
7
 -

 1
3

 Σ
ΕΠ

Τ
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

1
7

 . 
Τ

ΕΥ
Χ

Ο
Σ 

6
2

5
 . 

2
1

0
 Η

 Φ
Ω

Ν
Η

 Τ
Η

Σ 
Α

Θ
Η

Ν
Α

Σ 
. W

W
W

.A
T

H
EN

SV
O

IC
E.

G
R

 . 
F

R
E

E
 P

R
E

SS
 K

A
Θ

Ε 
Π

ΕΜ
Π

Τ
Η

νεα ΠΟΥ 
ΘΑ ∆ΙΩΞΟΥΝ ΤH 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 
ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
Της ΗΡΩΣ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ



4 A.V. 7 - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017



7 - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 A.V. 5 



-∆ηµήτρης Φύσσας 

¢¸»¸ÆÄ¸ª ¥°Á£ÃË¤¸ª
Επιµέλεια: Νενέλα Γεωργελέ

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο; Το να αγα-
πάει την πόλη του, υποθέτω. Οι πιο πραγµατικοί Αθηναί-

οι που ξέρω είναι τα αδέσποτα σκυλιά του κέντρου. 
Ποιος ήταν ο καλύτερος δήµαρχος στα χρόνια που 
ζεις στην Αθήνα;Τι να πω για τους δηµάρχους; Άσε κα-
λύτερα. Ο τελευταίος, από ό,τι λένε, είναι πιο τίµιος από 

τους προηγούµενους, αλλά τι να το κάνεις, η Αθήνα ποτέ 
δεν ήταν τόσο βρώµικη. Πραγµατικά ζέχνει.

Ποιο είναι το πρώτο που θα έκανες αν ήσουν δήµαρ-
χος για µια µέρα;Θα απέλυα όλη την υπηρεσία καθαρι-

σµού της πόλης που δεν κάνει απολύτως τίποτα. 
Ένα επίθετο που χαρακτηρίζει ακριβώς 

τους Αθηναίους;Αδιάφοροι. Βλέπουν την πόλη τους σε 
πλήρη κατάπτωση και κανείς δεν ενδιαφέρεται. 

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός κίνδυνος;
Άνθρωποι χωρίς όραµα στη διοίκηση και προσωπικό 

που δεν αγαπά την πόλη του στις διάφορες υπηρεσίες.
Πού ζεις τώρα; Σε ένα διαµέρισµα στο Σύνταγµα και δεν 

διανοούµαι να κυκλοφορήσω εκτός.
O αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος/θόρυβος;

Nωρίς το πρωί της Κυριακής, την ώρα που αρχίζει να 
ξυπνάει η πόλη, πηγαίνω στο Μοναστηράκι µε τα πόδια. 

Aπό τις εκκλησίες που προσπερνώ (Αγία ∆ύναµη, Γορ-
γοεπήκοος, Καπνικαρέα, Άγιος Φίλιππος) βγαίνει απαλά 
και απόµακρα το τραγούδι των παπάδων. Με πάει πολύ 

πίσω και µε ηρεµεί…

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου πιάτο στην Αθήνα;
Το εµβληµατικό πιάτο της αστικής αθηναϊκής κουζίνας: 

Αθηναϊκή (συναγρίδα βραστή µε µαγιονέζα). 
Tο αγαπηµένο σου αθηναϊκό καφέ;

Πηγαίνω στην terrace του Zonar’s τα πρωινά κάτω από 
τους ανατολικούς πλατάνους (platanus orientalis). Είναι 

το πιο δροσερό µέρος στο Σύνταγµα. 

Ποιο ήταν το καλύτερο club που είχε ποτέ η Αθήνα;
Το «Εργοστάσιο» τη δεκαετία του ’80. Ήταν πραγµατικά 

Big Fun!!

Ο καλύτερος DJ που έχεις ακούσει σε αθηναϊκό club;
Ο Αλέξης Κυριαζής στο θρυλικό club - εστιατόριο Multi 

Culti στα τέλη της δεκαετίας του ’90. 
Η καλύτερη συναυλία που έχεις πάει στην Αθήνα;
Η συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι στη Ρωµαϊκή Αγορά.

Η πιο τυπική αθηναϊκή ταινία που έχεις δει;
«Η Θεία από το Σικάγο». Γυρισµένη σε ένα κατεδαφισµέ-
νο πια νεοκλασικό στην οδό Ξενοκράτους. Άσε που µου 
αρέσει πολύ η ιδέα του να µπουγελώνεις υποψήφιους 

γαµπρούς!
Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει µία ταινία 

για την Αθήνα;Ο Γιώργος Τζαβέλας, αν ζούσε...
Ο αγαπηµένος σου σταθµός µετρό; 

Όλοι έχουν αισθητική λουτροκαµπινέ, στο Σύνταγµα 
τουλάχιστον έχει συχνά bazaar µε κρητικά προϊόντα…

Η πιο κακόφηµη γειτονιά της Αθήνας;
Τα Εξάρχεια: τίνγκα στο πρεζόνι, στους γιαλαντσί επα-

ναστάτες και σε γριές µε τριχοφάγο.
Ο αγαπηµένος σου περίπατος στην Αθήνα;

Στα Εξάρχεια, στην Καλλλιδροµίου συγκεκριµένα, κάθε 
Σάββατο που έχει λαϊκή, στο παζάρι του Ελαιώνα τα Σάβ-

βατα και στο Μοναστηράκι τα χαράµατα της Κυριακής.
Η καλύτερη θέα στην Αθήνα; Αν δεθώ καλά για να µην 

πέσω, σε µια άκρη του µπαλκονιού µου, ανάµεσα από 
πολυκατοικίες και κεραίες βλέπω ένα κοµµάτι της Ακρό-

πολης. Αυτή η µικρή θέα µού αγαλλιάζει την ψυχή.
Πού βγήκες για πρώτη φορά ραντεβού στην Αθήνα;
Στο Ζάππειο, αυστηρώς ακατάλληλο και τότε και τώρα…

*Ο ∆.Ξ. είναι έµπορος - θύµα της κρίσης και νυν
 συντάκτης στην ιστοσελίδα travelbytravelers

°£¸Á°ID

ΙΚΕΑ
Είναι ανοιχτό όλες τις Κυριακές µέχρι τον 

Οκτώβρη και γίνεται φυσικά το αδιαχώρητο 
(όχι µόνο εκεί αλλά και σε όλα τα καταστή-
µατα γύρω από το αεροδρόµιο), διότι όλοι 

κατά βάθος γουστάρουµε µια βόλτα στα 
µαγαζιά, την πιο µελαγχολική 

ηµέρα της εβδοµάδας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΚΡΟΝ
Ούτε κι αυτός, όπως και ο Οµπάµα, θα φέρει 
τη γυναίκα του στην επίσηµη επίσκεψη. Πιο 

πρωτόκολλο το επιβάλλει; Μια χαρά 
διακοπές θα έκαναν και τα κορίτσια.

ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ
Οικοτεχνία κρητικών καλιτσουνιών. 

Τα καλύτερα µαζί µε τη µαραθόπιτά τους. 
Για όσους τυχερούς βρίσκονται 

ακόµα διακοπές στο νησί.
(Στη στοά του ∆ηµαρχείου, στα Χανιά)

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΑΞΙ
Μπαίνω ταξί. Μυρίζει ωραία. Παίζει Χατζη-

δάκι. Πληθυντικός. Μιλάει σοβαρά. Ρωτάω: 
«Έχετε σπουδάσει κάτι;». «Είµαι µόνος µου 

πανεπιστήµιο εγώ». Ηρέµησα.
(@seraplis)

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗΝ APIVITA
Το σερί επισκέψεων στις επιτυχηµένες 
επιχειρήσεις συνεχίζεται. 
Σύντοµα θα τον πάνε και στον Ρέµο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2017
Όχι άλλες βουκαµβίλιες, 
όχι άλλα ροζ φλαµίνγκο.

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΑΝ
Τα καθηµερινά δροµολόγια των τουριστών 
µε τα καΐκια και τα απανωτά ποσταρίσµατα 
στο Ιnstagram έγραψαν το τέλος των δύο 
πιο εµβληµατικών ελληνικών παραλιών, 
το φετινό καλοκαίρι: Το «Ναυάγιο» στη 
Ζάκυνθο και το «Σεϊτάν λιµάνι» στα Χανιά. 

ΤΟ ΠΙΟ ΕΡΗΜΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Εξάρχεια, Κυριακή πρωί. 
Ούτε σκύλος δεν κυκλοφορεί.

ΤΟ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
Η ∆ΕΗ µετά από 2 µήνες λειτουργίας 
του κλιµατιστικού.

«ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΙΝΤΕRNET»
Mη χρησιµοποιείτε αυτή τη φράση. 
Γελάει ο κόσµος.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Back to school. Παιδική χαρά «Ο Ηρώδης».

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

Παραλία. Παρέα από 70άρες 
κυρίες κάνουν ηλιοθεραπεία 

συζητώντας:

«Καλά, τελείωσα ένα 
κέντηµα φο-βε-ρό αλλά, 

κορίτσια, µου έφυγε 
Ο ΚΩΛΟΣ!»

(ªøïéîéÀ÷, ¦Ûíðôè íåóèíÛòé)

Μοναστηράκι. ∆ύο γεροµπα-
µπαλήδες πίνουν καφέ, συζη-
τάνε επί παντός επιστητού και 
χαλβαδιάζουν τουρίστριες…

-Κοίτα, κοίτα ρε αυτό το γκοµε-
νάκι που περνάει, σωστό κουρ-

κουµπίνι ρε συ...
-Πού, πού;

-Εκεί πάνω δεξιά, 
δεν το βλέπεις;

-Όχι, όχι ρε γαµώτο!
-Εµ, τι να σου κάνω, είσαι αργός 
και αυτά τα ωραία είναι γρήγορα, 

δεν τα πιάνεις µε τίποτα.
(ÆåôÀòôè íåóèíÛòé)

Επτά τουρίστριες, Αµερικάνες, 
πιτσιρίκες, υπέρβαρες όλες τους, 
τρώνε παγωτά. Οι ίδιοι δύο γερο-
µπαµπαλήδες τις κοιτάζουν και 

σχολιάζουν:

«Είναι το καλούπι τους έτσι.
 Σκέτες δαµάλες».

(»ïîáóôèòÀëé, ÆåôÀòôè íåóèíÛòé)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

°THENS
VOICES

★  ¸  ° £ ¸ Á °  » ¹ ¤ ° ¶ ¹  º ¹  ¶ » ¶ ¹ ª  ° º Ã Ë » ¶  ★

«Ο Μητσοτάκης είχε
 4 παιδιά, 13 εγγόνια,

13 δισέγγονα κι εµείς δεν
 έχουµε ούτε γκόµενα».

(¼öîÜ ðåòáóôéëïà Ûêö áðÞ ôá »ðòéúïìÀëéá, 
°ëáäèíÝá÷, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

Όµορφη, καλλίγραµµη κοπέλα κα-
τεβαίνει µε πατίνια τη Βασιλίσσης 
Σοφίας. Στο ύψος του ΝΙΜΙΤΣ τη 

βλέπει ταρίφας και µονολογεί:

«Πού πάει αυτή; 
∆ε φοβάται µη
 γλιστρήσει;»
(¦áòáóëåùÜ íåóèíÛòé)

Ταρίφας σε πελάτη:
-Μήπως θέλετε κλιµατιστικό;

-Όχι, ευχαριστώ, είµαι µια 
χαρά.

-Μήπως θέλετε ράδιο;
-Όχι, όχι ευχαριστώ.
-Μήπως θέλετε να 

σας τραγουδήσω εγώ;
(ºïìöîÀëé-»èôòÞðïìè, ÆåôÀòôè ðòöÝ)

i
ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 

Αυτή την εβδοµάδα φωτογραφίζει ο Γιάννης Οικονόµου. Γεννηµέ-
νος το 1968 στην Αθήνα, ζει και εργάζεται στα Χανιά. Φωτογραφίζει 
αποκλειστικά σε φιλµ και θεµατολογικά επικεντρώνεται στην απλή 
καθηµερινότητα. ∆ηµοσιεύει στην Athens Voice, έχει διακριθεί στον 
παγκόσµιο διαγωνισµό της SONY, έχει πραγµατοποιήσει µία ατοµική 
έκθεση στην Αθήνα και έργα του περιλαµβάνονται στη µόνιµη συλ-
λογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης. ∆είτε τη δουλειά του 
στο www.wallphotos.gr 
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Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Α
υτόν τον Αύγουστο η Αθήνα μού φάνηκε πιο γεμάτη από κάθε άλλη 
φορά: δύο φορές προσπάθησα να πάω τα παιδιά μου σε μέρη που δεν 
είχε, όχι θέση, ούτε γωνίτσα, στο Αστεροσκοπείο του Θησείου και στο 
Πλανητάριο της Πεντέλης. Το Μοναστηράκι ήτανε κάθε μέρα τίγκα 

στον τουρίστα ΚΑΙ στον Αθηναίο, που έβγαινε βόλτα με το σκεπτικό «έλα μωρέ, 
Αύγουστος, άδεια θα είναι…» 
Αλλά δεν ήταν (άδεια). Οι αντιπροσωπείες ήτανε όλες κλειστές, έτσι και σου 
χαλάσει το πλυντήριο Αύγουστο (καλή ώρα), την έβαψες. Ή το αυτοκίνητο, το 
λάπτοπ, το καζανάκι, το ίντερνετ, το τσερβέλο, το τηλέφωνο. Υδραυλικοί, ηλε-
κτρολόγοι, γκαραζιέρηδες και πλαστικοί χειρουργοί, τα επαγγέλματα που δεν 
έχουνε γονατίσει δηλαδή, την κοπάνησαν. Υπάρχει μια χαλαρότητα όμως στη 
θερινή Αθήνα, μια ηρεμία: ό,τι και να σου χάλασε, συμβιβάζεσαι με την ιδέα. 
Σκέφτεσαι ότι μπορείς, άμα θέλεις, να πας για μπάνιο στη θάλασσα. Μπορείς 
να κοιμηθείς μισή ωρίτσα το απόγευμα ακούγοντας τα τζι-
τζίκια με το ένα σου αυτί, σίγουρος/η ότι έχεις καιρό ακόμα, 
η μέρα είναι μεγάααααλη, θα ισχύει ακόμα, ως μέρα, όταν 
ανοίξεις τα μάτια. 
Ή μπορείς να πας για ένα ποτήρι παγωμένο άσπρο κρασί – το  
«By the Glass wine bar & bistrot» έχει όλα τα κρασιά του 
κόσμου στη σωστή θερμοκρασία, ξηρά και φρουτώδη, γλυ-
κά και καπνιστά και ό,τι του καπνίσει του καθενός. Έχει βγά-
λει τραπεζάκια απέναντι, στη μικρή δροσερή πλατεία μπρο-
στά στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ανάμεσα στη Σουρή, 
τη Φιλελλήνων και την Αμαλίας… αισθάνεσαι λίγο σαν να 
βρίσκεσαι σε νησί εκεί, όπως (αισθάνεσαι) και σε άλλες πλα-
τείες, ή γωνίες, της Αθήνας. Τη νύχτα πέφτει η θερμοκρασία, 
και η κίνηση. Ανεβαίνει η διάθεσή σου να κουνηθείς από τη 
θέση σου, να συζητήσεις. Ίσως και να πιεις. 
Το «By the Glass» έχει λοιπόν πλούσια κάβα και συνοδευτικά 
νόστιμα πιάτα, κεφτεδάκια, σαλάτες, μπρουσκέτες, ελαφρά 
καλοκαιρινά πράγματα που σηκώνουν κρασί. Καθίσαμε 
στη στοά Ράλλη, που έχει επιπλέον δροσιά (ανεμιστήρες ή 
ερκοντίσιον), κι ένα μικρό ξενοδοχείο στο βάθος στο οποίο 
μπαινοβγαίνουν ενθουσιασμένοι κινέζοι τουρίστες. Τους 
έβλεπα να περνάνε πίσω από την πλάτη των φίλων μου, χα-
μογελαστούς που βρίσκονται στην Ελλάδα, ίσως έτοιμους 
να φύγουνε για κάποιο νησί… ο τουρίστας συνήθως είναι 
διερχόμενος, ένα-δυο βράδια στην Αθήνα πριν ορμήσει στο 
Αιγαίο με το μαγιό στα δόντια…

