικητές: 
Η εποχή του Ultron Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:30 
Αίθ.9 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:30, 00:30 
Αίθ.10 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00, 22:00 / Παρ.-
Σάβ. 16:00, 19:00, 22:00 
Αίθ.11 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 17:00, 
20:00, 23:00 / Winx Club: Το 
μυστήριο του ωκεανού (μτγλ.) 
Παρ.-Σάβ. 15:00 
Αίθ.12 Η συμμορία του Παρ-
κούρ Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:40, 
23:50 
Αίθ.13 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 17:15, 20:15, 23:15 
Αίθ.14 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 21:15, 00:15 / Annie 
(μτγλ.) Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:50 / Παρ.-Σάβ. 
16:15, 18:50 
Αίθ.15 Το μυστικό της Α-
νταλάιν Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:15, 20:45, 23:10 
/ Παρ.-Σάβ. 15:40, 18:15, 
20:45, 23:10 
Αίθ.16 Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Παρ.-Σάβ. 15:45, 
18:00 / Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:20, 00:30 
Αίθ.17 Σον το πρόβατο: Η 
ταινία Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:45 / Παρ.-Σάβ. 15:50, 
17:45 / Η επιστροφή των νε-
κρών Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:45 
Αίθ.18 Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:20 / 
Πρωταθλητές με ψυχή Πέμ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10 / 
Παρ.-Σάβ. 15:30, 18:10 
Αίθ.19 Child 44 Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:20, 00:20 / Σον το 
πρόβατο: Η ταινία Παρ.-Σάβ. 
16:40 
Αίθ.20 Winx Club: Το μυστή-
ριο του ωκεανού (μτγλ.) Πέμ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40 / 
Παρ.-Σάβ. 15:40, 17:40 / Νυ-
χτερινή καταδίωξη Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:10       

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

Αίθ.1 Το τίμημα της δόξας 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:10 / 
Μακριά από τους ανθρώπους 
Πέμ.-Τετ. 22:20 
Αίθ.2 1001 γραμμάρια Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:30 / Μακριά 
από τους ανθρώπους Πέμ.-
Τετ. 18:30 

GA Z ARTe
Βουτάδων 34, Γκάζι, 2103452277

Το αλάτι της γης Πέμ.-Τετ. 
20:45 / Η καινούρια φιλενάδα 
Πέμ.-Τετ. 22:45 

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

Αίθ.1 Γυναίκα από χρυσό 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 / Επι-
τέλους φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 18:10 
Αίθ.2 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:00 

Δ ΑΝΑΟΣ
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
2106922655

Αίθ.1 Mommy Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 19:30, 
22:10 / Δευτ. 22:10 
Αίθ.2 Το αλάτι της γης Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:15 / Η δεύτερη 
αλήθεια Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14,Μαρούσι, 2108028587

Mommy Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:40 / 1001 γραμμάρια Πέμ.-
Τετ. 18:20 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Μια οικογενειακή υπόθεση 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:15 / Τε-
τάρτη 04:45 Πέμ.-Τετ. 22:00 

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

Γυναίκα από χρυσό Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:30 / Επιτέλους 
φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 18:00 

ΘΗΣΕΙΟΝ (ΘΕΡΙΝΟ)
Απ. Παύλου 7, Θησείο, 2103470980

Κλειστό Πέμ.-Παρ. / Το παι-
χνίδι της μίμησης Σάβ.-Τετ. 
20:50, 23:00

ΙΛΙΟΝ DiGiTAl CinemA
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 2108810602

Το αλάτι της γης Πέμ.-Τετ. 
18:45 / 1001 γραμμάρια Πέμ.-
Τετ. 20:45, 22:30 

ΙΝΤΕ Α Λ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 2103826720

Ο χορός της πραγματικότητας 
Πέμ.-Τετ. 17:15, 19:45, 22:15 

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

Αίθ.1 1001 γραμμάρια Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:00, 22:00 / Σον 
το πρόβατο: Η ταινία Σάβ.-
Κυρ. 16:15 
Αίθ.2 Τετάρτη 04:45 Πέμ.-
Τετ. 18:15, 20:30, 22:45 / 

Σταχτοπούτα (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:00 

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

Γυναίκα από χρυσό Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 / 
Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:00 

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

Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Το αλάτι της γης Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 / Σάβ.-

Κυρ. 17:15, 19:00 / Η καινού-
ρια φιλενάδα Πέμ.-Τετ. 21:00, 
22:45 

ΝΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179 
Δάφνη,(στάση Μετρό Άγ.Ιω-
άννης), 2109703158

Αίθ.1 Σον το πρό-
βατο: Η ταινία 
Πέμ.-Κυρ. 17:00 / 
Εκδικητές: Η εποχή 

του Ultron Πέμ.-Τετ. 
18:30, 21:30 

Αίθ.2 Εκδικητές: Η 
εποχή του Ultron Πέμ.-

Τετ. 18:00 3D, 20:45 3D, 
23:30 

Αίθ.3 Η καινούρια φιλενάδα 
Πέμ.-Τετ. 19:30 / Επιτέλους 
φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 17:30 / Εκδικητές: Η επο-
χή του Ultron Πέμ., Τετ. 21:45 
/ Νυχτερινή καταδίωξη 
Παρ.-Τρ. 21:45 
Αίθ.4 Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:45 / Εκδικητές: 
Η εποχή του Ultron Πέμ.-Τετ. 
20:00, 23:00 
Αίθ.5 Annie (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 16:45 / Εκδικητές: Η 
εποχή του Ultron Πέμ.-Τετ. 
19:15, 22:15 
Αίθ.6 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Winx Club: 
Το μυστήριο του ωκεανού 
(μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 16:00 / 
Γυναίκα από χρυσό Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15 

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

Γυναίκα από χρυσό Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 

oDeon Kosmopolis mApoyΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 14560

Αίθ.1 Η συμμορία του Παρ-
κούρ Πέμ.-Τετ. 18:20 / Εκ-
δικητές: Η εποχή του Ultron 
Πέμ.-Τετ. 20:30 
Αίθ.2 Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
22:50 / Πρωταθλητές με ψυχή 
Πέμ.-Τετ. 20:10 / Επιτέλους 
φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) Παρ.-
Κυρ. 18:10 
Αίθ.3 Child 44 Πέμ.-Τετ. 
19:20, 22:20 
Αίθ.4 Amore Mio Πέμ.-Τετ. 
20:50 / Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 23:10  / Σταχτοπού-
τα (μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 18:30 
Αίθ.5 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 19:30 3D, 
22:30 3D 
Αίθ.6 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 21:30 3D / 
Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α. Πέμ.-Τετ. 19:10 
Αίθ.7 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:10 
Αίθ.8 Γυναίκα από χρυσό 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:20, 22:40 
Αίθ.9 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 18:00, 21:00 
Αίθ.10 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 20:00, 
23:00 / Winx Club: Το μυ-
στήριο του ωκεανού (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:50 
Αίθ.11 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:00 
Αίθ.12 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τρ. 19:4

oDeon ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622683

Αίθ.1 Απόψε τρώμε στης 
Ιοκάστης Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00, 22:00 
Αίθ.2 Amore Mio Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:10, 22:30 