Μ
ια άλλη μέρα, πιο δροσερή, πήρα «μαντύ» και παστουρμαδόπιτα από 
τον «Νώε, εργαστήριο χειροποίητων γεύσεων» – φτιάχνουν συ-
γκλονιστικά πράγματα, όλα σπιτικά, παραδοσιακά και με τα καλύτερα 
υλικά, πίτες, λεχματζούν, ισλί κεφτέ, σινί κεφτέ, τα πάντα. Σε φρέσκα 

ή φρεσκο-κατεψυγμένα, τα αριστουργήματα του «Νώε» έχουν πολύ καλές 
τιμές (€1,50 το λεχματζούν με κιμά π.χ.) και το μαγαζί το ίδιο είναι χαριτωμένο, 
λαμπερό… σε προδιαθέτει να ψωνίσεις περισσότερα από όσα μπορείς να φας 
σε μια καθισιά, σίγουρα. 
Η γιαγιά μου έφτιαχνε το παραδοσιακό αρμένικο φαγητό «μαντύ»: μικρά φιο-
γκάκια ζύμης γεμιστά με κιμά, ψημένα στο ταψί με ζωμό ή σάλτσα – η κάθε 
ανατολίτισσα ή/και αρμένισσα νοικοκυρά τα φτιάχνει με τον δικό της τρόπο. 
Η γιαγιά είχε συνταγή Καισάρειας (=με ζωμό). Τα «μαντύ» του «Νώε» είναι πε-
ντανόστιμα, τραγανά από πάνω και μαλακά από κάτω όπως τους πρέπει, όπως 
φτιάχνει ο φίλος Γιώργος Ευσταθίου το αριστουργηματικό του ρεβανί (τρα-
γανό και σφουγγάτο ταυτόχρονα). Το «Νώε» λοιπόν έχει ξεχασμένες γεύσεις 
που δεν τις ξεχνάς ποτέ, και που τα παιδιά σου τις ανακαλύπτουν λες κι είναι 
καινούργιες με ενθουσιασμό κινέζου τουρίστα, έτοιμου να φάει τις Κυκλάδες 
για πρωινό…
Στον Άγιο Παντελεήμονα, επίσης, άνοιξε μέσα στο καλοκαίρι ένα «Κουρδικό 
πιτάδικο - Ο Νάρκισσος»: φτιάχνει παραδοσιακές σκέτες κουρδικές πίτες, ά-
σπρες, μεγάλες και πολύ λεπτές, τις οποίες γεμίζεις με ό,τι θέλεις και τις ψήνεις 
ή τις τρως ωμές, ως wrap, τυλιχτές πίτες δηλαδή με λαχανικά, ψιλοκομμένο 
κοτόπουλο κ.λπ. κ.λπ. Οι Κούρδοι τις τρώνε όπως εμείς το ψωμί, ή αντί για 
ψωμί. 
Μη σας ακούγονται χειμωνιάτικα όλα αυτά τα φαγώσιμα, τα προτείνω να σας 
βρίσκονται ασχέτως εποχής – έχουμε καιρό ακόμα μέχρι να μαζέψουμε κλαί-
γοντας με μαύρο δάκρυ τα βατραχοπέδιλα, έρχονται μεγάλες μέρες, ζεστά 
βράδια, με ωραίο ήλιο και, γιατί όχι, και με θάλασσα…     

Ζωντανός στην πόλη

«By the Glass 
wine bar & 
bistrot», Σουρή 
3, Στοά Ράλ-
λη, Σύνταγμα, 
2103232560

«Νώε - Ερ-
γαστήριο 
Χειροποίητων 
Γεύσεων», Αγί-
ου Πολυκάρπου 
6, Νέα Σμύρνη, 
2114100041

«Κουρδικές 
παραδοσιακές 
πίτες Νάρκισ-
σος - Nergz», 
Παρασίου 3, 
2114007807, 
6906144910

Ένα ποτήρι κρασι και
αρμΈνικα μΈζΈδακια 
Ένα παγωμένο ποτήρι κρασί σε δροσερή στοά, και καταπληκτικά  

ανατολίτικα/αρμένικα μεζεδάκια, για την επιστροφή...
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Το πορνό που βλέπεις

ο 2016 στο Pornhub έγιναν 92 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο με συ-
νολική διάρκεια πέντε χιλιάδων ετών. Σαν να λέμε ότι κάθε κάτοικος 
του πλανήτη είδε εννιά βίντεο, μόνο σε ένα site. Αν προσθέσεις και το 

Youporn, για να μην πω και το Xhamster, τότε αντιλαμβάνεσαι γιατί η πορεία 
της ανθρωπότητας παραπέμπει, όλο και περισσότερο, στη μοναχική διαδρομή 
προς την ηδονή. Και επειδή είμαι βέβαιος ότι σας ενδιαφέρουν τα επιμέρους 
στατιστικά, σημειώνω ότι το 21% των θεατών είναι γυναίκες, ποσοστό που 
βρίσκω θεαματικά υψηλό – λογικό να εκπλήσσεται με κάτι τέτοια η δική μου 
γενιά, με πρωταρχική πορνό αναφορά σε λαθραίες ματιές στο περίπτερο. Στους 
άνδρες αρέσει να βλέπουν Milf και μητριές, τάση που επιβεβαιώνει τη δημοφι-
λία της Lisa Ann (αν παριστάνετε τους ανήξερους, υπάρχει και το Google) και 
στέλνει ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης στις γυναίκες μέσης ηλικίας. Το λεσβιακό 
σεξ είναι πρώτο στα βίντεο που επιλέγουν οι γυναίκες. Ακολουθεί το sex μεταξύ 
ανδρών. Ναι, ο κόσμος έχει αλλάξει, μεγάλωσα και έχασα συνέχειες. Επίσης 
όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, παρακολουθεί λιγότερο πορνό. Λογικό. Και εγώ το 
εναλλάσσω με βίντεο του National Geographic. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπω 
πράγματα που δεν θα μπορούσα να κάνω, και μέρη που δεν υπάρχει περίπτωση 
να επισκεφτώ. Αλλά η δική μου γενιά έχει γράψει τα χιλιόμετρά της και ετοι-
μάζεται για το μεγάλο service. Το θέμα είναι τι κάνουν τα πιτσιρίκια. Βλέπουν, 
λέει, πορνό από τα 11, άντε το αργότερο από τα 13, ηλικία κατά την οποία δεν 
έχουν καμία απορία για το σεξ. Μπορεί η μαμά να έχει ξεχάσει τι σημαίνει ορ-
γασμός, αλλά ο γιος τα έχει δει όλα, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Και εδώ 
είναι το πρόβλημα: τα αγόρια στον δυτικό κόσμο μεγαλώνουν με υπερβολικές 
προσδοκίες και απαιτήσεις από τα κορίτσια. Δεν υπάρχει μυστήριο για να α-
νακαλύψουν, αλλά πρότυπο για να ικανοποιήσουν. Ο πιτσιρικάς που χαζεύει 
πορνό ίσως εξομοιώσει το κορίτσι με το αυτοκίνητο: το καβαλάς, το πατάς και 
κοιτάζεις να περάσεις καλά.

υτά τα θέματα στο τέλος τα λύνει η ζωή. Κάποια στιγμή το αγόρι θα μάθει 
ότι η σιλικόνη δεν είναι ορμόνη και πως εκτός από το σεξ, υπάρχει και ο 
έρωτας. Υπάρχει βέβαια η αντίφαση. Αν και πέρασαν δεκαετίες από τη 

σεξουαλική επανάσταση στον δυτικό κόσμο, η ζήτηση για πορνό αυξάνεται με 
γεωμετρική πρόοδο. Σε μία εποχή που, αν θέλεις σεξ, μπορείς, απλώς, να το ζη-
τήσεις ή να το αγοράσεις, το πορνό πουλάει περισσότερο από ποτέ. Είναι, τελικά, 
τόσο ισχυρό το ένστικτο και ακόρεστη η βουλιμία για σεξ; Μπα, όχι. Απλώς στα-
διακά όλα γίνονται πορνό ή αρχίζεις και παρακολουθείς τα πάντα σαν να βλέπεις 
πορνό. Εσύ και η οθόνη. Και πάνω της άγριο σεξ, τρελές γκόμενες, απίστευτα 
αυτοκίνητα, παικταράδες, τα καλύτερα γκολ, γήπεδα, φαγητά, τα μεγαλύτερα 
κτίρια, κότερα, αεροπλάνα, ξενοδοχεία, νυχτερινά κέντρα, πούρα, μπράτσα, 
βυζιά, ψάρια, φίδια, θηρία. Και όλα κάτω από τίτλους για επικά, εκπληκτικά, 
απίστευτα, viral που σπάνε το internet, γονατίζουν το Ιnstagram, ξεσηκώνουν το 
Τwitter. Μπορεί να μη σου αρέσουν οι γκόμενες, εντάξει. Κάτσε να χαζέψεις μη-
χανές. Καταναλώνεις πορνό ακόμα και όταν νομίζεις ότι δεν το κάνεις. Βλέπεις 
συνέχεια πράγματα που ποθείς, καταστάσεις και αντικείμενα που ονειρεύεσαι, 
αλλά δεν πρόκειται να αποκτήσεις ποτέ. Βουτηγμένα στη χολή, στο φθόνο, στο 
θυμό, φορτωμένα με fake news, θεωρίες συνωμοσίας, κατάρες για ψόφους και 
χυδαία ψεύδη που πλέον εμφανίζονται ως τεκμηριωμένες εκδοχές της αλή-
θειας. Και η κάθε μέρα φεύγει έχοντας ποτίσει την αίσθηση του ανικανοποίητου, 
την πείνα του αδικημένου, τον πόθο και τη δίψα του μπανιστιρτζή. Πότε ήταν 
καλύτερα; Όταν ντρεπόσουν να πας στο τσοντάδικο της Ομόνοιας ή τώρα που, ε-
πιτέλους, ανακαλύπτεις πώς θα ήταν εκεί μέσα; Όταν οι πόθοι σου υποχωρούσαν 
μπροστά στη μιζέρια της σιωπής ή τώρα που θρέφονται μέσα από την κλειδαρό-
τρυπα; Ε; Πότε αισθανόσουν καλύτερα; Τότε που κοιτούσες το ταβάνι ή τώρα που 
κοιτάς την οθόνη και, όπως στις τσόντες, θέλεις να τους γαμήσεις όλους; ●  

➜ kostas@giannakidis.com

citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

Τ Α
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Ήρκεσε μία πετρούλα στη βαλτωμένη 
λίμνη της ελληνικής Κεντροαριστεράς 
για να προκαλέσει ομόκεντρα παλιρροϊ-
κά κύματα. Η πετρούλα βεβαίως ήταν το 
περίφημο πια άρθρο του Αλέξη τσίπρα 
για τον Ανδρέα παπανδρέου. επειδή στη 
μικρή βαλκανική μας κοινότητα η πολιτική 
ενδύεται το μανδύα των «ιερών και οσί-
ων», πολλοί εκ του πΑΣοΚ, όσοι δεν έχουν 
μεταναστεύσει στον ΣυριΖΑ, το εναπομεί-
ναν παρεάκι του ΚιΔΗΣο και ορισμένες 
αγιοποιημένες μορφές της ελληνικής 
Σοσιαλδημοκρατίας, επιτέθηκαν σφοδρώς 
κατά του παγίως αλληθωρίζοντα προς τον 
κεντροαριστερό χώρο Αλέξη τσίπρα. τον 
κατηγορούν ότι «σκυλεύει» την ιστορία 
του Ανδρέα. «Ύβρις» αναφώνησε η Φώφη 
Γεννηματά. μόνο που η προσωπική ιστο-
ρία του Ανδρέα τσίπρα ή του Αλέξη παπαν-
δρέου είναι πολύ παλαιά για να αιφνιδιάζο-
νται (;) οι «κληρονόμοι του στέμματος». Όχι 
όλοι, για να εξηγούμεθα. είναι και εκείνοι, 
οι συνεπείς, οι οποίοι δεν «προσκύνησαν» 
ούτε την Κουμουνδούρου ούτε και το 
μαξίμου για μία θέση στην… ερτ ή κάπου 
αλλού τέλος πάντων.

μικρή αυτή περιπέτεια ενός κειμένου 
είναι άλλη μία ένδειξη του τι ακριβώς 
συμβαίνει στον πολυπατημένο στί-
βο της Κεντροαριστεράς. Άλλωστε 

είναι και αυτή η απολύτως ακριβής ρήση του 
Ντανιέλ Κον Μπεντίτ: «Ο Αλέξης Τσίπρας ε-
ξουδετέρωσε το ΠΑΣΟΚ και κατόπιν πήρε τη 
θέση του. Αυτός είναι ο πραγματικός γιoς του 
Ανδρέα Παπανδρέου». Είναι αλή-
θεια πως ο «κόκκινος Ντάνι» είχε 
ενίοτε εκρηκτικές εκλάμψεις α-
κριβείας. Όσο και εάν η ρήση του 
πληγώνει τους άλλους δύο πολι-
τικούς γιους του Ανδρέα. Τον Λα-
λιώτη κατ’ αρχήν και τον Γιώργο 
Παπανδρέου στη συνέχεια. Με 
αυτή την ιεράρχηση.
Αυτά ως προς την πολιτική «νε-
κροτομή», διότι περί αυτού πρό-
κειται. Ως προς την ουσία των 
διαδικασιών που ακολουθούνται 
στην Κεντροαριστερά εσχάτως, 
αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς 
στις αφανείς πλην όμως πυκνές 
σε ουσία και ανταλλαγή απόψεων διεργασίες 
που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα με 
επίκεντρο τους ομόκεντρους μηχανισμούς 
του «Βαθέος» εναπομείναντος ΠΑΣΟΚ.

Η συζήτηση
Η κουβέντα είχε ανάψει γύρω από το τραπέ-
ζι που είχε στρωθεί σε έναν ειδυλλιακό για 
τέτοιου είδους συζητήσεις χώρο. Σε γνωστό 
στέκι εμβληματικού αθλητικού συλλόγου της 
Αττικής. Παρόντες μόνον 25 άτομα, διαλεχτά 
όλα τους, αλλά με διαρκείς τηλεφωνικές ε-
παφές, ακόμη και συνακροάσεις προκειμέ-
νου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή 
συναίνεση. Το αντικείμενο της συζήτησης 
αφορούσε το μείζον ζήτημα της Κεντροαρι-

στεράς. «Ποιον θα ψηφίσουμε για πρόεδρο». 
Στην παρέα εκπροσωπήθηκαν όλες οι ιστο-
ρικές δυναμικές. Για να ακριβολογούμε, όλοι 
οι μηχανισμοί που λειτούργησαν σε διάφορα 
κοινωνικά επίπεδα. Από τους «Γεωργικούς» 
και την πρώην «ΠΑΣΕΓΕΣ» έως τους «Δολια-
νίτες» (εκ Δολιανών εκπορευόμενοι) και από 
τους κατά συγκυρία «Σημιτικούς» έως τους 
καθ’ έξιν «Αντρεϊκούς». Το πόρισμα, στο τέλος 
του δέκατου γύρου ανταλλαγής επιχειρημά-
των, ήταν σαφές. Υπό τις παρούσες συνθήκες 
η ομήγυρις απεφάνθη πως οι μηχανισμοί θα 
φροντίσουν ώστε να «Ψηφίσουμε το τίποτε 
για να μην επιλέξουμε τώρα κάτι». Δηλαδή, 
θα υπερψηφιστεί η Φώφη. Το σκεπτικό είναι 
ξεκάθαρο. Στη φάση που διανύει η Κεντροα-
ριστερά, οι μηχανισμοί δεν βρίσκουν το λόγο 
να προκριθεί ένα άτομο που θα μπορούσε να 
«τραβήξει» την παράταξη. Αυτή η επιλογή θα 
γίνει σε δεύτερη φάση. Τώρα το μείζον αφορά 
τη διόγκωση της επιρροής του ΠΑΣΟΚ στο νέο 
σχήμα (ένα διψήφιο ποσοστό αλλά και ένα 
εννιαράκι θα ήταν αρκετό) κατέληξαν οι συ-
νομιλητές. Επίσης πρέπει να αποφευχθεί μία 
πολυδιάσπαση. Η Φώφη δεν αποτελεί κίνδυ-
νο για κανέναν. Ο Γιώργος, ο Βενιζέλος, ο Ρα-
γκούσης, ο Καμίνης, όλοι, ακόμη και ο Φλωρί-
δης, δεν αισθάνονται να απειλούνται από την 
κυρία Γεννηματά. Σε δεύτερο χρόνο και όταν 
οι συνθήκες ξεκαθαρίσουν, τότε, ναι, μπορεί 
να επιλεγεί ένα άλλο άτομο. Περιέργως πώς, 
αυτή η θέση περί Φώφης συμπίπτει απόλυ-
τα και με τη βεβαιότητα που εξέφρασε πολύ 
πρόσφατα, σε κατ’ ιδίαν κουβέντα στα βόρεια 
προάστια, πολύ γνωστός επιχειρηματίας ο 

οποίος διατηρεί παραδοσιακές 
σχέσεις οικογενειακών δεσμών 
με την οικογένεια Γεννηματά. 
Δηλαδή πως η Φώφη θα επιλεγεί 
ως πρόεδρος του χώρου. Είναι 
αυτός ο επιχειρηματίας ο οποίος 
έχει πει την ιστορική κουβέντα 
«Η Όλγα είναι ανιψιά μου αλλά η 
Φώφη κόρη μου». Για εκείνους 
που δεν κατανοούν την πολιτική 
διασύνδεση αρκεί να αναφερθεί 
το όνομα του συνδετικού κρίκου. 
Μιλτιάδης Παπαϊωάνου.     

Η στρατηγική των μηχανισμών
Ο Κώστας Λαλιώτης και οι λίγοι 

συνομιλητές του δεν τρέφουν πολλές αυτα-
πάτες. Υπάρχει η αίσθηση ότι μετά τις επόμε-
νες εκλογές ο υφιστάμενος κεντροαριστερός 
χώρος θα είναι δύσκολο σε πρώτη φάση να 
συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Κατά πά-
σα πιθανότητα οι αριθμοί δεν θα επαρκούν για 
το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ανταποκριθεί στο σχηματισμό 
κυβέρνησης ευρύτερου φάσματος με τη ΝΔ. 
Η χώρα θα προχωρήσει και σε δεύτερο γύρο 
εκλογών με απλή αναλογική αυτή τη φορά. 
Μετά τη δεύτερη κάλπη το πολιτικό σύστημα 
θα αναγκαστεί να προβεί σε συνέργιες. Μία 
εξ αυτών, η σημαντικότερη για την επιρροή 
της Κεντροαριστεράς, θα είναι η συνέργια 
με το ηττημένο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το 

κομμάτι δεν θα προέρχεται από το περίφημο 
5% του βασικού πυρήνα της Κουμουνδούρου. 
Αλλά από το ευρύτερο, εκείνο που μετακινή-
θηκε προς την Κουμουνδούρου από το 2012 
έως το 2015. Δηλαδή το τμήμα του «Βαθέος» 
ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη λογική επιχειρεί να εξυπηρε-
τήσει το σκεπτικό που θέλει το νέο σχήμα της 
Κεντροαριστεράς να τοποθετείται ευδιάκριτα 
μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου 
Μητσοτάκη και της Κουμουνδούρου, γνωρί-
ζοντας πως το σημερινό Μαξίμου διατηρεί 
σχέσεις καλής γειτονίας με τον παραδοσιακό 
Καραμανλισμό. Τώρα μιλάμε για δεξαμενές 
ψηφοφόρων, για να μην παρεξηγούμεθα. Στο 
Μαξίμου ο υφιστάμενος (ή υπό διαμόρφωση) 
αυτός συσχετισμός δυνάμεων έχει αναλυθεί 
επανειλημμένως και πάντως η ακτινογράφη-
ση των δυνατοτήτων συνέργειας έχει αρχίσει 
εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κίνηση 
του Αλέξη Τσίπρα να συγγράψει πόνημα επί 
τη επετείω της 3ης του Σεπτέμβρη αποσκοπεί 
ακριβώς στο διεμβολισμό του παραδοσιακού 
χώρου του εναπομείναντος ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο 
θα έκανε και ο Μιτεράν (και ο Ανδρέας) σε α-

νάλογες συγκυρίες ορμώμενοι από τη λογική 
των ευρύτερων μετώπων. Ο Αλέξης Τσίπρας 
απλώς ξέρει πως οι ευρωπαίοι συνομιλητές 
του των κυρίαρχων πολιτικών σχηματισμών 
έχουν καταλήξει πως ο σημερινός πρωθυ-
πουργός θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της εκσυγχρονισμένης ελληνι-
κής Σοσιαλδημοκρατίας (μετά Κέντρου). Μέ-
νει να αντιληφθεί κανείς πώς θα λειτουργήσει 
ο άλλος κρίσιμος πυλώνας τους συστήματος: 
της Κεντροδεξιάς. Αλλά αυτή είναι μία άλλη 
ιστορία (τραυματική όντως) η οποία θα μας 
απασχολήσει σε δεύτερο χρόνο.
«Μέχρι τότε, η Φώφη είναι μία ισορροπημένη 
λύση, άκρως μεταβατική, αρκούντως ανώ-
δυνη, επαρκώς άοσμη και κυρίως πολιτικά 
ουδέτερη. Ό,τι πρέπει για την περίσταση» κα-
ταλήγουν οι μηχανισμοί του «Βαθέος». «Μετά 
βλέπουμε. Διότι αλλιώς στην παρούσα φάση 
θα έπρεπε να αλληλοσφαγιασθούμε. Αντι-
λαμβάνεται ο καθένας πως δεν μας παίρνει» 
συμπλήρωσαν οι συνδαιτυμόνες του μυστι-
κού δείπνου. Άλλωστε, τι είχαμε τι χάσαμε!   A

«Ψηφίζουμε το τίποτε 
γία να μην επίλεξουμε κατί»

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Πολιτική

Η

Κεντροαριστερά:

Στη φάΣη που 
διάνυει η 

ΚεντροάριΣτερά, 
οι μηχάνιΣμοι 

δεν βριΣΚουν το 
λόγό να πρόκριθει 

ενά άτομο που 
θα μπόρόύσε να 

ÇτράβηξειÈ 
την πάράτάξη 



Ό,τι πιάνει το µάτι και ό,τι παίζει στην πόλη αυτό το φθινόπωρο

Της ΗΡΩΣ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ

νεα που 
θα διώξουν τn 
φθινοπωρινή 
µελαγχολία

∆ανάη Κηλαηδόνη 
(DaΝi), «Εν Αιθρία 8»
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Πάλι εδώ! ∆ρα-
πέτευσες για λί-
γο, τώρα γύρισες, 
άλλωστε ποτέ δεν 
εγκαταλείπεις για 
πολύ. Μετά το νη-
σί, το πάτωµα του 
σπιτιού σου φαίνε-
ται πολύ επίπεδο. 
Πώς πέρασαν οι 
µέρες, αναρωτιού-
νται στις παρέες. 
Πολλά «πού πή-
γες», «πώς ήταν», 
«µην πεις καλό 
χειµώνα» και «για-
τί γύρισα». Η πρώ-
τη βόλτα στα γνω-
στά µέρη µετά τις 
διακοπές είναι α-
ναγνωριστική. Να 
θυµηθείς ξανά τι α-
γαπάς στους ίδιους 
αυτούς δρόµους. 
Έχουν πολλά να 
δεις, τόσα ώστε να 
µη µελαγχολήσεις. 
Κι αν δεν ξέρεις 
πού να πας ή από 
πού ν’ αρχίσεις, 
εµείς είµαστε εδώ!

Αυτά θα κάνουν
την επιστροφή 
µας από τις 
διακοπές 
συναρπαστική

Κάθε χρόνο τέτοιες µέρες, Ελευσίνα. Μέ-
χρι τις 15 Οκτώβρη τα Αισχύλεια θα «κλεί-
νουν» τα βράδια µας. Στο Παλαιό Ελαι-

ουργείο ταιριάζει πολύ η ÇΆλκηστηÈ του Ευριπίδη 
(11/9). Σε παραγωγή Εθνικού Θεάτρου και σκηνοθε-
σία Κατερίνας Ευαγγελάτου αναβιώνει το σπουδαίο 
κείµενο που πέρασε φέτος και από την Επίδαυρο 
µε 16.500 θεατές. Ο Σεπτέµβριος στην Ελευσίνα ε-
πιφυλάσσει ακόµα θέατρο (ÇΕιρήνηÈ, ÇΟιδίπους επί 
ΚολωνώÈ κ.ά.), συναυλίες (13/9 Μουσική παράσταση 
Κώστας Λειβαδάς µε τους Γ. Κότσιρα/ Ε. Τσαλιγοπού-

λου/ Β. Σκουλά, 15/9 Μίλτος Πασχαλίδης, 16/9 Λεω-

νίδας Μπαλάφας) και πολλές ακόµα εκδηλώσεις που 
αξίζουν µια µατιά στο πρόγραµµα του αγαπηµένου 
φθινοπωρινού φεστιβάλ.

▶ Θα είναι ωραία και στο live του The Boy (Αλέξαν-
δρος Βούλγαρης) στο six d.o.g.s (14/9). Με τραγούδια 
του νέου του album «Έτοιµοι ∆ύο», ίσως και ακόµα 
πιο νέα τραγούδια, το στενό της Αβραµιώτου θα γε-
µίσει κόσµο, νότες και κάπως έτσι εµείς κι εκείνο θα 
επιστρέψουµε στις συνήθειές µας.

▶ ∆εν πρέπει να σου ξεφύγει και το «La la land in 
concert» (8 & 9/9). Σιγοµουρµούριζες ÇCity of starsÈ 
από το καταχείµωνο, όταν είδες το κινηµατογραφικό 
µιούζικαλ που οι περισσότεροι λάτρεψαν. Το αν άξιζε 
η ταινία µπορεί να τεθεί υπό συζήτηση, το αν άρεσε η 
µουσική της όµως είναι αδιαπραγµάτευτο! Τα τραγού-
δια µε άρωµα παλιού Χόλιγουντ, όλο χαρά και υπέρο-
χες µελωδίες, µας κόλλησαν στον υπέρτατο βαθµό, γι’ 
αυτό ετοιµάσου να τα απολαύσεις από 73µελή ζωντα-
νή ορχήστρα και jazz ensemble στην ατµοσφαιρική 
σκηνή του Gazi Music Hall. ∆εν ξέρω πόσο καλύτερα 
µπορεί να περάσει ένα φθινοπωρινό βράδυ, αν όχι σε 
αυτό το µαγικό µέρος, µε µουσικό χαλί το βραβευµένο 
µε Oscar soundtrack της ταινίας της χρονιάς.

▶ Επίσης, µε ελεύθερη είσοδο η οµάδα χορού Αµάλ-
γαµα της Μαρίας Γοργία παρουσιάζει από 29/9 µέχρι 
και 14/10 το  έργο «Το Μονόπετρο του Πύργου, version 
2!» στον Χώρο Αµάλγαµα (Μενάνδρου 47, 5ος όροφος). 

▶ Το Βρυσάκι, ο ενδιαφέρων χώρος τέχνης της Πλά-
κας, φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας «5» (15-
18/9) του φωτογράφου και δασκάλου ∆ιονύση Κού-

τση, που παρουσιάζει δουλειές των µαθητών του µε 
πέντε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της φω-
τογραφίας. Είδαν θολά µέσα από µηχανές υψηλής 
ευκρίνειας, χρησιµοποίησαν µηχανές µίας χρήσης, 
ακόµα και ληγµένα φιλµ, επιχειρώντας µία φωτο-
γραφική περιπλάνηση στο απρόσµενο.

▶ Μια σωστή βόλτα αντι-µελαγχολίας θα σε οδη-
γούσε και στο Athens Beer Festival (έως 11/9) στο 
Αµαξοστάσιο, για ευνόητους λόγους. Εκατοντάδες 
µπίρες, κάθε µέρα από τις 18.00 µέχρι τις 02.00 και 
εισιτήρια από €3. Συναυλίες κάθε µέρα, street food 
και µπίρες παντού.

▶ Για κοµιξάδες ο πρώτος µήνας του φθινοπώρου ε-
πιφυλάσσει την πολύχρωµη µάζωξη αυτής της ιδιαί-
τερης «κάστας» των πορωµένων του είδους. Κόµικς, 
εικονογράφηση και δηµιουργίες για το φανταστικό 
κοινό στην οµαδική έκθεση 76 Ελλήνων «Εν Αιθρία 
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8» (14-30/9) στην Γκαλερί Κέννεντυ της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλί-
ας 22, Κολωνάκι).