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

Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:00 
Αίθ.2 Child 44 Πέμ.-Τετ. 
22:50 / Η συμμορία του Παρ-
κούρ Πέμ.-Τετ. 20:40 
Αίθ.3 Γυναίκα από χρυσό 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:20, 22:40 / Σάβ.-Κυρ. 
17:50, 20:20, 22:40 
Αίθ.4 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:10 
Αίθ.5 Amore Mio Πέμ.-Τετ. 
19:10 / Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 21:30 
Αίθ.6 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 21:00 / Σάβ.-Κυρ. 
18:00, 21:00 
Αίθ.7 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 19:30 3D, 
22:30 3D 
Αίθ.8 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 20:10 / Αναρχία 
Πέμ.-Τετ. 23:10 / Επιτέλους 
φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 18:10 

Αίθ.9 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 20:30 
/ Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α. Σάβ.-Κυρ. 
18:20 
Αίθ.10 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ.-Τετ. 20:00, 
23:00    
  
ΟΣΚ ΑΡ DiGiTAl
Αχαρνών 330, Κ. Πατήσια, 2102281563

Ο χορός της πραγματικότητας 
Πέμ.-Τετ. 22:20 / Mommy 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30, 19:50 / Κυρ. 19:50 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Ο κήπος του Γιάλομ: Η φιλο-
σοφία μιας ζωής Πέμ.-Τετ. 
19:00, 22:30 / Το αλάτι της γης 
Πέμ.-Τετ. 20:25 

ΠΤΙ ΠΑ Λ ΑΙ
Ριζάρη 24, Παγκράτι, 2107253915

Νορβηγία Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:15, 22:15 

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Πλατεία Αγίας Τριάδος, 
Αργυρούπολη,  2109927447

Η ζωή είναι ωραία με τα μάτια 
κλειστά Πέμ.-Τετ. 20:30 / 
Καμίλ Κλοντέλ 1915 Πέμ.-
Τετ. 22:30 / Ο θαυματοποιός 
Παρ.-Κυρ. 18:30 

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

Αίθ.1 Mommy Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:30 
Αίθ.2 Το τίμημα της δόξας 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / 1001 γραμ-
μάρια Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:20 

sTeR CinemAs
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον, 801 
801 7837, 210 8092690
 
Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 21:00, 00:00 / Παρ.-
Σάβ. 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00 / Κυρ. 12:00, 15:00, 
18:00, 21:00, 00:00 
Αίθ.2 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ. 18:30 3D, 21:30 
3D, 00:30 3D / Παρ.-Σάβ. 
15:30 3D, 18:30 3D, 21:30 3D, 
00:30 3D / Κυρ. 12:30 3D, 
15:30 3D, 18:30 3D, 21:30 3D / 
Δευτ.-Τετ. 18:30 3D, 21:30 3D 
Αίθ.3 Αναρχία Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30 / Παρ.-Σάβ. 
15:30, 17:30 / Κυρ. 13:30, 
15:30, 17:30 / Εκδικητές: Η 
εποχή του Ultron Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:30 
Αίθ.4 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00, 20:00, 23:00 / Παρ.-
Κυρ. 14:00, 17:00, 20:00, 
23:00 
Αίθ.5 Εκδικητές: Η εποχή 
του Ultron Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 19:00, 
22:00 / Κυρ. 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 
Αίθ.6 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ. 21:15, 00:15 / Παρ.-Σάβ. 
18:15, 21:15, 00:15 / Κυρ. 
18:15, 21:15 / Δευτ.-Τετ. 21:15 
/ Η συμμορία του Παρκούρ 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:15, 
18:15 / Παρ.-Σάβ. 14:15, 16:15 
/ Κυρ. 12:15, 14:15, 16:15 
Αίθ.7 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:45, 18:45 / Παρ.-Σάβ. 
14:45, 16:45, 18:45 / Κυρ. 
12:45, 14:45, 16:45, 18:45 
/ Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 20:45 / Εκδικητές: 
Η εποχή του Ultron Πέμ.-Τετ. 
23:30 

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

Η εργατική τάξη πάει στον 
Παράδεισο Πέμ.-Τετ. 22:45 
/ Kuhle Wampe- Σε ποιον 
ανήκει ο κόσμος? Πέμ.-Τετ. 
18:30 / Συντροφικότητα Πέμ.-
Τετ. 21:15 / Το αλάτι της γης 
Πέμ.-Τετ. 19:45 / Απεργία 
Πέμ.-Τετ. 17:00 

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

Αίθ.1 Μακριά από τους αν-
θρώπους Πέμ.-Κυρ. 20:00, 
22:00 / Τίτος Πατρίκιος – Κική 
Δημουλά Δευτ. 19:00 / Με 
λίγο φως στους ώμους – Μι-
χάλης Γκανάς Δευτ. 21:00 / Τη 
νύχτα που ο Φερνάντο Πεσ-

σόα συνάντησε τον Κωνστα-
ντίνο Καβάφη Τρ.-Τετ. 21:00 / 
Ημερολόγια καταστρώματος: 
Γιώργος Σεφέρης Τρ.-Τετ. 
19:30 
Αίθ.2 Με σειρά εξαφάνισης 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45 

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

Αίθ.1 Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 17:30 3D, 
20:15 3D, 22:40 
Αίθ.2 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:00, 22:20 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 
2108222702

Τέλος κι αρχή Πέμ. 19:15 / 
Ο άγνωστος πόλεμος Πέμ. 
22:45 / Η μάχη του Στάλιν-
γκραντ μέρος 2ο: η νίκη Πέμ. 
23:45 [00:45-Η τύχη του 
κατασκόπου. Επιχείρηση 
Χολυγουντ] / Τελευταίες ομο-
βροντίες Πέμ. 21:00 / Ήρεμες 
ήταν εδώ οι αυγές Παρ. 20:00 
[18:00-Πολεμικά κινούμενα 
σχέδια για μικρούς και 
μεγάλους] Κλειστό Σάβ. / 
Με σειρά εξαφάνισης Κυρ., 
Δευτ., Τετ. 22:15 / Η δεύτερη 
αλήθεια Κυρ., Δευτ., Τετ. 
18:15, 20:15 / Anaparastasis: 
Η ζωή και το έργο του Γιάννη 
Χρήστου Τρ. 18:30 

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

Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30 

 
ΠροΑςτίων

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

Child 44 Πέμ.-Τετ. 21:00 / 
Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 18:00 

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

Ο κύκλος των αναμνήσεων 
Πέμ.-Κυρ. 19:00, 21:00 Κλει-
στό Δευτ.-Τετ. 

ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα,  
22210 25625

Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 18:45 3D, 
22:00 3D 

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

Ραγισμένα όνειρα Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:30 

ΠείρΑίΑ

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

Τα δικά μας παιδιά Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 21:15 / 
Παρ., Κυρ. 21:15 / Σάβ. 21:15, 
23:00 / Winx Club: Το μυστή-
ριο του ωκεανού (μτγλ.) Παρ. 
17:00, 19:00 / Σάβ. 15:00, 
17:00, 19:00 / Κυρ. 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00 

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

Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:40 
/ Η δεύτερη αλήθεια Πέμ.-
Τετ. 18:00 

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑ ΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυδαλλός,  
2104960955

Κλειστό Πέμ. / Τιμπουκτού 
Παρ.-Κυρ. 21:00 / Δευτ.-Τετ. 
19:00, 21:00 / Winx Club: Το 
μυστήριο του ωκεανού (μτγλ.) 
Παρ.-Κυρ. 17:00, 19:00 

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλ. Δημαρχείου, 2104225653

Τιμπουκτού Πέμ.-Τετ. 17:30 
/ Mommy Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:10 ●

(μτγλ.) Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 

-

Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:40, 

Πέμ.-Τετ. 

Σταχτοπούτα
Κυρ. 16:00 

ΚΗΦΙΣΙΑ Cinem
Cy
Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο ), 
Κηφισιά, 2106231601

Γυναίκα από χρυσό 
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 / 
Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:00 

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

Εκδικητές: Η εποχή του 
Ultron
22:30 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Film
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Το αλάτι της γης
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 / Σάβ.-Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 / Σάβ.-

Mommy ****Ορμητικό παθιασμένο σινεμά

1001 Γραμμάρια ***Ενα λεπτεπίλετο φιλμ για όσα δεν μπορούν να μετρηθούν

Γυναίκα από Χρυσό **Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία. Μια ελαφρώς  προβλέψιμη ταινία.

Οι Εκδικητές: Η Εποχή  του Ούλτρον
Superpop superhero

Araya
Ένα κλασικό ντοκιμαντέρ

JUsT THe FACTs

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617530
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. «Μία Θέση στην 
καρδιά σου». Μία εκπομπή του 
Γιώργου Παππά για Συμβίωση-
Γάμο-Οικογένεια-Εκδηλώσεις 
Γνωριμιών. Συνεργασία με 
περιφέρεια-εξωτερικό. Δεκτοί 
γονείς. Κυριακή στο EXTRA3 στις 
8.30-9.30μμ., Σάββατο στο ΑΒ 
12.30-1.30μμ., στο High TV Τρίτη 
10:15-11:15μμ., στο EXTRA Θεσ/
νίκης Τρίτη 7:00-8:00πμ., ΝΕΤ 
Σάββατο 7:00-8:00μμ. Πληροφο-
ρίες: 210 3623.294-295, www.

pappas, gr www.g-papas.gr

Αβαντάζ. Εισοδηματίας 30χρο-
νος, 1,83 ύψος, λεπτός, μη 
καπνιστής, χόμπι βόλτες, εκδρο-
μές, ταινίες, γυμναστική, υψηλές 
καταθέσεις, σπίτι και εξοχικό, 
Ι.Χ., πατρική περιουσία, επιθυμεί 
σοβαρή γνωριμία με νέα εμφα-
νίσιμη (δεκτή και μεγαλύτερης 
ηλικίας). «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 3ος όροφος, 210 
3620.147, καθημερινά 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr       

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)  
Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. 

Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

Μικρες αγγελίες

Χ14
Σάββατο 25/2, ο ξανθός α-
πέναντι που σε κοιτούσε, το 
επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα, 
βγάλε τα γυαλιά και χαμογέλα 
μου x14savvato25arpili….

ΕκπαιδΕυτήρια 
ΓΕιτονα
Βάρη. Τρεις ώρες έμεινα να 
κοιτάζω τα μάτια σου. Διάβαζες 
το βιβλίο σου. Από τον Άγιο 
Αρτέμιο. almakris1980@gmail.
com 

ήλΕκτρικοΣ 
Προς Πειραιά, 23/4, 22.15. Α-
νέβηκα Νερατζιώτισσα. Κάθισα 
απέναντί σου. Ο μελαχρινός… 
μιλούσες στο κινητό για φυτά 
και βότανα. Δίπλα μας ένας 
παππούς παραμιλούσε. Πότε 
θα σε ξαναδώ, μελαχρινή μου; 
Στείλε 6972654788 

McDonalD’s
Χαλάνδρι. Ήσουν με μια παρέα 
ένα αγόρι και ένα κορίτσι, έχεις 
τέλειο χαμόγελο, με κοίταξες 
έντονα όταν έφυγα, θέλω να σε 
δω. ch93033@yahoo.com 

ΕΣπΕριδΕΣ
Κοιτιόμασταν Τετάρτη απόγευ-
μα, καθόσουν με ένα φίλο σου 
κι εγώ από κάτω μπροστά σου. 
Το παιδί με το ξυρισμένο κεφά-
λι. Αν το δεις, Τετάρτη 29/04 
στις 16.00 εκεί…

ΜΕτρο
21/4 εσύ καθιστός με ζαφειρί 
μάτια, εγώ όρθια με βιβλίο στο 
χέρι. Κοιταχτήκαμε έντονα. 
Αν θες στείλε στο exaraki@
hotmail.com 

πΕιραιαΣ
17/2 απώλεια ταυτότητας… 
ερχόσουν από το γραφείο, μου 
’πες να περιμένω και ότι μετά 
από λίγο θα περνούσα μέσα… 
δεν έκατσες πολύ, έφυγες…

τaf 
Κυριακή απόγευμα, ήσουν με 
μια φίλη και ένα φίλο σου. Είσαι 
ξανθός, ψηλός με υπέροχες 
πλάτες και εγώ μελαχρινή με 
μακριά μαλλιά. Σε κοίταζα και 
σε ξανακοίταζα και δεν ήξερα τι 
να κάνω, μέχρι που σηκώθηκες 
και έφυγες και μένω σύξυλη. 
Πρέπει να σε ξαναδώ.