▶ Στα κλασικά ραντεβού του Σεπτέμ-
βρη, το πολύ αγαπητό κινηματογραφικό 
event. Oι Νύχτες Πρεμιέρας (20/9-1/10) 
αναμένονται με ενθουσιασμό γιατί είναι 
θεσμός να περιμένεις στην ουρά για εισι-
τήριο ή κάρτα προβολών στo Όπερα, τον 
Δαναό και το Ideal, και ξέρεις ότι θα το 
κάνεις και φέτος κι ας μην έχει ανακοι-
νωθεί ακόμα το πρόγραμμα, που αναμέ-
νεται βέβαια στις 13 του μήνα.

▶ Σε μία πολύ ζηλευτή αυλή στη Θουκυδί-
δου (αρ. 13) το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης ετοιμάζει με ελεύθερη είσοδο 
τη μουσική συνάντηση του Νίκου Ξυδάκη 
με τον Μιχάλη Γκανά, «Γυάλινα Γιάννενα» 
(22 & 23/9, 20.30), τον «Λεντς» του Γκέ-
οργκ Μπύχνερ, από την ομάδα Kursk, σε 
σκηνοθεσία Χάρη Φραγκούλη (25 & 26/9, 
20.30) και μουσική βραδιά με έργα Γκα-
μπριέλ Φορέ και Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, 
με τους Κλεοπάτρα Κυρτάτα στο φλάουτο, 
Σταύρο Παργινό στο τσέλο και Κατερίνα 

Τοπαλίδου στο πιάνο (29/9, 20.30). 
 
▶ Για swing, gypsy jazz και ψώνια έρχεται 
το The Meet Market - Django Fest Edition 

(16 & 17/9) στην Τεχνόπολη Δήμου Αθη-
ναίων. Οι συστάσεις περιττές για άλλη 
μία θεσμοθετημένη συνάντηση του Σε-
πτέμβρη με δωρεάν είσοδο, μια μεγάλη 
γιορτή με πάνω από 100 περίπτερα, σεμι-
νάρια μουσικής, workshops και παριζιά-
νικη τζαζ που σε ξεμυαλίζει. 

▶ Ραντεβού και στο 9ο Race for the Cure 
την 1η Οκτωβρίου και θα τρέξουμε πάλι 
από το Ζάππειο στηρίζοντας με όση δύνα-
μη έχουμε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυ-
ναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». 
Ανοίγεις το ημερολόγιο και σημειώνεις να 
θυμηθείς να δηλώσεις συμμετοχή.

▶ Το βλέμμα στραμμένο ψηλά για αδρε-
ναλίνη, πολύ θέαμα και τρελές πτήσεις 
στο Athens Flying Week Show (16 & 17/9) 
στην Τανάγρα. Εδώ θα γίνει χαμός. Από 
τα μεγαλύτερα event επιδείξεων αερο-
σκαφών με επισκέπτες και ομάδες πτή-
σεων απ’ όλο τον κόσμο σε ένα show που 
γίνεται εμπειρία.

▶ Νέο ραδιόφωνο στην πόλη. Στους 102,5 
ακούτε ήδη τη «Φωνή της Αθήνας», το 
ραδιόφωνο της ATHENS VOICE. Μείνε-
τε συντονισμένοι!

▶ Τσέκαρε την ATHENS VOICE και κα-
θημερινά το www.athensvoice.gr για να μά-
θεις τα κλασικά κι αγαπημένα, συναυλίες 
ελλήνων καλλιτεχνών, όλες τις μεγάλες 
θεατρικές παραγωγές, τα φεστιβάλ, τα με-
γάλα θεάματα, πάρτι και events που διαδί-
δονται από στόμα σε στόμα, στις κολόνες 
και τους τοίχους, αλλά και στον online κό-
σμο μας που δεν κρατάει τίποτα μυστικό.
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Έχουμε κάτι να 
περιμένουμε τον 

Σεπτέμβριο;  
Tον Νicolas

Jaar 
Ο χιλιανός παραγωγός με έ-
δρα τη Νέα Υόρκη δημιούρ-
γησε ένα ξεχωριστό μουσικό 

σύμπαν που δεν θύμιζε τίποτε από ό,τι 
είχαμε ακούσει πριν στο χώρο της η-
λεκτρονικής σκηνής. Ένα ασυνήθιστο 
μωσαϊκό που αποκαλύφθηκε με το α-
τμοσφαιρικό meta-ambient πρώτο του 
άλμπουμ «Space Is Only Noise». Πάντα 
ανοιχτός σε πειραματισμούς, ο Νicolas 
Jaar θρυμματίζει τη μουσική ιστορία με 
edits αλλά και με τα ασυνήθιστα dj sets 
που ακούγονται περισσότερο σαν ηχη-
τικά κολάζ ήχων, κινηματογραφικών 
φράσεων και samples. Από την άλλη 
δημιουργούσε επιτυχίες όπως το πολυ-
ακουσμένο «Μi Mujer». 4 χρόνια μετά 
την πρώτη του εμφάνιση στο Reworks 
στη Θεσσαλονίκη το 2012 πήραμε μια 
γεύση στο Ejekt Festival μέσα από το 
side-project των Darkside, που είχε 
δημιουργήσει με τον Dave Harrington. 
Στις 23 Σεπτεμβρίου θα συναντήσουμε 
ξανά ένα ασυνήθιστο μουσικό μυαλό, 
που ανανέωσε τον ηλεκτρονικό ήχο, 
στην πολυαναμενόμενη εμφάνιση του 
Jaar στην Αθήνα. Επιτέλους. 

Ιερά Οδός, Ιερά Οδός 18-20. Είσοδος €25, 
27, 31 (Ταμείο) Προπώληση: www.viva.gr, www.
tickethour.com, Γερμανός, SevenSpots, Reload, 

Ευρυπίδης.  -Γιώργος Δημητρακόπουλος
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Για την ώρα πρέπει 
να ξέρεις ότι η νέα 
τάση στην πόλη είναι 

τα street cocktails, όπως λέμε 
street food. Είναι μόδα πια η βι-
ταμίνη και υπάρχουν «χυμάδι-
κα» σε κάθε γωνία. Στη Ρόμβης, 
μόλις έφτασε από τη Θεσσαλο-
νίκη, δίπλα στο επίσης θεσσα-
λονικιώτικο Estrella (πρώην 
Bliss), ένα καινούργιο  στέκι με 
χυμούς και υγιεινή αύρα. Λέ-
γεται Join (Ρόμβης 24), είναι πολύ-
χρωμο και τόσο φρέσκο ώστε 
να σε βγάλει από τη δυστυχία 
της επιστροφής. 

▶ Σε ανάλογο mood που το ε-
ξελίσσει λίγο παραπάνω, το 
Return στο Μοναστηράκι (Ηφαί-
στου 28). Χυμοί σε χαμηλές τιμές 
επειδή το ποτήρι είναι πλαστι-
κό, με τον πήχη στην μπάρα να 
μένει ψηλά. Οι μαξιλάρες στον 
πιο πρωινά φασαριόζικο και 
βραδινά ήσυχο εμπορικό δρόμο 
του Κέντρου είναι δελεαστικές, 
αλλά, όταν το Θησείο είναι δί-
πλα, κοκτέιλ με θέα τ’ αστέρια 
ακούγεται αλλιώς. Στην επι-
στροφή αφήνεις το ποτηράκι κι 
έχεις έκπτωση!

▶ Αν τα γλυκά δεν είναι ποτέ ε-
κτός μόδας, τότε τα χαριτωμένα 
γλυκατζίδικα είναι σκέτος θε-
σμός. Καινούριο γλυκοπωλείο 
στον Πειραιά, ακούει στο ό-
νομα οικοΔέσποινα (Κολοκοτρώ-
νη 32), άνοιξε με φρέσκα γλυκά 
και μπορεί να σου δώσει πίσω 
όλη τη χαρά που σου έκλεψε ο 
Πειραιάς όταν το πλοίο της ε-
πιστροφής έπιανε λιμάνι. Γε-
νικώς στον Πειραιά υπήρξαν 
ανακατατάξεις, με αφίξεις και 
πολλά καινούργια που θα γί-
νουν παλιά, αφού πρώτα γίνουν 
στέκια και γεμίσουν ιστορίες.

▶ Ο ιστιοπλοϊκός στο Μικρολί-
μανο ανανεώθηκε. Το μπαλκό-
νι του έγινε ακόμα καλύτερο και 
θα έχει όλη τη χρονιά φαγητό 
και πολύ καλά κοκτέιλ από τον 
Λεωνίδα Κουτσόπουλο στην 
κουζίνα και τον bartender Δη-

μήτρη Νταφόπουλο (της Three 
Cents, της πολύ νέας πρότασης 
στα εμφιαλωμένα αναψυκτικά 
που οφείλεις επίσης να αναζητήσεις άμεσα!). Μέσα στο φθινόπωρο θα έρθουν αλλα-
γές και στο ομώνυμο εστιατόριο μπροστά στη μαρίνα, ετοιμάσου να κλείσεις τραπέζι.

▶ Ένα ήταν το κοκτέιλ φέτος το καλοκαίρι: Pina Colada. Δυναμικό comeback της κα-
ρύδας (τα κατάλοιπα του Survivor, βλέπεις) κι εσύ έπινες μανιωδώς μέχρι να βρεις την 
καλύτερη. Άνοιξαν λοιπόν νέα μπαράκια για να μην πίνεις στα ίδια και στα ίδια. Αν 
δεν το έκανες ήδη, πήγαινε στο Mary Pickford (Ακτή Κουμουνδούρου 54-56). Ήταν πολυαναμε-
νόμενο, έφτασε και έγινε πολυσυζητημένο. Σε σύμπραξη Baba au Rum και Βαρούλκο 
έχουμε ποτά, κοκτέιλ, φαγητό. Κλασικές και προχωρημένες επιλογές στο αλκοόλ 

–όσοι αγαπούν το Baba ήδη 
καταλαβαίνουν– και στο πλάι 
τα πλατό του Λαζάρου με συν-
δυασμούς θαλασσινών σε στιλ 
finger food. Ε, τι άλλο πια για 
να διώξεις τη μελαγχολία του 
φθινοπώρου, στο Μικρολίμανο 
τελειώνουν οι δικαιολογίες.

▶ Ανεβαίνοντας προς κέντρο, 
τσέκαρε και το νέο καφέ του 
ΚΠΙΣΝ. To Canal Café είναι 
συν ένας λόγος να επισκεφτείς 
τους χώρους αυτού του απίθα-
νου κτιρίου. Ο Ανδρέας Λαγός 
και η ομάδα του ιt –συστάσεις 
περιττές για το αγαπημένο της 
Σκουφά– υπογράφει το μενού 
που είναι απλώς λαχταριστό, 
υγιεινό και με θέα το κανάλι. 
Ωραίος καφές, χυμοί, σαλάτες, 
φουρνιστά, ελαφριά πιάτα από 
τις 9 το πρωί μέχρι 12 το βράδυ, 
με κοκτέιλ και ωραία κρασιά.

▶ Τα μπαράκια του κέντρου, 
ξεχωριστή κατηγορία, σταθερά. 
Την αρχή στις αφίξεις έκανε 
τον Ιούνιο το Peek A Bloom στη 
Λέκκα 14. Αγαπημένη στοά, 
για να θυμηθείς τι αγαπάς στην 
Αθήνα, σούσουρο και σπάνια 
ηρεμία. Να πας από το πρωί για 
καφέ, συνοδεία healthy brunch, 
που είναι και τάση και είναι και 
healthy (φαγητό θα βρεις μέχρι 
περίπου τις 20.30) και το βράδυ 
πολύ ωραία τα 10 ενδιαφέροντα 
signature κοκτέιλ και τα επι-
λεγμένα ποτά του.

▶ Στα πέριξ της πλατείας Μονα-
στηρακίου έχουμε και ολοκαί-
νουριο rooftop. To Anglais (Κη-
ρυκείου 6) είναι η νέα ταράτσα του 
Κέντρου. Δίπλα στον Μπαϊρα-
κτάρη, η είσοδος μίας πολυκα-
τοικίας καταλήγει σε κάτι καλό, 
πάρα πολύ καλό. Πήγαμε ήδη 
και πέραν του ότι μεταξύ των 
ψηλότερων της πλατείας, πέ-
ραν της αισθητικής του χώρου 
και της πολύ καλής μουσικής, 
το κυριότερο ήταν η ευγένεια 
των παιδιών στο σέρβις. Η θέα, 
το αεράκι, η παρέα και ο χώρος 
για αρχή αρκούν απόλυτα.

▶ Ήρθαν δύο ακόμη καινούρ-
για σε Παγκράτι και Υμηττό. Το 

La Favela Project (Ευαγγελιστρίας 9 & Μαδύτου 1) στον πάντα ήσυχο, αλλά καθόλου υποτονικό 
Υμηττό είναι απ’ όλες τις αφίξεις η μεγαλύτερη παρηγοριά για το φθινόπωρο. Αυτό το 
all day μαγαζί είναι από τις περιπτώσεις που κάνεις στέκι. Όσο ήσυχα χρειάζεται, όσο 
κοντά αντέχεται και όσο φθηνά πρέπει. Τις Πέμπτες όλα τα κοκτέιλ έχουν 5 ευρώ, ο 
καφές τους είναι εξαιρετικός, έχει ήδη γίνει live με τον Sot K. Πρέπει να γίνει σημείω-
ση και για το Flamingo, το νέο του Παγκρατίου που θα μετρήσει πολύ και κυριολεκτικά 
μόλις άνοιξε. Από το πρωί με καφέ και πρωινό, αργότερα με ξεχωριστές γεύσεις φα-
γητού και επιλεγμένες ετικέτες κρασιού και έως το βράδυ με κοκτέιλ γιατί έχει να πει, 
λέει, drinks and food stories. - Ηρώ παρτσακουλάκη

CAFe CAnAL

AnGLAIS FLAMInGo

Αυτές είναι οι νέες τάσεις 
στnν πόλn!
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2 A.V. 24 - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Το φετινό καλοκαίρι ο 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

φωτογράφισε από τη 

μέση και κάτω

Εκείνο που κυριολεκτικά με έ-
σωσε φέτος τον Ιούλιο και το 
Αύγουσ το από την απόλυ τη 
βαρεμάρα, ήταν το υπέρτατο 
αντικείμενο πόθου κάθε άνδρα 
φετιχιστή που σέβεται τον εαυτό 
του. Τα γυναικεία πόδια. Τα οποία 
αυτούς τους μήνες έχουν την τι-
μητική τους, είναι παντού, είναι 
γυμνά, μαυρισμένα, γυαλιστερά 
και ιδιαιτέρως περιποιημένα. Για 
πάνω από δύο μήνες, όπου και να 
βρισκόμουν, φωτογράφιζα μανι-
ωδώς γυναικεία πόδια. Κάνοντάς 
το αυτό συνειδητοποίησα πολλά 
στοιχεία για τα γυναικεία πόδια. 
Αρχικά, ότι έχουν χαρακτήρα. 
Ή μάλλον ότι αντικατοπτρίζουν 
το χαρακτήρα και το στιλ μιας 
γυναίκας. Εν συνεχεία, ότι «γρά-
φουν» καλύτερα στο φιλμ όταν 
βρίσκονται σε άσχετες και ανέ-
μελες θέσεις και στάσεις παρά 
όταν «περιμένουν το φακό». Τέ-
λος, το πιο σημαντικό από όλα. 
Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για 
να είναι εξόχως ενδιαφέροντα. 
Για ρίξτε μια ματιά!