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: 
AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα. 
κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

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...

Μωράκι μου, οι χαρούμενες 
εκπλήξεις επιζητούν και χαρού-
μενη αποδοχή! 

Μου λείπεις, εσκιμωάκι μου… αν 
το δεις θέλω να σε δω.

Πόση υπομονή να δείξω ο άν-
θρωπος με τις δουλειές σου; 

Τρεις εβδομάδες τώρα όλο και-
νούργια φασούλια μου βγάζεις. 
Νομίζω, την επόμενη εβδομάδα 
δεν θα απαντήσω στην καλημέ-
ρα σου στο fb.

Για να δούμε, Σάββα, τι θα γίνει 
και με εσένα. Αν όσα μου είπες 
τα εννοείς κιόλας.

                   ξέρεις                   ξέρεις
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swatch 
Σε ημέρες ατελείωτης ηλιοθεραπείας μάς μεταφέρουν τα ρολόγια της νέας 
Spring Summer 2015 Collection. Αριστερά, το μοντέλο Mister Parrot της 
συλλογής Surfing The Wave (Π.Λ.Τ. €58) και δεξιά το Vitamine Boost (Π.Λ.Τ. 
€58) από τη συλλογή Mediterranean Dolce Vita, που μεταμορφώνει αγαπη-
μένες τροφές στα πιο trendy και «νόστιμα» αξεσουάρ για τον καρπό! 

Vans 
Την κλασική σιλουέτα 

του Slip-On, της συλλογής 
που πρωτο-εμφανίστηκε 
το 1977 και καθιερώθηκε 
ως σήμα κατατεθέν του 

street-style, αναβαθμίζει 
η Vans, με νέους συνδυα-
σμούς χρωμάτων, σχεδί-
ων και premium υφασμά-
των. Η νέα συλλογή Vans 
Classic Slip-On είναι ήδη 

διαθέσιμη στο vans.com/
slipon καθώς και σε όλα 

τα καταστήματα λιανικής 
της Vans. 

caRRotEn 
Δέκα νέα πρωτοποριακά 

προϊόντα παρουσιάζει 
για το καλοκαίρι του 2015 
το Carroten, για σίγουρη 

προστασία και φυσικό 
μαύρισμα. Αντηλιακά για 
το πρόσωπο και το σώμα, 
για παιδιά, γυναίκες και 
άνδρες, για ανθρώπους 
με ευαίσθητες επιδερμί-
δες, για μέσα ή έξω από 

το νερό, αλλά και για 
περιποίηση μετά την έκ-
θεση στον ήλιο. Από την 

αμιγώς ελληνική εταιρεία 
Σαράντης.  

BEPanthol 
Ένα δώρο για το καλοκαί-
ρι μας κάνει το Bepanthol, 

καθώς μπορούμε να 
αποκτήσουμε την  αντη-
λιακή κρέμα προσώπου 

Bepanthol® με SPF 30 
για αποτελεσματική προ-

στασία του προσώπου 
τόσο από τη UVA όσο και 
από τη UVB ακτινοβολία, 

παίρνοντας δώρο το 
Bepanthol® αφρόλουτρο  

200ml.

acs 
Χρυσός Χορηγός για έκτη 

χρονιά ήταν η ACS στο 
6ο Συνέδριο Distance 

Selling & e-Commerce, 
το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε στο Αμφιθέατρο 

ΟΤΕAcademy. Εκεί, η ACS 
παρουσίασε την επιτυχη-
μένη εφαρμογή των λύ-

σεων που προσφέρει στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα 

www.you.gr, αλλά κυρίως 
τα οφέλη που έχει αποκο-
μίσει τόσο το ίδιο το web 
shop στη λειτουργία του, 

όσο και οι πελάτες του.  

ooZoo 
Έχουμε τη δύναμη να κάνου-
με το χρόνο να σταματήσει ή 
να κυλήσει πιο γρήγορα. Το 
αξίωμα αυτό των ρολογιών 
OOZOO, το #Make Time Stop, 
έγινε hashtag και πλημμύρισε 
τα social media, με κεντρικό 
θέμα τον έρωτα. Για τη φω-
τογράφηση και την καμπάνια 
μπορείτε να δείτε περισσότε-
ρα εδώ: www.oozoo.gr 

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

ςε είδα...
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Της ΜυρΤώΣ ΚΟνΤΟβΑ
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Μίλα Μου βρώμΙκΑ

Μυρτώ, είμαι 16 και κάτι ψιλά. Ζω 
έναν εφιάλτη τώρα τελευταία. 
Είναι ο εφιάλτης του «δεν με θέ-
λει κανείς, δεν ξέρω τι θέλω στη 
ζωή μου». Ο μόνος σύμμαχος 

από όλη την οικογένεια , ο πατέρας μου. 
Όμως μετά από το χαστούκι, και αφού 
τον είπα «μαλάκα» (το πήρα πίσω), έ-
νιωσα σαν να πέθανα. Είμαι μόνη μου 
και πνίγομαι. 

Χαλαρώστε. Όταν είσαι 16 χρονών το να μην 
ξέρεις τι θέλεις στη ζωή σου δεν είναι εφιάλ-
της, είναι εφηβεία. Αν ξέρατε, θα γινόσασταν 
προστατευόμενος μάρτυρας. 

Υ.Γ. 1 Όσο για το «δε με θέλει κανείς», από πού 
το βγάλατε αυτό το συμπέρασμα;  Έχει γίνει 
κάτι συγκεκριμένο ή έτσι νιώθετε; Μήπως να 
το ξανασυζητήσουμε μετά το καλοκαίρι;
 Υ.Γ. 2 Νομίζω ότι στην πλειοψηφία του, ο κο-
ριτσίστικος πληθυσμός αυτής της χώρας θα 
έδινε το ένα νεφρό για να έχει σύμμαχο τον 
μπαμπά στην οικογένεια. Ντάξει, το χαστούκι 
ήταν σεναριακή αστοχία.
Υ.Γ. 3 Με φαντάζομαι στα 16 μου να αποκαλώ 
τον πατέρα μου «μαλάκα». Γαμώ τις φάσεις. 
Αμέσως μετά, είμαι κρεμασμένη στη συκιά και 
εξετάζω την ανάποδη όψη του κόσμου με την 
κοτσίδα μου να σκουπίζει την αυλή.

Μυρτώ μου, γνώρισα ένα αγόρι αρχές 
Φεβρουαρίου περίπου. Εγώ δεκάξι, αυ-
τός δεκαοχτώ. Στην αρχή έδειχνε τρελό 
ενδιαφέρον, μιλούσαμε καθημερινά και 
φαινόταν ότι του άρεσε, τόνιζε συνέχεια 
το πόσο του αρέσει που μιλάμε, το πόσο 
ενδιαφέρον έχω σαν άνθρωπος, και γε-
νικότερα μου μιλούσε πολύ όμορφα. Ώ-
σπου μου ζήτησε να βγούμε. Βγήκαμε, 
μπορώ να πω ότι του άρεσε ΑΛΛΑ μου 
είπε ότι με βλέπει ΦΙΛΙΚΑ;! Ωστόσο, 
κόψαμε τη συχνή επαφή από τη πλευ-
ρά του (πανελλήνιες, διαβάσματα –πο-
λύ καλός μαθητής θέλει οπωσδήποτε 
να περάσει– και τέτοια φάση! Μιλάμε 
περιστασιακά πλέον! ΣΙΧΤΙΡ!). Κάθε 
φορά που με βλέπει έξω είναι αγκαλιές, 
φιλιά, δείχνει ότι νοιάζεται, πολλές φο-
ρές δείχνει ότι ζηλεύει και πρόσφατα 
με πήρε τηλέφωνο μες στην άγρια νύ-
χτα... μιλούσαμε μέχρι το ξημέρωμα και 
μου ζήτησε να βγούμε. Βγήκαμε… δι-
ατηρούσαμε μια μόνιμη οπτική επαφή 
(είχε καρφωθεί πάνω μου), τον άγγιζα 
συνέχεια, λέγαμε για διάφορα θέματα 
(κυρίως ιστορίες από τη ζωή μας) και με 
πήγε και σπίτι μου γιατί ήταν πολύ αρ-
γά! Άλλες κινήσεις ΚΑΠΟΥΤ! Από τότε 
ΔΕΝ ξαναμιλήσαμε! Με έχει μπερδέψει 
πολύ αυτός ο άνθρωπος! Δεν ξέρω πώς 
να τον αντιμετωπίσω! Περιττό να σου 
πω ότι εγώ καίγομαι και τσουρουφλίζο-
μαι για πάρτη του! 
Υ.Γ. Είναι πολύ μυστήριος σαν άνθρω-
πος, έξυπνος, ντροπαλός, προτιμά τις 

σχέσεις (με βρίσκει πολύ όμορφη και 
πολύ ώριμη – έτσι είπε τουλάχιστον). 
ΒΟΗΘΕΙΑ! 

Ή ντρέπεται ή του φαίνεστε μικρή και δεν ξέ-
ρει τι να σας κάνει ή δεν θέλει να μπλέξει ή έχει 
γκομενική εκκρεμότητα ή ξενέρωσε από κάτι. 
Γιατί δεν τον ρωτάτε;

Μυρτώ μου, γεια σου! Είμαι σε μια σχέση 
6-7 μήνες. Γνωριστήκαμε στις διακοπές 
μέσω μιας φίλης μου (καθώς είναι φίλος 
του αδελφού της). Εκείνος με πρόσεξε 
από την πρώτη στιγμή, ενώ εγώ (αν και 
τον συμπάθησα) όχι. Η φίλη μου επέ-
μενε να του δώσω μια ευκαιρία, γιατί 
ήταν καλό παιδί, αν και τώρα θέλει να 
χωρίσω. Κρατήσαμε επαφή μέσω μηνυ-
μάτων περίπου 1 μήνα. Κι όταν ανέβηκε 
Αθήνα για κάποια σεμινάρια, συνέχι-
σε τις προσπάθειες προσέγγισης. Η υ-
πομονή κι η επιμονή του με έκαναν να 
του δώσω μια ευκαιρία, κι ας μην ήμουν 
τρελά ενθουσιασμένη. Ώσπου σιγά-
σιγά άρχισα να νιώθω πιο κοντά του και 
να αλλάζουν πολλά από τα αρχικά μου 
συναισθήματα. Ειδικά όταν τον είδα να 
αλλάζει πράγματα που με ενοχλούσαν 
ή για χάρη μου να κάνει αυτά που δεν 
θα έκανε. Μάλιστα δεν ταξίδεψε, όπως 
υπολόγιζε, και βρήκε δουλειά εδώ για 
να είναι μαζί μου (χωρίς να το ζητήσω). 
Από την αρχή όμως έβγαζε μια ανασφά-
λεια που συχνά τον κάνει να φοβάται 
μη με χάσει. Ειδικά όταν βγαίνω με τη 
single κοινή μας φίλη (που αντιπαθεί 
τον πιο απελευθερωμένο χαρακτήρα 
που βγάζει) και τσακωνόμαστε. Εκείνη 
πάλι θεωρεί πως με καταπιέζει, πως εί-
ναι περίεργος και μου προτείνει να χω-
ρίσω. Η αλήθεια είναι πως έχει κάποια 
κολλήματα με τα οποία διαφωνώ, αλλά 
ποτέ δεν έχω επιτρέψει να με επηρεά-
σουν. Το θέμα είναι ότι συχνά βρίσκο-
μαι στη μέση και δεν θέλω να πρέπει να 
διαλέξω. Τη φίλη μου, όπως κι αν είναι, 
την ξέρω 4 και χρόνια. Μου έχει σταθεί 
και έχουμε περάσει πολλά μαζί. Με το 
φίλο μου περνάω καλά, αν και αυτή του 
η αντίδραση δεν μ’ αρέσει. Αν χώριζα 
θα ήταν από δική μου επιλογή. Πώς ό-
μως να χειριστώ μια τέτοια κατάσταση;

Ακούγεται διαστημικό αλλά δεν είναι πρόβλη-
μά σας το ότι αλληλοσιχαίνονται. Και δεν είναι 
υποχρεωτικό να διαλέξετε κάποιον από τους 
δύο. Ούτε να  χωρίσετε επειδή έτσι γουστάρει 
η κολλητή σας, ούτε και να κόψετε την κολ-
λητή σας επειδή έτσι γουστάρει ο φίλος σας. 
Όπως δεν είναι υποχρεωτικό να συμπαθεί ο 
ένας τον άλλο και να κάνουν παρέα. Σε κάθε 
περίπτωση, βάλτε και κάνα όριο στα παιδιά. 
Όλα θα πάνε πολύ καλύτερα αν καταλάβουν 
ότι δεν σας αφορά αυτό το παιχνίδι. Εκτός αν 
τους τσιτώνετε εσείς για να ανάβουν πού και 
πού τα αίματα. Παίζει; A

ςτείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της a.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