Φε
τίχ—
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1) Με πόσα διαφορετικά µαγιό 
φωτογραφήθηκε στον προ-
σωπικό της λογαριασµό στο 
Ιnstagram η Κατερίνα Καινούρ-
γιου; Και πόσα από αυτά ήταν 
µπικίνι; (αυστηρά από 1η Ιουνί-
ου έως 31 Αυγούστου)
α) Φόρεσε 28 διαφορετικά µαγιό, 
εκ των οποίων τα 10 ήταν µπικίνι
β) Ήταν 34 συνολικά, τα 15 εκ των 
οποίων µπικίνι
γ) Αν µετράνε και αυτά µε τις εσάρ-
πες από πάνω 40, τα 10 από αυτά 
µπικίνι

2) Σε ποιο νησί συνέβη ο καβγάς 
που οδήγησε σ το χωρισµό -
βόµβα του Αλέξανδρου Μπουρ-
δούµη και της Αλεξάνδρας Χα-
τζηγεωργίου ένα µήνα πριν το 
γάµο τους;
α) Στην Πάτµο
β) Στο Ellis Island της Νέας Υόρκης
γ) Στη Μύκονο

3) Ποια από τις παρακάτω διάση-
µες Ελληνίδες άνω των 50 ∆ΕΝ 
«έριξε το Ιnstagram» δηµοσιεύ-
οντας φωτογραφία της χωρίς 
ρετούς από παραλία; 
α) Η Πέγκυ Σταθακοπούλου
β) Η Βίκυ Κουλιανού
γ) Η Άννα Βίσση

4) Ποιο µάθηµα απουσιάζει –α-
δικαιολόγητα– από τη διδακτέα 
ύλη της πρώτης ακαδηµίας σεξ 
που θα λειτουργήσει τον Σε-
πτέµβριο στην Αθήνα;
α) Τεχνικές αυνανισµού για ανδρι-
κό µόριο
β) Ταντρικό µασάζ ζευγαριών
γ) Συντονισµός οµαδικού σεξ

5) Ποια είναι η ατάκα που λέει 
η Ντίνα Κώνστα στη Χρυσούλα 
∆ιαβάτη στην επίµαχη σκηνή 
που χρησιµοποιήθηκε στο τρέι-
λερ του Μένιου Φουρθιώτη; 
α) «Τι σε νοιάζει, µωρή, για τα µαλ-
λιά; ∆ικά σου είναι;»
β) «Ίσα µωρή χλαµούτσα»
γ) «Σωριάσου τώρα!»

6) Σε ποιo σηµείο του χεριού του 
τραυµατίστηκε από το ψαρο-
ντούφεκο σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ κυριακάτικης εφηµερί-
δας ο Αλέξης Τσίπρας;
α) Στο µπράτσο 
β) Στο µεσαίο δάχτυλο
γ) Στον αγκώνα 

7) Ο υφυπουργός Εξωτερικών 
Γιώργος Κατρούγκαλος εµφανί-
στηκε σε µια εκδήλωση φορώ-
ντας το κοστούµι του, το κλα-
σικό µαντιλάκι και σαγιονάρες. 
Ο λόγος που δεν µπορούσε να 
φορέσει κανονικό παπούτσι ή-
ταν…
α) ...έγκαυµα στα πόδια από καυτό 
νερό στο ντους
β) ...για να δείχνει αντικοµφορµι-
στής και άνετος
γ) ...είχε άκοπα νύχια

8) Ποιος ξένος πολιτικός είπε ότι 
κάποια µέρα πρέπει να του στή-
σουν µνηµείο στην Ελλάδα; 
α) Ο Νικόλα Μαδούρο
β) Ο Εµανουέλ Μακρόν
γ) Ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε

9) Η ελληνική οµοσπονδία κα-
λαθοσφαίρισης θεώρησε ότι 
ο τραυµατισµός του Γιάννη Α-
ντετοκούµπο στο γόνατο είναι 
µούφα. Ποιoν κατηγόρησε στην 
ανακοίνωσή της;
α) Τον Γιάννη Αντετοκούµπο (υπο-
νοώντας ότι τώρα που πλούτισε 
αδιαφορεί για την πατρίδα που τό-
σα του προσέφερε)
β) Τους Μιλγουόκι Μπακς (διότι ως 
αµερικάνοι εβραιοσιωνιστές θέ-
λουν να χτυπήσουν την Ελλάδα)
γ) Τους γιατρούς που εξέτασαν τον 
Αντετοκούµπο (αφήνοντας σπό-
ντα ότι δωροδοκήθηκαν από τους 
αντιπάλους µας στο Eurobasket)

10) Ο Σταύρος Κοντονής αρνή-
θηκε να παραστεί σε συνέδριο 
στην Εσθονία µε θέµα τα εγκλή-
µατα των κοµµουνιστικών κα-
θεστώτων. Ο λόγος;
α) ∆εν έκαναν εγκλήµατα τα κοµ-
µουνιστικά καθεστώτα
β) Ήταν διακοπές
γ) Το θεώρησε φιλοναζιστικό

11) Πώς επικοινώνησε µε την Πα-
ναγία η Χάρις Αλεξίου τον 15αύ-
γουστο, προκειµένου να της ζη-
τήσει να σταµατήσει αµέσως τις 
πυρκαγιές;
α) Προσευχήθηκε στην εκκλησία 
της Παναγιάς της Κανάτας
β)  Τη ς  έ σ τ ε ι λ ε  v i d e o  µ έ σ ω 
Instagram
γ) Τραγούδησε σε συναυλία το 
«Σώπασε κυρά δέσποινα και µην 
πολυδακρύζεις»

12) Ποια ήταν η επίσηµη αιτιο-
λογία για την τοποθέτηση του 
Στέλιου Παππά στη θέση του 
προέδρου του ΟΑΣΘ;
α) Είναι ιστορικό στέλεχος της Α-
ριστεράς
β) Έχει αφιερώσει ποίηµα στον Α-
λέξη Τσίπρα
γ) Είναι πατέρας του Νίκου Παππά

13) Με ποιo κριτήριο γινόταν η 
επιλογή σηµαιοφόρων στις πα-
ρελάσεις του δηµοτικού πριν 
αποφασιστεί να επιλέγονται µε 
κλήρωση;
α) Με βάση τους βαθµούς
β) Με βάση το ύψος
γ) Με βάση την επετηρίδα

14) Στο spot του Σταύρου Θεο-
δωράκη, όπου ανακοινώνει την 
υποψηφιότητά του για την ηγε-
σία της κεντροαριστεράς, εµφα-
νίζεται κάποια να απλώνει πολύ-
χρωµα ρούχα πίσω αριστερά. Τι 
συµβολίζει;
α) Τον αγώνα του καθηµερινού αν-
θρώπου
β) Τα άπλυτα του ΠΑΣΟΚ
γ) Τα πολλά χρώµατα της κεντρο-
αριστεράς

15) Στο κάτω µέρος του µνηµεί-
ου για τους πεσόντες της ΕΡΤ, υ-
πάρχει η επιγραφή «Οια Ηω Ω Γιε 
Αει Ει». Η φράση αυτή σηµαίνει:
α) «Πήγα στην Οία, Οh yeah»
β) «∆εν χρειάζεται, γιε µου, να 
µπεις στα ΑΕΙ»
γ) Σαν την Αυγή να είσαι πάντα, γιε 
µου»

16) Τι περιείχε η µποµπονιέρα 
στο γάµο του Σάκη Ρουβά;
α) Ένα αυτόγραφο του τραγουδι-
στή
β) Άµµο από τις παραλίες του 
Survivor
γ) Ένα κερί γνωστής εταιρείας

17) Σε ποιο σηµείο της χώρας 
προανήγγειλε «λιµάνι ξηράς» ο 
πρωθυπουργός;
α) Στον Ψηλορείτη
β) Στην Καστοριά
γ) Στη Μεγάλη Πρέσπα

18) Τι θα παίρνει η Βασιλική Θά-
νου ως προϊστάµενη του Νοµι-
κού Γραφείου της Γενικής Γραµ-
µατείας της κυβέρνησης;
α) Τις αποφάσεις για λογαριασµό 

FORREST GUMP

Καλά, εσύ πού ήσουν
όλο το καλοκαίρι;

Quiz θερινής «τιποτολογίας»

Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η
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του ΣτΕ
β) Ελευθέρας για το κωµµωτήριο 
της Βουλής
γ) Οδοιπορικά και έξοδα παραστά-
σεως

19) Για ποιο πράγµα έκανε αυ-
θόρµητη δήλωση συµπαράστα-
σης στην κυβέρνηση ο Φώτης 
Κουβέλης αυτό το καλοκαίρι;
α) Για τις συνοµιλίες Καµµένου - ι-
σοβίτη για το Noor1 
β) Για την κατάργηση των πανελ-
ληνίων
γ) Για την παραίτηση του Λάµπη 
Ταγµατάρχη από την ΕΡΤ

20) Ο Αλέκος Φλαµπουράρης εί-
πε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε τη 
βοήθεια των 30 δις από τον Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ διότι… 
α) ...θα έχανε τη βοήθεια από τη 
Ρωσία
β)  . . .δ ε ν µ π ορ ού σ ε να κά ν ει 
business plan
γ) ...δεν είχε τρόπο να τα κουβα-
λήσει 

21) Τι  εικόνα δηµοσίευσε ο 
Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο 
Facebook, λίγο µετά τη διακο-
πή της συνεργασίας του µε τον 
Σκάι;
α) Τον εαυτό του ντυµένο ως ο-
πλαρχηγό του ’21
β) Photoshop µε το κεφάλι του Άρη 
Πορτοσάλτε ως Αρτέµη Μάτσα 
γ) Να κάνει σερφ στην άµµο σε πα-
ραλία της Νάξου

22) Τι απαγόρευε στον Ντάνο το 
συµβόλαιό του µε τον Σκάι;
α) Να κάνει διαφήµιση χωρίς την 
έγκριση του σταθµού
β) Να µιλάει για τα παρασκήνια του 
παιχνιδιού
γ) Να συµµετάσχει σε ανταγω-
νιστικό project για τα επόµενα 2 
χρόνια

23) Σε πόσα τεύχη ∆ΕΝ µπήκε στη 
βασική θέση του εξωφύλλου του 
περιοδικού «ΟΚ» η Ελένη Μενε-
γάκη αυτό το καλοκαίρι;
α) Σε 7 
β) Σε 2
γ) Σε κανένα

24) Στο νέο σήµα της ∆ηµοκρατι-
κής Συµπαράταξης υπάρχουν 5 
πολύχρωµα κεφάλια. Ποιο χρώ-
µα δεν εκπροσωπείται; 
α) Το σοµόν
β) Το λιλά
γ) Το φούξια

25) Για ποιο λόγο µάζεψε σκου-
πίδια από παραλία των Παξών 
φέτος ο Γουίλ Σµιθ και η οικογέ-
νειά του;
α) Ήθελε να δυσφηµίσει το δήµαρ-
χο
β) Έκανε αντιπερισπασµό στην 
απεργία των υπαλλήλων καθαρι-
ότητας
γ) Για να προκαλέσει οικολογική 
ευαισθητοποίηση µέσω Ιnstagram 

26) Σε τι είδους χαρτί έχει τυπω-
θεί η πρόσκληση γάµου της Ελέ-
νης Τσολάκη;

α) Ανακυκλώσιµο
β) Μεταξωτό
γ) Ιλουστρασιόν

27) Σε ποιο νησί έκανε διακοπές 
ο Άρης Σπηλιωτόπουλος µε την 
21χρονη αγαπηµένη του;
α) Στους Αντίπαξους
β) Στην Αντίπαρο
γ) Στα Αντικύθηρα

28) Ποιος δεν κοινοποίησε τη 
νέα του σχέση µε φιλί που ανάρ-
τησε σε φωτογραφία στα social 
media;
α) Ο Στράτος Τζώρτζογλου 
β) Η Ελεωνόρα Μελέτη
γ) Η Αθηνά Ωνάση

29) Τι γράφει η µπλούζα που 
φοράει ο Βασίλης Κικίλιας στις 
paparazzi φωτογραφίες που α-
ποκάλυψαν τη σχέση του µε την 
Τζένη Μπαλατσινού;
α) Live Strong
β) This is Sparta
γ) Mykonoooooos

30) Τι δυσαρέστησε τον Νίκο 
Μαστοράκη από την κηδεία της 
Ζωής Λάσκαρη; 
α) Η παρουσία του Τέως Βασιλιά
β) Το απρεπές ντεκολτέ της Βάνας 
Μπάρµπα
γ) Το κοντό φόρεµα της Σάσας Στα-
µάτη

31) Η Τζούλια Αλεξανδράτου α-
νέβασε φωτό από τις διακοπές 
της όπου κάθεται…
α) Πάνω σε έναν άραβα κροίσο
β) Στη λεκάνη της τουαλέτας
γ) Πάνω στον Πέτρο, τον πελεκάνο 
της Μυκόνου 

32) Σε τι είναι εθισµένος ο Στα-
µάτης Γονίδης σύµφωνα µε δική 
του δήλωση σε εβδοµαδιαίο πε-
ριοδικό;
α) Καρβουνάκια Ιεροσολύµων
β) Στον τζόγο
γ) Στο telemarketing

33) Τι είχε κάνει ο Άγιος Παΐσιος 
στο κάστανο που προσκύνησαν 
οι πιστοί στο Αγρίνιο; 
α) Το είχε δαγκώσει
β) Το είχε βράσει
γ) Το είχε κάνει γλυκό

34) Τι δείχνει το «τρελό βίντεο» 
που ανέβασε η ∆ήµητρα Μα-
τσούκα στα social media από τις 
διακοπές της µε τον Πέτρο Κόκ-
καλη;
α) Εκείνη κι εκείνον να φορούν κο-
λιέ από λουλούδια
β) Εκείνον να της κάνει πατητές
γ) Εκείνη να φοράει µια µάσκα µε 
αναπνευστήρα

35) Ποια πρώην παίκτρια reality 
γράφτηκε ότι θα συµµετέχει 
στο Nomads του Ant1;
α) Το Γωγουλίνι
β) Η Μαίρη Σκόρδου
γ) Η Άσπα Τσίνα

36) Το εστιατόριο όπου έφαγε 
η Σκάρλετ Γιόχανσον στη Σίφ-
νο ανέβασε φωτογραφία στο 

Ιnstagram µε την ίδια να ποζά-
ρει εκεί. Πόσα hashtags είχε η 
εικόνα;
α) 31
β) 22
γ) 13