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

Ανήκεις στα ζώδια που ουσιαστικά ο ίδιος σου 
ο εαυτός σε πιέζει να αλλάξεις δέρμα, ιδέες, 
απόψεις, σχέσεις, φιλίες, να ξαναδείς τα επαγ-
γελματικά σου, να ανοιχτείς, να αναγεννηθείς. 
Να ξεγράψεις για να γράψεις τα επόμενα κε-
φάλαια της ιστορίας σου. Ω ναι! Η επιθυμία σου 
να παρασυρθείς είναι τεράστια. Ακόμα κι αν 
σου έλεγε κάποιος ότι θα την πατήσεις μεγα-
λοπρεπώς από αυτόν ή αυτήν που θα κάνει την 
καρδιά και το σώμα σου να πάρουν φωτιά, δεν 
θα έκανες πίσω. Υπάρχει βεβαίως και το άλλο 
κομμάτι σου που δεν αντέχει να δίνει λογαρια-
σμό στον οποιοδήποτε. Το ακόμα πιο περίερ-
γο είναι ότι κάθε φορά που είσαι έτοιμος/η να 
πέσεις στα δίχτυα του/της, ξαφνικά αυτός/ή 
εξαφανίζεται. Συμπέρασμα: Ή θα μπεις στη 
φωτιά αναλαμβάνοντας το ρίσκο των επιλο-
γών σου ή θα συνεχίσεις να κλαψουρίζεις ότι 
κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει χάνοντας 
πολύτιμο χρόνο.

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Η παρουσία του Άρη στο ζώδιό σου για άλλη 
μία εβδομάδα και της Αφροδίτης (αλλά και του 
Ερμή από 1/5) στους Διδύμους σού δίνουν την 
ευκαιρία να μιλήσεις ευθέως και σοβαρά σε 
ορισμένους ανθρώπους που απέφευγες μέχρι 
τώρα είτε επειδή θεωρούσες ότι σου γίνονται 
βάρος είτε επειδή αυτοί απομακρύνθηκαν 
από κοντά σου για λόγους που δεν μπορείς να 
κατανοήσεις. Επιπλέον έχεις τη δύναμη και το 
σθένος να δράσεις επαγγελματικά, να συζητή-
σεις για τα επόμενα σχέδιά σου, να συνεργα-
στείς και να επικοινωνήσεις. Θυμήσου, επίσης, 
ότι δεν φτάνει πλέον να διανθίζεις τις συζη-
τήσεις σου με αστεία και χαριτωμενιές αλλά 
με αλήθεια, ουσία και στόχο. Και, ναι, αυτή η 
εποχή είναι σημαντική. Και, ναι, μην αναβάλ-
λεις ±  είναι καιρός αποφάσεων. 
  
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Ακόμα και στην περίπτωση που όλα πηγαίνουν 
σχετικά καλά αυτή την εποχή ± η Αφροδίτη 
στους Διδύμους μπορεί να σε ρίχνει στα μα-
λακά σε περίπτωση που τα πράγματα στρα-
βώνουν±  ξέρεις πολύ καλά ότι η παράσταση, 
όπου εσύ ελπίζεις στη δεξιοτεχνία αυτού που 
σου ρίχνει σπαθιά χωρίς να σε τραυματίσει, συ-
νεχίζεται. Ο τροχός ονομάζεται εργασιακή ζωή 
και σχέσεις και τα σπαθιά που προσπαθείς να 
αποφύγεις ονομάζονται παρατεταμένη αναμο-
νή, ηττοπάθεια, άγχος, πλήξη, έλλειψη ικανο-
ποίησης και αίσθημα εγκλωβισμού. Είναι ώρες 
που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις να ακουμπήσεις 
πουθενά και σε κανέναν. Αυτό το εσωτερικό 
τρέκλισμα έχει σαν αποτέλεσμα να αισθάνεσαι 
κλειστοφοβία και στη δουλειά σου ±  αυτό που 
χαιρόσουν χθες, σήμερα δεν σου δίνει καμία 
χαρά. Οι σχέσεις που είχες μέχρι χθες και σε 
έκαναν να νιώθεις καλά σήμερα δεν σου λένε 
τίποτα. Και το ερώτημα που αναδύεται είναι: 
ασφάλεια ή έξω από την comfort zone;  

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Θα σώσεις τον εαυτό σου από περιττούς θυ-
μούς και αντικατηγορίες, αν βάλεις καλά στο 
μυαλό σου ότι δεν μπορείς αυτή την εποχή να 
βρεις άκρη με το θέμα των σχέσεων. Η επιρ-
ροή της Αφροδίτης και του Ερμή στους Διδύ-
μους (από 1/5) είναι υπόγεια και κινητοποιεί 
δυνάμεις που, αν δεν τις εκλογικεύσεις, σε ο-
δηγούν μαθηματικά στο αυτογκόλ. Αυτό ισχύ-
ει και για το εργασιακό περιβάλλον ±  όσο πιο 
διαφανής είσαι στις δοσοληψίες σου, όσο πιο 