37) Στη Λευκάδα ο ιδιοκτήτης ε-
νός καταστήµατος που πουλού-
σε κρέπες περιέλουσε µια εφο-
ριακό που επιχείρησε να κόψει 
πρόστιµο. Με τι την περιέλουσε;
α) Με σιρόπι λευκής σοκολάτας
β) Με µείγµα για κρέπες
γ) Με σάλτσα ντοµάτας

38) Τι χαρακτήρισε τον ΕΝΦΙΑ ο 
Τρύφων Αλεξιάδης, κατά τη δι-
άρκεια πρόσφατης συνέντευ-
ξής του;
α) «Τρίχα που γίνεται τριχιά»
β) «Περσινά ξινά σταφύλια»
γ) «Μπάτε σκύλοι αλέστε»

39) Ποιο τραγούδι του ∆ιονύση 
Σαββόπουλου «διασκεύασε» ο 
Γιάννης Ζουγανέλης στη συναυ-
λία «Όλοι Μαζί Μπορούµε» στο 
Καλιµάρµαρο;
α) Το «Το χειµώνα ετούτο»
β) Τη «Συννεφούλα»
γ) Το «Ας κρατήσουν οι χοροί»

40) Ποιος από τους παρακάτω 
∆ΕΝ έχει βάλει (ακόµα) υποψη-
φιότητα για την ηγεσία της κε-
ντροαριστεράς;
α) Ο Γιάννης Μανιάτης
β) Η Φώφη Γεννηµατά
γ) Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Οι σωστές απαντήσεις

1: β, 2: α, 3: γ, 4: γ, 5: γ, 6: α, 7: α, 8: γ, 9: 

β, 10: γ, 11: β, 12: α, 13: α, 14: γ, 15: γ, 

16: γ, 17: β, 18: γ, 19: α, 20: β, 21: γ, 22: 

β, 23: α, 24: α, 25: γ, 26: β, 27: β, 28: γ, 

29: α, 30: β, 31: β, 32: β, 33: β, 34: γ, 

35: γ, 36: γ, 37: β, 38: β, 39: α, 40: γ

Οδηγίες: Αθροίζετε τις σωστές απα-
ντήσεις σας. ∆ηλαδή τι άλλο θα µπο-
ρούσατε να κάνετε;

0-10 σωστές απαντήσεις

Είστε τόσο εγωκεντρικοί λοιπόν ώ-

στε να µη σας ενδιαφέρει να ανοί-

ξετε καν ένα ειδησεογραφικό site ή 

έστω το Facebook για να µάθετε τι 

συµβαίνει γύρω σας; Μπράβο. Κατα-

φέρατε να περάσετε ένα ευτυχισµέ-

νο καλοκαίρι.

11-20 σωστές απαντήσεις

Τουλάχιστον δεν θα ξεµείνετε ποτέ 

από θέµατα συζήτησης, όταν όλα 

τα άλλα έχουν εξαντληθεί. Πάντα 

µπορείτε να φανείτε χρήσιµος στην 

παρέα, ρίχνοντας στο τραπέζι µια 

πληροφορία που οι άλλοι δεν θα 

γνωρίζουν. 

21-30 σωστές απαντήσεις

Ναι, ξέρουµε... Εσείς δεν µπαίνετε 

συχνά στο internet στις διακοπές... 

Να, έτσι τυχαία το ανοίγατε για να 

δείτε τις φωτογραφίες των φίλων 

σας από τις παραλίες και πέφτατε 

πάνω στις ειδήσεις. 

31-40 σωστές απαντήσεις

Τρεις λέξεις µόνο: Get a Life! A
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Η επετειακή 
παράσταση 

των Μπαλέτων 

Mπεζάρ
με μουσική 

Nick Cave
είναι το  

talk of the town 
Ένα hοmage στο σπουδαίο χο-
ρογράφο Μoρίς Μπεζάρ με 

δύο νέα έργα

Τα Μπαλέτα Μπεζάρ της Λω-
ζάνης κρατούν ζωντανή την 
κληρονομιά του σπουδαίου ι-

δρυτή τους μέσα από την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του Gil Roman.  

Το 2017 γιορτάζουν τα 30 χρόνια από τη 
δημιουργία τους και τιμούν την επέτειο 
των 10 χρόνων από την απουσία του κο-
ρυφαίου χορογράφου και ένθερμου φι-
λέλληνα Maurice Béjart που συνεργά-
στηκε στενά με τον Μάνο Χατζιδάκι.  Για 
δύο βραδιές, 17 και 18 Σεπτεμβρίου, θα 
παρουσιάσουν στο Ηρώδειο την παρά-
σταση «Béjart fête Maurice». Επιλέγοντας 
μερικές από τις πιο σημαντικές χορογρα-
φίες της καριέρας του και ένα διευρυμέ-
νο μουσικό ρεπερτόριο από Μπετόβεν 
μέχρι Duke Ellington και Residents.

Μαζί θα παρουσιαστεί και η νέα χορο-
γραφία «t ’M et variations...» που απο-
τελεί φόρο τιμής στην κληρονομιά του 
Μπεζάρ σε μορφή ημερολογίου από τον 
Roman, με τη μουσική να υπογράφει ο 
Νick Cave σε συνεργασία με τον Warren 
Ellis των Bad Seeds. 

Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου , 
Ακρόπολη, 21 0324 1807. Έναρξη 21.00. Είσοδος 
€35-100, 25 (μειωμ.). Προπώληση: viva.gr, artinfo.
gr, 2109213310, 11876, Media Markt, Seven Spots, 
Reload, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης. Στις 17&18/9. 

-Γιώργος Δημητρακόπουλος
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«Μήδεια». Έρχεται στο θέατρο 
Πορεία κατευθείαν από τη Μι-
κρή Επίδαυρο με διθυραμβικό 

απόηχο. Στην παράσταση του Δημήτρη 

Καραντζά η «Μήδεια» του Ευριπίδη είναι 
ανδρική υπόθεση (Λούλης, Γάλλος, Σα-

ράντης) ενώ συνομιλεί με το σενάριο της 
ταινίας του Παζολίνι. Από 5/9

«Κώστας Νούρος/Ξένος δύο φορές». 
Ευτυχώς που επαναλαμβάνεται, μετά το 
Φεστιβάλ Αθηνών, αυτή η «χειροποίητη» 
παράσταση που έχει στα συν μια φοβερή 
χορωδία (Libro Coro), δύο εξαιρετικές ερ-
μηνείες (Τσιμάρας Τζανάτος, Νικόλαος 

Χαλδαιάκης), ζωντανή ορχήστρα (διεύ-
θυνση Ανθή Γουρουντή), ενδιαφέρουσες 
τοποθεσίες παρουσίασής της (ιστορικές 
ταβέρνες του Πειραιά), ενώ μας δίνει την 

ευκαιρία να μάθουμε τη ζωή ενός μεγά-
λου τραγουδιστή των σμυρνέικων, τον 
Κώστα Νούρο. Από 10/9

«Αμύντας» Δεν είναι μόνο ότι είναι η τε-
λευταία σκηνοθετική δουλειά του Σπύ-

ρου Ευαγγελάτου στο περσινό φεστιβάλ 
(αναβίωση σκηνοθεσίας Κατερίνας Ευαγ-

γελάτου) αλλά και μια ευφρόσυνη παρά-
σταση με αυτή την ποιμενική κωμωδία 
του 1745. Ηρώδειο, 26/9 

«Σοφία». Ως η βασίλισσα Σοφία θα μας υ-
ποδέχεται ο Φαίδων Καστρής στην οικία 
Κατακουζηνού. Ο μονόλογος-έκπληξη 
του Ιγνάθιο Γκαρθία Μάι θέλει τη βασί-
λισσα της Ισπανίας να εξομολογείται, ενώ 
ένας άνδρας φαίνεται να καθοδηγεί στο 
μυαλό της τις σκέψεις της. Από 1/10

«Ο φάρος». Μαρκουλάκης, Χειλάκης, 

Παπασπηλιόπουλος, Ψαρράς, Αλειφερό-

πουλος αποτελούν το πολύ δυνατό καστ 
στην παράσταση με το βραβευμένο θρί-
λερ-μαύρη κωμωδία του Κόνορ Μακφέρ-

σον. Από 4/10, Θέατρο Αθηνών

«Άμλετ». Οι μέχρι σήμερα σκηνοθεσίες 
του Γεωργιανού Λεβάν Τσουλάτζε στο 
θέατρο Άνεσις καταχειροκροτήθηκαν, 
γνωρίζοντας μεγάλη εισπρακτική επι-
τυχία. Είναι σίγουρο πως και τώρα θα ε-
παναληφθεί το ίδιο, αφού διαθέτει και 
ένα σπουδαίο θίασο. Ο Τάσος Ιορδανίδης 
ερμηνεύει τον πρίγκιπα της Δανμαρκίας 
(έχοντας στο πλευρό τους Λεμπεσόπου-

λο, Παππά, Ζούνη). Από 5/10
-Δημήτρης Μαστρογιαννίτης 

Οι 6 παραστάσεις 
που δεν θέλουμε να χάσουμε

Η Στέγn κάνει επαναστατική πρεμιέρα
Ο Ζοέλ Πομερά ξεινάει τη φετινή σεζόν της Στέγης με το έργο «Ca ira», βραβευμένο στην πατρίδα του Γαλ-

λία. Βασιλείς και επαναστάτες της Γαλλικής Επανάστασης, πρόεδροι, βουλευτές, αλλά και αγανακτισμένοι, 

αντιμάχονται πάνω σε ιδέες που παραμένουν σε διαπραγμάτευση. Από 4/10
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«Μήδεια»



Η μεγάλn έκθεσn του 
Σεπτεμβρίου στο Μπενάκn

Από 15/9 η έκθεση «Αθήνα 1917: Με το βλέμμα της Στρατιάς της Ανατολής» 
αξίζει σίγουρα επίσκεψη. Είναι αφιερωμένη στην Αθήνα του 1917 με σπάνιο 
οπτικό υλικό που προέρχεται από τη φωτογραφική υπηρεσία του συμμαχι-

κού εκστρατευτικού σώματος το οποίο έδρασε στα Βαλκάνια στη διάρκεια του Ά  Πα-
γκοσμίου Πολέμου και είναι γνωστό ως «Στρατιά της Ανατολής». Ακριβώς 100 χρόνια 
πριν από σήμερα, στη διάρκεια του 1917, γάλλοι φωτογράφοι και κινηματογραφιστές 
της «Στρατιάς της Ανατολής» πραγματοποίησαν εκατοντάδες λήψεις της Αθήνας, 
σπάνιες πτυχές και εικόνες της πόλης, που έχουν με την πάροδο του χρόνου λησμο-
νηθεί ή χαθεί. 
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Μενάνδρεια 
2017
 

Έως τις 28/9 συνεχίζο-

νται στην Κηφισιά τα 

«Μενάνδρεια 2017», έ-

νας από τους πλέον κα-

θιερωμένους πολιτιστι-

κούς θεσμούς. Στις 8/9 

ροκ συναυλία με τους 

The Troublemakers & 

Γιώργο Γάκη, στο άλσος 

«Δημήτρης Ζωμόπου-

λος», στις 9/9 συναυλία 

- αφιέρωμα στον Μίκη 

Θεοδωράκη, με τον πα-

ναγή Μπαρμπάτη, στο 

αίθριο του δημαρχείου. 

Και οι δύο εκδηλώσεις 

αρχίζουν στις 21.00, 

με ελεύθερη είσοδο. 

Δείτε όλες τις εκδηλώ-

σεις στο http://www.

kifissia.gr 

ΓιώρΓοΣ ΝταλαραΣ - 
λαυρέΝτΗΣ 
ΜαχαιριτΣαΣ Για το 
«Μαζι Για το Παιδι»

Γιώργος Νταλάρας και Λαυρέ-

ντης Μαχαιρίτσας ενώνουν τις 

φωνές τους στις 27 Σεπτεμβρίου 

στο Ηρώδειο σε μια ξεχωριστή συναυλία 

για έναν και μόνο σκοπό, για τα 30.000 

παιδιά που στηρίζει το «Μαζί για το παιδί». 

Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν ένα 

πρόγραμμα με τα  καλύτερα τραγούδια 

τους των τελευταίων δεκαετιών. Οι δια-

σκευές τους, τα καινούργια τραγούδια, τα 

απρόβλεπτα και οι κοινές ερμηνείες θα είναι 

το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της φιλαν-

θρωπικής βραδιάς. Όλα τα έσοδα από τη 

συναυλία θα διατεθούν στα σωματεία-μέλη 

της Ένωσης.

Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ακρόπολη. 
Έναρξη: 21.00. Eίσοδος €20, 30, 50, 70, 15 
(φοιτ.) Προπώληση: Ticket Services, Πανε-
πιστημίου 39, 2107234567, ticketservices.gr, 
Public.
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Από τη 
«Μάντισσα» 
στην 
Αρετούσα
είναι η Αρετούσα στον «ερωτόκριτο» 
της εΛΣ που επαναλαμβάνεται στο 
Ηρώδειο και δεν πρέπει να χάσεις. 
είναι η «μάντισσα» που έσπασε 
το κοντέρ στο ελληνικό youtube. 
είναι ένα ατόφιο ταλέντο κι ένα κορίτσι 
που σου φτιάχνει τη μέρα με τη χαρά 
της. είναι η μαρίνα Σάττι.

Του ΔΗμΗτρΗ μαστρογιαννιτΗ

Φωτό: Κωνσταντινοσ ρΗγοσ
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Το γύρισμα 
έγινε πο-
λύ πρωί σε 
δρόμους 
όπως η Ευ-
ριπίδου, η 
Σωκράτους 
κ.λπ. Όσο 
περίμεναν 
τα άλλα 
κορίτσια, 
μέχρι να 
μπουν στο 
πλάνο, 
έρχονταν 
άνδρες και 
τις ρωτού-
σαν “πόσο 
πάει;”. Το 
θεώρησαν 
φυσικό ότι 
αν ένα κο-
ρίτσι είναι 
μόνο στο 
συγκεκρι-
μένο ση-
μείο σημαί-
νει και πως 
εκδίδεται!

«Ο Ερωτόκριτος», η παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
ανέβηκε το καλοκαίρι και έγινε sold out – γι’ αυτό και επανα-
λαμβάνεται στο Ηρώδειο. Απολύτως δικαιολογημένα. Είναι 
από εκείνες τις ευτυχείς περιπτώσεις συνάντησης ταλέντων 
που προκαλεί μια απογείωση. Δημήτρης Μαραμής (μουσι-
κή), Κωνσταντίνος Ρήγος (σκηνοθεσία), ένα καστ δυνατών 
ερμηνευτών κι ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό δίδυμο (Θο-
δωρής Βουτσικάκης στο ρόλο του Ερωτόκριτου και Μαρίνα 
Σάττι στο ρόλο της Αρετούσας).

Το όνομα της Μαρίνας Σάττι, πριν τον «Ερωτόκριτο», ήδη είχε 
αρχίσει να ακούγεται. Κάτι η διασκευή του «Θα σπάσω κού-
πες», κάτι οι ρόλοι σε μιούζικαλ («West side story», «Shrek the 
musical», «Ο βιολιστής στη στέγη»), κάτι η φωνή της στην ται-
νία της Disney «Βαϊάνα» δημιούργησαν τον πρόλογο σε μια 
βιογραφία που εκτοξεύτηκε με το τραγούδι της «Μάντισσα» 
(τώρα που απομαγνητοφωνώ, το βίντεο μετράει το μυθικό για 
τα ελληνικά δεδομένα αριθμό των 23.493.945 προβολών). 

«Δεν πιστεύω πως χρειάζονται χρήματα για να κάνεις κάτι. 
Νομίζω όταν δεν τα διαθέτεις ασχολείσαι μόνο με την ουσία 
και το τι θέλεις να πεις και όχι με τα λούσα και τα πυροτεχνή-
ματα. Ξέρεις, η έννοια του λυρισμού και της ατμόσφαιρας δεν 
μου αρέσει ούτε στην τέχνη ούτε στη ζωή. Δεν θέλω να α-
σχολούμαι με στολίδια, όπως και δεν πιστεύω στα κοσμητικά 
επίθετα. Σε όλη τη φάση της κατασκευής της “Μάντισσας”, η 
οποία συνέπεσε με την περίοδο της Αρετούσας, αμφισβητού-
σα τον εαυτό μου. Την άλλαζα ξανά και ξανά μέχρι να πεισθώ 
ότι μου αρέσει το αποτέλεσμα. Κάθε γέννα, λένε, έχει πόνο. 
Ακόμα λοιπόν και ένα ποπ τραγούδι, όπως αυτό, έχει πόνο. 
Αυτό που πρέπει είναι να πιστέψεις σε αυτό που κάνεις και να 
έχεις το θάρρος να προχωρήσεις. Να μάθεις να αντιστέκεσαι 
στους πειρασμούς και να συνεχίζεις τη δουλειά σου.

» Το βίντεο της “Μάντισσας” είναι, νομίζω, η αποθέωση του 
φυσικού. Είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε βίντεο κλιπ με λι-
μουζίνες και γούνες, φτάνοντας στο σημείο να μας φαίνεται 
παράξενο όταν βλέπουμε κορίτσια, κάθε σωματότυπου, να 
πρωταγωνιστούν όπως κυκλοφορούν στην καθημερινότητά 
τους, χωρίς μακιγιάζ και φτιασίδια. Κάποιος κύριος μού έ-
γραψε κάτι το οποίο με συγκίνησε, καθώς στα λόγια του είδα 
εκφρασμένο αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Είναι ένα βίντεο, 
έγραφε, που μας δείχνει ότι η Αθήνα θα πρέπει να είναι ένας 
χώρος όπου όλα τα σώματα είναι ευπρόσδεκτα, αλλά και ότι 
μπορούμε να αντισταθούμε στις διαθέσεις που προσπαθεί να 
μας επιβάλλει είτε ένας άνθρωπος είτε ένας τόπος.  

» Και για του λόγου το αληθές σε αυτό που αναφέρει για τη 
επιβαλλόμενη διάθεση θα σου πω ένα ανεκδοτολογικό περι-
στατικό. Το γύρισμα έγινε πολύ πρωί σε δρόμους όπως η Ευ-
ριπίδου, η Σωκράτους κ.λπ. Όσο περίμεναν τα άλλα κορίτσια, 
μέχρι να μπουν στο πλάνο, έρχονταν άνδρες και τις ρωτούσαν 
“πόσο πάει;”. Το θεώρησαν φυσικό ότι αν ένα κορίτσι είναι 
μόνο στο συγκεκριμένο σημείο σημαίνει και πως εκδίδεται! 
Το βίντεο αντιπροσωπεύει, λοιπόν, την κοινωνική, πολιτική 
και αισθητική άποψή μου για το σήμερα».

Η συνέντευξη γίνεται τηλεφωνικά. Η φωνή και η ταχύτητα του 
λόγου της με κάνουν να τη φαντάζομαι πως την ίδια στιγμή 
μπορεί και να πηδάει σε ένα τραμπολίνο. Το ζεστό μεσημέρι 
δροσίζεται από ένα αεράκι που έρχεται από το γέλιο και τη δυ-
ναμική της. Η Αρετούσα, όπως την είδα στην παράσταση, μου 
μιλούσε στο τηλέφωνο. «Ο Δημήτρης (σ.σ. Μαραμής) μου έλε-
γε πως δεν την φαντάζεται τόσο ως πριγκίπισσα αλλά σαν ένα 
κατσίκι που αλωνίζει τα βουνά της Κρήτης. Και αυτό με εν-
θουσίασε. Αν και νόμιζα πως είχα χάσει λίγο την αντιδραστική 
έφηβη Μαρίνα, που βέβαια αντιδρούσε για την αντίδραση, α-
νακαλύπτω πως την βγάζω πάλι μπροστά. Μεσολάβησαν όμως 
και χρόνια που φοβόμουν να εναντιωθώ. Τώρα είμαι εκτός 
από ένας άνθρωπος που αγαπάει την ησυχία και… κατσίκι».

Γι’ αυτό η φυλακή που δημιούργησε ο ρήγος στην παράσταση 

μοιάζει με κλουβί; «Μάλλον. Τι ωραία που σκηνοθέτησε την 
παράσταση! Πρώτη φορά συνεργάζομαι μαζί του και μου άρεσε 
τόσο πολύ ως άνθρωπος εκτός από σκηνοθέτης. Θεέ μου, εί-
ναι τόσο απίστευτα χαλαρός. Ποτέ δεν δημιούργησε ένταση, 
που θα μπορούσε και να δικαιολογηθεί όσο πλησιάζαμε στην 
πρεμιέρα. Αλλά και ο Δημήτρης είναι ακομπλεξάριστος. Ήταν 
ένα σχολείο η δουλειά μαζί τους. Έχω κάνει σπουδές κι εδώ και 
στην Αμερική και, ξέρεις, όταν βγαίνεις από τη σχολή νομίζεις 
ότι πρέπει να είσαι κάπως. Προσωπικά είχα μια κάπως “καθω-
σπρέπει διάθεση”. Αυτοί οι δύο μου έδειξαν πως άλλο η σοβα-
ρότητα και άλλο η σοβαροφάνεια. Οι σπουδές αξίζουν, αλλά 
τελικά το πιο σπουδαίο είναι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. 
Αν είσαι καλά μπορείς και με ένα πιρούνι κι ένα πιάτο να κάνεις 
θεσπέσια μουσική. Αν ο Δημήτρης δεν ήταν αυτός που είναι 
δεν θα μπορούσε να γράψει για τον “Ερωτόκριτο” μια μουσική 
που έχει στοιχεία τζαζ, μπλουζ, αναφορές στον Χατζιδάκι ή τη 
μουσική της Κρήτης. Όταν πήρα την παρτιτούρα στα χέρια μου 
τρόμαξα. Σκεφτόμουν, πώς θα ερμηνεύσω τα τραγούδια χωρίς 
να φαίνονται οι ραφές;  Μάλλον τα κατάφερα. Τώρα νιώθω πιο 
απελευθερωμένη και δεν θέλω άλλο ψεύτικο βάρος».

ποια φράση σού αρέσει από το έργο; «“Καλλιά ’χω εσέ με θά-
νατον, παρ’ άλλη  με ζωή μου”. Θα το πάει μέχρι το τέρμα, βρε 
παιδί μου, κι αυτό με εκφράζει απόλυτα, καθώς πωρώνομαι 
πολύ με ό,τι μου αρέσει και πιστεύω. Παλιότερα δεν είχα το 
θάρρος, αλλά τώρα νομίζω πως μπορώ να το κάνω».

Γεννημένη το 1986 από την πλευρά της μητέρας της έχει ρίζες 
στην Κρήτη και τη Μικρά Ασία. Από την πλευρά του πατέρα 
της έχει ρίζες στο Σουδάν. «Νομίζω, έχω κληρονομήσει ένα 
χαρακτηριστικό από τον πατέρα μου. Θα το πω λίγο ωμά… 
εκεί που καίγεται ο κώλος μου κάνω ένα τσαφ και αποσυμφο-
ρώ την κατάσταση. Ο πατέρας μου είναι ένας τύπος που ενώ 
είμαστε κόσμος μαζεμένος, αν νυστάζει θα πει “καληνύχτα” 
και θα πάει να κοιμηθεί. Κάποιος μπορεί να το θεωρήσει αγέ-
νεια. Δεν είναι, όμως. Του μοιάζω, λοιπόν, σ’ αυτό. Δεν θέλω 
να ψυχαναγκάζομαι κοινωνικά.

»Στο Σουδάν πήγαινα μόνο καλοκαίρια. Θυμάμαι πως μια 
φορά κατά λάθος πάτησα ξυπόλητη στην άσφαλτο και παρά 
λίγο να πάθω έγκαυμα. Από τις εικόνες που έχουν εγγραφεί 
μέσα μου είναι αυτές του γάμου, ο οποίος κρατάει μέρες με το 
στολισμό της νύφης, αλλά και ένα ταξίδι που είχαμε κάνει στο 
νότιο Σουδάν –τότε δεν είχε χωριστεί σε βόρειο και νότιο–, 
όπου οδηγούσαμε με 140 χλμ. την ώρα σε μια ευθεία για έ-
ντεκα ώρες. Απίστευτες εναλλαγές στο τοπίο, κοκκινόχωμα, 
έρημος, πράσινο και πάλι από την αρχή, ενώ στους δρόμους 
συναντούσαμε ανθρώπους διαφορετικών φυλών. Θυμάμαι 
κι  ένα δένδρο που για να κυκλωθεί η διάμετρός του χρειαζό-
ντουσαν και διακόσιοι άνθρωποι να κρατηθούν χέρι-χέρι». 

τι κάνεις τώρα, πώς φαντάζεσαι το άμεσο μέλλον σου; «Είμαι 
αισιόδοξη και πιστεύω στους ανθρώπους και πως κάθε πράγμα 
θα έρθει όταν είσαι έτοιμος. Εκτός από τον “Ερωτόκριτο” αυτή 
τη στιγμή ασχολούμαι και με μια χορωδία 32 κοριτσιών, με το 
συγκρότημά μου τις “Φωνές”, θα ήθελα να γράψω ένα προσω-
πικό δίσκο, να μπορέσω να φύγω κάποια στιγμή από τη Αθήνα. 
Και να γίνω καλύτερη. Να σε ρωτήσω... Τι ζώδιο είσαι;». Γιατί 
ρωτάς; «Δεν ξέρω από ζώδια, αλλά αναρωτιέμαι γιατί η συζή-
τησή μας κύλησε τόσο αβίαστα». Ιχθύς με ωροσκόπο ή Παρθέ-
νο ή Καρκίνο. «Είδες τελικά; Όλοι μου οι φίλοι και οι φίλες είναι 
Ιχθύες. Ο αδελφός μου Σαρίφ, με τον οποίο τα πάω περίφημα, 
είναι Καρκίνος και τα περισσότερα αγόρια που μου άρεσαν πα-
λιότερα ήταν Παρθένοι. Εγώ είμαι Αιγόκερως με Ζυγό, δεν ξέ-
ρω τι σημαίνει, αλλά αν τυχόν με τύχεις κάπου σε κάποιο μπαρ 
έλα να συνεχίσουμε την… ψυχανάλυση (γέλια)».  A

I n f o  12/9, 21.00, Ηρώδειο, €15-55, 12 (Φ/Παιδικό). Εκδοτήρια Φεστιβάλ 

Αθηνών, Πανεπιστημίου 39, 2130885700. 



24 - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 A.V. 27 



28 A.V. 7 - 13 Σεπτεμβριου 2017

Κωνσταντίνος 
Καϊμάκnς 
Athens Voice
Η σεζόν που μόλις ξεκίνησε έχει πολλά φιλμ 
για... φάγωμα αλλά λίγα είναι εκείνα που 
λαχταρούμε με τρέλα. Επιλέγουμε πάντως 
για τις ανάγκες του ρεπορτάζ τα τρία πιο 
«ζουμερά» που θα προβληθούν στη χώρα 
μας μέχρι το τέλος του χρόνου. Στην κορυ-
φή βρίσκεται το «βlade Runner 2049» του 
Ντενί βιλνέβ (6 Οκτωβρίου) όχι μόνο επει-
δή η κλασική ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ είναι 
απλώς αξεπέραστη για το είδος της επιστη-
μονικής φαντασίας –έπαθα σοκ και δέος 
όταν την πρωτοείδα σε παιδική ηλικία– αλ-
λά επειδή ο εκ του Μόντρεαλ σκηνοθέτης 
των «Sicario, ο εκτελεστής» και «Arrival» είναι 
ίσως ο μόνος που θα μπορούσε να πείσει 
τον Σκοτ ότι έχει τα guts να του εμπιστευτεί 
το αγαπημένο «παιδί» του. Και έχουμε περι-
έργεια να δούμε τι πινελιά μπορεί να βάλει 
ο Βιλνέβ σε ένα έργο τέχνης που δεν έχει 
ούτε ένα ψεγάδι. 
Ο Γιώργος Λάνθιμος δεν είναι απλώς ο δι-
ασημότερος έλληνας σκηνοθέτης των ημε-
ρών αλλά και ο πιο πετυχημένος ever. Με 
τρία στα τρία στις Κάννες, δύο υποψηφιό-
τητες για Όσκαρ και διεθνές εκτόπισμα που 
λίγοι ευρωπαίοι σκηνοθέτες διαθέτουν, κά-
θε ταινία του σημαίνει συναγερμό στις τά-
ξεις των σινεφίλ. Τώρα, αν το «The Killing 
of the Sacred Deer», με συνσεναριογρά-
φο τον Ευθύμη Φιλίππου και συνεργάτες 
στην αιματοβαμμένη «τελετή» τους Νικόλ 
Κίντμαν και Κόλιν Φάρελ, αξίζει την ένταση 
που προκάλεσε στις Κάννες (θυμάστε το 
ρεπορτάζ περί αποδοκιμασιών και χειρο-
κροτημάτων έτσι;) θα το διαπιστώσουμε 
στις  6 Νοεμβρίου στις αίθουσες, καθώς και 
για το αν ο έλληνας σκηνοθέτης είναι πιο 
δυνατός σεφ στα θαλασσινά ή τα κρεατικά 
κινηματογραφικά εδέσματα. Εμάς, πάντως 
οι προτιμήσεις μας ήταν ανέκαθεν με τα 
πρώτα…
Θα μπορούσαμε να προτείνουμε για αγα-
πημένο μας φετινό προορισμό στη σκο-
τεινή αίθουσα τη νέα ταινία του Φίντσερ, 
του Χάνεκε ή του Άντερσον (οποιονδήποτε 
από τους δύο: Γουές ή Πολ Τόμας), με επι-
λαχόντες κάποια σταθερή αξία: Σορεντί-
νο, Φον Τρίερ, Γούντι Άλεν ή Αλμοδοβάρ. 
Προτείνουμε όμως τον... ψυχαγωγικό «Χιο-
νάνθρωπο», για τους παρακάτω λόγους: 
Επειδή τα αστυνομικά μυθιστορήματα του 
Νέσμπο είναι ταμάμ για τον κινηματογρά-
φο. Επειδή η εμπειρία ενός καλού θρίλερ το 
χειμώνα είναι ακαταμάχητη. Επειδή κάτι μας 

λέει ότι ο Μάικλ Φασμπέντερ ως ντετέκτιβ 
Χάρι Χόλε θα «γράψει» μια χαρά. Και επειδή 
ο σκηνοθέτης τόμας Άλφρεντσον είναι 
ο δημιουργός του «Άσε το κακό να μπει». Το 
φιλμ βγαίνει 12 Οκτωβρίου.