καλά κάνεις τη δουλειά 
σου μακριά από κουτσομπολιά και στρατόπε-
δα, όσο δεν σηκώνεις το γάντι που ίσως σου 
πετάνε συνάδελφοι, ο από πάνω, ο πελάτης, 
ο εργοδότης, τόσο περισσότερο ανεβάζεις τις 
πιθανότητες να περάσει αυτό το διάστημα χω-
ρίς ούτε μία γρατσουνιά. Και μία προειδοποίη-
ση: η εγγύτητα και η τρυφερότητα που μπορεί 
να αισθάνεσαι για κάποιον/α είναι υπέροχη, 
αρκεί να μην καταπιέζεις αυτόν/ή που στην 
προσφέρει και να μην κολλάς.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ίσως δίνεις την ενέργειά σου για να καθιερω-
θείς ως ένα «επιτυχημένο μέλος της κοινωνί-
ας» ή να αναγνωριστείς, γεγονός που για έναν 
Λέοντα σημαίνει ότι, εκτός από την απαιτούμε-
νη ορατότητα που διεκδικεί, κερδίζει κι αρκετά 
χρήματα ώστε να μην εξαρτάται από κανέναν. 
Ίσως να μην υπάρχει εξωτερική δράση αλλά η 
επιθυμία να ξεχωρίσεις, η ανυπομονησία να 
κάνεις κάτι που σου αρέσει και η αγωνία αν 
θα καταφέρεις να γίνεις σημαντικός/ή. Μέ-
χρι τώρα τα καταφέρνεις καλά πάντως, αν και 
σκέφτεσαι ότι λάθος εκτιμήσεις, αστοχίες και 
λάθος επιλογές δεν συγχωρούνται πια. Ο Δίας 
σε κρατάει από το ένα χέρι τονώνοντάς σου 
το ηθικό με ανθρώπους που σε στηρίζουν και 
σε εκτιμάνε και από το άλλο χέρι ο Άρης στον 
Ταύρο σε πιέζει να εγκαταλείψεις συνήθει-
ες, ανθρώπους και σχέσεις που έκλεισαν τον 
κύκλο τους. Πρόκειται για μία εποχή που δεν 
μπορείς να τα έχεις καλά με όλους. Νιώθεις ότι 
μπαίνεις σε ένα καινούργιο κεφάλαιο ζωής. 
Μη φοβάσαι να πεις όχι. Μη φοβάσαι να προ-
χωρήσεις. Στη θέση των μάταιων αντιπαρα-
θέσεων μπορείς να κάνεις ένα σταδιακό fade 
out ±  η κάμερα απομακρύνεται τόσο ώστε τα 
πρόσωπα, που δεν έχουν θέση στη ζωή σου, 
θα μοιάζουν με μία κουκίδα στο παρελθόν.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Σαν Παρθένος έχεις τη δυνατότητα να επιβάλ-
λεσαι στο φυσικό κόσμο ακόμα κι αν οι γονείς 
σου δεν σε προετοίμασαν για μία τέτοια δου-
λειά. Με την Αφροδίτη και τον Ερμή (από 1/5) 
στους Διδύμους μπορείς να επιβληθείς ± ή ε-
πειδή είσαι χαμηλών τόνων να κάνεις αισθητή 
την παρουσία σου±  παντού. Επαγγελματικά 
και κοινωνικά μετράς, αναγνωρίζεσαι, σε θέ-
λουν στις παρέες, μπορείς να κερδίσεις τις ε-
ντυπώσεις και να είσαι αυτό που λέμε «σημα-
ντικός παίκτης» εργασιακά. Θυμήσου, όμως, 
ότι δεν βρίσκεσαι στη γη μόνο και μόνο για να 
συγκεντρώνεις χρήματα ±  φυσικά αυτό δεν 
σημαίνει ότι θα ενσαρκώσεις το μύθο του τα-
λαντούχου αλλά φτωχού καλλιτέχνη, παρόλο 
που έχεις ταλέντο στην απόκτηση χρημάτων, 
ναι, ταλέντο. Η εργασία σου πρέπει να έχει νό-
ημα και η ψυχή σου πρέπει να τρέφεται. Όταν 
κάποια στιγμή αισθανθείς πνευματικά πλούσι-
ος και συναισθηματικά πλήρης ± μη γελάς, κάτι 
τέτοιο δεν είναι αδύνατο να συμβεί±  δεν θα 

παθαίνεις πανικό κάθε φορά που οι προβολείς 
πέφτουν πάνω σου. 

  
Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Με πλανήτες στους Διδύμους μη 
χάνεις το χρόνο σου επιθυμώντας 
την ιδανική, τέλεια και λαμπερή 
οικογενειακή ή ερωτική ζωή που 

έχεις διαβάσει στα βιβλία ή έχεις δει 
στο σινεμά. Τελειότητα σημαίνει «απο-

στειρωμένη πραγματικότητα» οπότε μπορείς 
να κάνεις τις ιδέες σου τέχνη αλλά όχι σχέσεις. 
Κατά τα άλλα, όσο περισσότερο τρέχεις για 
ένα στόχο που έχεις βάλει τόσο περισσότε-
ρο ενήλικας, ώριμος/η και ολοκληρωμένος/η 
θα νιώθεις. Μερικές φορές ίσως και ευτυχι-
σμένος/η. Φυσικά η Αφροδίτη και ο Ερμής σε 
δελεάζουν να αφήσεις τα επαγγελματικά ρα-
ντεβού για να εξαφανιστείς με κάποιον που 
περνάς καλά για κάπου που δεν σου θυμίζει ότι 
χρειάζεται να δουλέψεις ή να λύσεις οικονομι-
κά ζητήματα ή θέματα σχέσεων. Η άλλη πλευ-
ρά αυτών των διελεύσεων σε εμπνέει για δια-
λογισμό, για βόλτες σε ανθισμένους αγρούς, 
για κατανόηση των άλλων και για συζητήσεις 
περί Θεού και φανατισμού. Και οι δύο εκδοχές 
πάντως είναι ΕΞΩ από το σπίτι. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Έχεις ανακατέψει τόσο πολύ την τράπουλα 
με τις πιθανότητες, τις προσδοκίες, τους ευ-
σεβείς πόθους, τις ευκαιρίες, τις εναλλακτι-
κές, τα plan b, τις δυνατότητες και τις ελπίδες, 
που χρειάζεται να ανοίξεις πια τα χαρτιά σου. 
Η ζωή σου δεν μπορεί να περιμένει. Φαίνεται 
ότι υπάρχουν ευκαιρίες, προσκλήσεις και θε-
τικές εξελίξεις στον τομέα της δουλειάς, των 
συνεργασιών αλλά και των προσωπικών σχέ-
σεων που σε ενδιαφέρουν συναισθηματικά. 
Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσεις να 
υπερασπιστείς τις επιλογές που χρειάζεται να 
κάνεις. Η επιλογή είναι απλή: σταθερότητα 
και συναισθηματική ασφάλεια με ένα τραύμα 
που κανείς δεν ξέρει ή φαντασιώσεις και ανε-
δαφικές προσδοκίες; Υ.Γ. Πρέπει να κάνεις μία 
γενναία προσπάθεια αυτή την εποχή για να 
αυξήσεις την απόδοσή σου, να αποδείξεις την 
αξία σου και να διακριθείς χωρίς να ξεχνάς ότι 
ο πελάτης και ο διευθυντής έχουν πάντα δίκιο 
±  ακόμα κι όταν έχουν ολοφάνερα άδικο. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Ο Κρόνος είναι ανάδρομος στο ζώδιό σου επη-
ρεάζοντας τους γεννημένους τις πέντε πρώτες 
μέρες του Τοξότη. Ίσως νιώσεις σαν την αρκού-
δα που πρέπει να χορεύει υπάκουη στο ρυθμό 
του ντεφιού που της χτυπάνε φρικτοί άνθρω-
ποι ±  στην περίπτωσή σου άνθρωποι που είναι 
σε θέση να σε φτιάξουν ή να σε καταστρέψουν 
επαγγελματικά. Ακόμα κι αν υπομένεις χτυπή-
ματα ή σε άλλες περιπτώσεις αναγκαστείς να 
τρέχεις πίσω από ένα καρότο, μέσα σου βρά-
ζεις που είσαι αναγκασμένος/η να συμβιβάζε-
σαι, να διαπραγματεύεσαι, να ακολουθείς, να 
καταπίνεις τον τσαμπουκά σου και να πιέζεσαι 
να αποδείξεις την αξία σου. Ναι, μερικές φορές 
ο βασιλιάς χρειάζεται να γίνει γελωτοποιός για 
να επιβιώσει. Από την άλλη ο Δίας είναι στον Λέ-
οντα οπότε το βασιλικό κομμάτι ισχύει (από πέ-
ρυσι τον Ιούλιο μέχρι και τα μέσα Αυγούστου), 
κάτι πήρε μπρος, ένα φανάρι έγινε πράσινο, μία 
ευκαιρία έπεσε στα πόδια σου, κάτι ξεκίνησε, 
κάτι σου δόθηκε ±  ο Δίας άνοιξε ή θα ανοίξει ένα 
δρόμο. Ε, και με την Αφροδίτη στους Διδύμους 
και οι σχέσεις παίρνουν τα πάνω τους. Τύχη και 
προσπάθεια σε ισορροπία.  

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Διατηρώντας το σοβαρό ύφος και τον έλεγχο 
των αισθημάτων σου μόνο οι πολύ κοντινοί 
σου άνθρωποι γνωρίζουν πόσο έχεις κουρα-
στεί και ματώσει τα τελευταία χρόνια. Ας μην 
επιμείνουμε σε αυτό ±  το ξέρεις από πρώτο 
χέρι. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, ακό-
μη κι οι κοντινοί σου άνθρωποι μπορεί να μην 
αντιλαμβάνονται τις ανησυχίες, τους φόβους 
ή τους τυχόν κάβους που περνάς, αφού ο Ά-
ρης στον Ταύρο αλλά και ο Δίας στον Λέοντα 
λειαίνουν τα άγχη, στρογγυλεύουν τις κρίσεις 
και δείχνουν το φως στην άκρη του τούνελ. 
Ναι, υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να σε βοη-
θήσουν ή να σε στηρίξουν επαγγελματικά, 
υπάρχει δημιουργικότητα ±  οπότε στράγγιξε 
την, υλοποίησέ την, άφησέ την να σε κατα-
κλύσει, εκμεταλλεύσου την. Ναι, ο έρωτας 
δεν είναι διαφημιστικό κολόνιας αλλά ενδε-
χόμενο, έχεις φίλους καλούς και μπορείς να 
ανοιχτείς και σε καινούργιους. Και, ναι, κάτι 
γίνεται οικονομικά και ανασαίνεις, συνεταιρί-
ζεσαι, ξεχρεώνεις ή μοιράζεσαι. Κάποιος σε 
αγαπάει ±  το ξέρεις;

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Ουσιαστικά είναι μία περίοδος που σχετίζεται 
με τις συντροφικές σχέσεις και την επαγγελ-
ματική σου κατάσταση κι έχει μόνο ένα στόχο: 
να αντιμετωπίσεις και να δώσεις ουσιαστικές 
λύσεις σε κομμάτια της ζωής σου που είναι ε-
τοιμόρροπα, που σε κρατάνε δέσμιο/α χωρίς 
καμία ικανοποίηση και που σε οδηγούν κάθε 
τόσο σε αδιέξοδο και κρίσεις. Παρόλο που η 
πιθανότητα να σπάσεις σχέσεις που δεν λει-
τουργούν σου φαίνεται μία τρομακτική μοί-
ρα ± γιατί ελπίζεις πάντα ότι κάποια στιγμή θα 
βελτιωθούν από μόνες τους±  να θυμάσαι ότι 
οι σοβαρές αλλαγές στο γάμο, τις στενές σχέ-
σεις ή την επαγγελματική σου πορεία είναι ε-
πιβεβλημένες, αν θέλεις να έχεις μέλλον. Όλοι 
κάποια στιγμή είναι απαραίτητο να αλλάξουμε 
για να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να βελτιώ-
σουμε, να ζωντανέψουμε ή να δοκιμάσουμε 
ξανά την ευφορία και τη ναυτία που δημιουρ-
γούν οι σχέσεις. Σαν υστερόγραφο να υπενθυ-
μίσω ότι αφήνοντας πίσω σχέσεις που δεν σου 
λένε τίποτα θα αισθανθείς εξαιρετική ευεξία 
και ελευθερία ±  σαν να σου χαρίζουν πάλι τον 
κόσμο. Άσε που κάποιος/α που μπαίνει στη 
ζωή σου θα σου φωτίσει τον κόσμο. 
 

ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Όσο μεγάλες κι αν είναι οι φιλοδοξίες σου, 
είσαι λιγότερο διατεθειμένος/η να αφήσεις 
τη φωλιά σου. Ακόμα κι αν εμφανίζεσαι στον 
κόσμο για να πολεμήσεις για τις επιδιώξεις και 
την καριέρα σου, το κάνεις έχοντας στο μυαλό 
σου να γυρίσεις γρήγορα στο σπίτι κοντά σε 
αυτούς που αγαπάς ή να πας να βρεις αυτούς 
που αγαπάς. Φυσικά κανένας δεν θα σε κατη-
γορήσει αν παρατήσεις ένα επαγγελματικό 
ραντεβού ή αν φύγεις πιο νωρίς από τη δου-
λειά προφασιζόμενος/η ίωση ή αν χαζεύεις 
τις περισσότερες ώρες που δουλεύεις. Είναι 
κατανοητό: Όταν η Αφροδίτη βρίσκεται στους 
Διδύμους θέλεις να κλείσεις τον τρελό, απαι-
τητικό κόσμο έξω από τη ζωή σου.  Χρειάζεσαι 
και έχεις ανάγκη την οικογένεια και τους πολύ 
κοντινούς σου ανθρώπους, τους οποίους κά-
ποιες άλλες φορές μπορεί να προσπαθείς να 
αποφύγεις αλλά τώρα είναι οι μόνοι που σε 
κάνουν να αισθάνεσαι ασφάλεια. A

 

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Tαύρε, ξεκουνήσου

καλά κάνεις τη δουλειά 

στειρωμένη πραγματικότητα» οπότε μπορείς 
να κάνεις τις ιδέες σου τέχνη αλλά όχι σχέσεις. 

  
Ζ

έχεις διαβάσει στα βιβλία ή έχεις δει 
στο σινεμά. Τελειότητα σημαίνει «απο

ΚυΚλοφορ
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