Λήδα Γαλανού
Flix.gr / Η Εφημερίδα των Συντακτών
«Blade Runner 2049»: Εάν κάποιος μπο-
ρεί ν’ αντιμετωπίσει το θρύλο, αυτός είναι 
ο Ντενί Βιλνέβ – με παραγωγό τον Ρίντλεϊ 
Σκοτ, για να εγγυηθεί τη συνέχεια του σύ-
μπαντός του. Τριάντα χρόνια μετά τη δρά-
ση της ταινίας του 1982, ο Ράιαν Γκόσλινγκ 
πρωταγωνιστεί, αλλά ο Χάρισον Φορντ εί-
ναι εκεί, στις σκιές, για πάντα Ρικ Ντέκαρντ.
«The Other Side of Hope»: Το έργο του Άκι 
Καουρισμάκι έχει ταυτότητα και εκπλή-
ξεις, δηλαδή τον ιδανικό κινηματογραφικό 
συνδυασμό. Αυτή τη φορά, στην τελευταία 
ταινία της τριλογίας των λιμανιών, μιλά για 
το προσφυγικό, με διαβολεμένο χιούμορ 
και συγκινητική τρυφερότητα, μέσα σ’ ένα 
παρηκμασμένο εστιατόριο που προσπαθεί 
απελπισμένα να πιάσει την καλή.
«Phantom Thread» (προσωρινός τίτλος): 
Η νέα ταινία του πολ τόμας Άντερσον δεν 
χρειάζεται περισσότερα στοιχεία για να μας 
κόψει την ανάσα από ανυπομονησία. Ωστό-
σο, έχουμε αυτά: εκτυλίσσεται στο χώρο 
της μόδας στο Λονδίνο του 1950. Και θα 
είναι η τελευταία φορά που θα δούμε τον 
Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο σινεμά.

Ιάκωβος Γωγάκnς 
Screeneye.net
«Loveless»: Η βάναυση εκδίκηση των τέ-
κνων, όταν παιδεύονται ψυχικά από τα 
λάθη των γονέων τους, ανάγεται στο πιο 
βίαιο και σοκαριστικό κινηματογραφικό 
μανιφέστο της χρονιάς, ιδέα και πράξη του 
κορυφαίου Ρώσου Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ 
(«Λεβιάθαν»).
«Η άλλη πλευρά της ελπίδας»: Ο Άκι Καου-
ρισμάκι («Το Λιμάνι της Χάβρης») αντλεί από 
το προσφυγικό νέα ερεθίσματα, στο δεύ-
τερο μέρος της ανολοκλήρωτης  τριλογίας. 
Κοινωνική πραγματικότητα και βιτριολικό 
χιούμορ μοναδικά συνυπάρχουν στο –για 
άλλη μια φορά– συναρπαστικό σινεμά του 
φινλανδού μετρ.
«Phantom Thread»: Η επανασύνδεση που 
όλοι συζητάνε, δέκα χρόνια μετά («Θα χυθεί 
αίμα»). Ο Πολ Τόμας Άντερσον σκηνοθετεί 
και ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις πρωταγωνιστεί,  
στο κοινωνικό δράμα για τον κόσμο της 
λονδρέζικης μόδας του ’50.

8 x 3  C R I T I C ’ S  C H O I C E
ΚΙνηματοΓραφΙΚοΙ 
ΚρΙτΙΚοΙ δΙαΛέΓουν 
τα 3 highlights 
της ςέζον

ΚωΝΣτΑΝτιΝοΣ ΚΑϊμΑΚΗΣ

ΛΗδΑ ΓΑΛΑΝου
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Χρήστος Μήτσnς
Αθηνόραμα
«Phantom Thread»: Ο Πολ Τόμας Άντερ-
σον καθοδηγεί τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ως 
μόδιστρο υψηλής ραπτικής στο swinging 
London των 60s, στην τελευταία εμφάνιση 
του κορυφαίου σύγχρονου ηθοποιού στη 
μεγάλη οθόνη. 
«Downsizing»: Sci-fi κοινωνική σάτιρα διά 
χειρός του απόλυτα φερέγγυου Αλεξάντερ 
πέιν. 
«ο φόνος ενός ιερού ελαφιού»: Ο Γιώργος 
Λάνθιμος βάζει Ευριπίδη και Κιούμπρικ στο 
ίδιο κάδρο και κερδίζει ένα ακόμη βραβείο 
στις Κάννες.  

Ρόμπι Εκσιέλ
Δέκα χρόνια μετά το εκρηκτικό «Θα χυθεί 
αίμα», ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον 
ξανασυναντά τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις σε 

ένα δράμα εποχής με φόντο το Λονδίνο του 
’50, χώρο δράσης τη βασιλική αυλή και τον 
60χρονο ηθοποιό σχεδιαστή μόδας της μο-
ναρχικής φαμίλιας. «Phantom thread» είναι 
ο τίτλος εργασίας του φιλμ και θα σημάνει 
τον τελευταίο ρόλο του Λιούις, όπως ανακοι-
νώνει ο ίδιος (όχι ότι δεν το έχει ξαναπεί προ 
15ετίας). Υπομονή μέχρι τον Δεκέμβριο.
Προσωπικά δεν με κουράζει ο… ακούρα-
στος Γούντι Άλεν όσο κι αν ανακυκλώνει 
άγχη και εμμονές. Ίσα-ίσα που οι ιστορίες 
του συνεχίζουν να με απορροφούν, να με 
διασκεδάζουν, ενίοτε και να με εκπλήσσουν. 
Η 50η ταινία του ιδιοφυούς Νεοϋορκέζου, 
«Wonder wheel», είναι τοποθετημένη σε 
ένα λούνα παρκ του Κόνι Άιλαντ στα χρόνια 
του 1950 και ξετυλίγει τις δοκιμασίες ενός 
ζεύγους ιδιοκτητών καρουζέλ. Με Κέιτ Γουίν-
σλετ και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ πρωταγωνιστές. 
Και φιλολογία ήδη οσκαρική στα χαρτιά.
Θα μπορούσα να επιλέξω το «Coco» της 
Pixar ως τρίτο highlight λόγω προσωπικής 
λατρείας στα ψηφιακά παραμύθια της ε-
ταιρείας, ή το τιμημένο με Χρυσό Φοίνικα 
«The square» του Σουηδού enfant terrible 
Ρούμπεν Όστλουντ («Ανωτέρα βία»). Θα βά-
λω, ωστόσο, το «Blade Runner 2049», συ-
νέχεια στο sci-fi αριστούργημα του Ρίντλεϊ 
Σκοτ, γυρισμένο με τις ευλογίες του ιδίου 
από τον Ντενί Βιλνέβ («Μέσα από τις φλό-
γες», «Arrival») και με τον Χάρισον Φορντ να 
επιστρέφει ως (απόστρατος πλέον) ντεντέ-
κτιβ Ρικ Ντέκαρντ, εδώ ενώπιον του Ράιαν 
Γκόσλινγκ. Λοιπόν, συνεχίζουν «τα ανδρο-
ειδή να ονειρεύονται ηλεκτρικά πρόβατα»; 
Θα ξέρουμε εντός του προσεχούς μήνα.

Άκης Καπράνος
(Τα Νέα)
Αν κρίνουμε από τα σίκουελ του «Alien», πά-
λι καλά που δεν σκηνοθετεί ο Ρίντλεϊ Σκοτ 
το «Blade Runner 2049». Μη με παρεξηγεί-
τε, εννοείται πως το πρώτο φιλμ παραμένει 
ένα αξεπέραστο αριστούργημα (άλλωστε 
είναι η καλύτερη ταινία του δημιουργού 
του) αλλά ο Ντενί Βιλνέβ που στρογγυλο-
κάθεται εδώ στη καρέκλα του σκηνοθέτη 
είναι ένας κινηματογραφιστής που δεν έχει 
κάνει μέχρι τώρα ούτε ένα στραβοπάτη-
μα. Από την «Άφιξη» μέχρι το «Prisoners» και 
από το «Politeqnique» μέχρι το «Μέσα από τις 
φλόγες», ο Βιλνέβ έχει αποδείξει πως διαθέ-
τει στόφα γνήσιου οραματιστή.  
Επίσης, σε εντελώς διαφορετικό «γήπεδο», 
δύσκολα θα δείτε φέτος πολλές καλύτερες 
ταινίες από το «Χωρίς αγάπη» του Ρώσου 
Αντρέι Ζβγιάγκιντσεφ. Η ιστορία ενός παι-
διού που εξαφανίζεται (και περιλαμβάνει 
μία από τις πιο συγκλονιστικές σεκάνς που 
θα δείτε φέτος σε οποιοδήποτε φιλμ) λει-
τουργεί ως αλληγορία πάνω στη σύγχρονη 
Ρωσία, ένα σταθερό ζήτημα για το σκηνο-
θέτη που έφυγε φέτος από τις Κάννες με το 
Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Αν με ρω-
τάτε θα έπρεπε να πάρει τον Χρυσό Φοίνικα, 
αλλά δεν έχει ποτέ νόημα να αναζητούμε 
«δικαιοσύνη» στις όποιες βραβεύσεις. 
Και φυσικά θέλω σαν τρελός να δω το 
«Phantom Thread» που σμίγει ξανά τους 
Πολ Τόμας Άντερσον και Ντάνιελ Ντέι Λιού-
ις (με τον τελευταίο να αναλαμβάνει το ρόλο 
ενός σχεδιαστή μόδας στις υπηρεσίες της 
βασιλικής οικογένειας και της υψηλής κοι-
νωνίας – όλα αυτά στο Λονδίνο του 1950).

Λουκάς Κατσίκας
Σινεμά
« C all  m e  by  yo ur  n am e »  τ ο υ  L u c a 
Guandagnino. Έχοντας ήδη δει την ταινία, 
τολμώ να ισχυριστώ ότι καλύτερη από αυ-
τή δύσκολα θα υπάρξει φέτος. Το ελεγειακό 
γκέι ρομάντζο του Guadagnino είναι αυτό 
που όλο και σπανιότερα αποκαλούμε πλέον 
instant classic. Θα συζητηθεί, θα συγκινήσει, 
θα συνεπάρει και θα φτάσει μέχρι τα Όσκαρ.
«Phantom thread»  του Paul Thomas 
Anderson. Θα είναι αυτή η τελευταία κι-
νηματογραφική εμφάνιση του Daniel Day 
Lewis; Έχει σημασία; Ο κορυφαίος αμερικα-
νός σκηνοθέτης των τελευταίων 20 ετών 
έχει καινούργιο φιλμ. Αυτό έχει σημασία.
«The Irishman» του Martin Scorsese. Aκό-
μη και η πολλοστή γκανγκστερική ταινία 
από τα χέρια του Scorsese παραμένει μια 
ταινία του Scorsese.

Γιάννης 
Ζουμπουλάκnς
Βήμα
«το τελευταίο σημείωμα» του παντελή 
βούλγαρη. Κάθε καινούργια ταινία του Βούλ-
γαρη προκαλεί –τουλάχιστον– την περιέρ-
γεια, πόσο μάλλον αυτή που αφορά μια ελ-
ληνική τραγωδία την περίοδο της Κατοχής.
 «ο χιονάνθρωπος» του Τόμας Άλφρε-
ντσον. Δεν υπάρχει δημοφιλέστερος ευρω-
παίος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστο-
ρημάτων από τον Νορβηγό Γιο Νέσμπο και 
ο Μάικλ Φασμπέντερ στο ρόλο του επιθεω-
ρητή Χάρι Χόλε δείχνει ιδανικός.
 «Έγκλημα στο οριάν εξπρές» του Κένεθ 
μπράνα. Μπορεί να πέσω έξω και η ταινία 
να αποδειχτεί φιάσκο, όμως μόνο που σκέ-
φτομαι ότι θα δω όλους αυτούς τους σταρ 
(ανάμεσά τους οι Κένεθ Μπράνα, Μισέλ 
Πφάιφερ, Γουίλεμ Νταφόε και Τζόνι Ντεπ) 
μέσα σε ένα βαγόνι να «τρώγονται», ενθου-
σιάζομαι.  A

ΧρήΣτοΣ μήτΣήΣ
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American 
Crime Story

Η δολοφονία 
του Gianni Versace

Αναμένεται μέσα στο 2018 στο FX

Οι τΗλεΟπτικες ςειρες 
πΟυ περιμενΟυμε
Μόλις τελείωσε ο 7oς, προτελευταίος κύκλος του «Game Of Thrones» 
και όλοι πέσαμε στη μετα-μελαγχολία της στέρησης, γιατί ο επόμενος 
και τελευταίος θα έρθει περίπου στις αρχές του 2019. Ο εθισμός όμως 
συνεχίζεται με άλλες τηλεοπτικές σειρές που ξεκινούν το νέο κύκλο 
τους και μερικές καινούργιες που φαίνονται ενδιαφέρουσες. Τσεκάρα-
με τι παίζει φέτος – και οι επιλογές είναι πολλές.
Του Γιάννη νένέ
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Westworld 
 Season 2

Επιστρέφει την άνοιξη του 2018 στο HBO

Παρά το γεγονός ότι η σειρά βασίζε-
ται στο ομώνυμο φιλμ, γυρισμένο το 
1973, κατάφερε να δημιουργήσει ένα 
από τα πιο πολυσυζητημένα hype της 
περασμένης σεζόν, παρασέρνοντας 
πολλούς φαντασιόπληκτους «του-
ρίστες» σε αυτό το θεματικό πάρκο 
Western που κρύβει έναν τεχνολογικό 
εφιάλτη. Ειδικά τα τελευταία επεισό-
δια του πρώτου κύκλου σού έκαναν 
το μυαλό λάστιχο προσπαθώντας να 
ακολουθήσεις το λαβύρινθο (που έ-
τσι κι αλλιώς «παίζει» στη σειρά), με 
το ποιος είναι ρομπότ, ποιος είναι κα-
ουμπόη-τουρίστας, ποιος είναι ο Θεός 
και ποιος είναι ο πυροβολημένος πια-
νίστας στο σαλούν. 
Ο 2ος κύκλος, των 10 επεισοδίων, υ-
πόσχεται περισσότερο στραπατσά-
ρισμα του μυαλού γιατί πρώτον, τα 
ρομπότ ξεσηκώνονται, δεύτερον ο 
«Άνθρωπος με τα μαύρα» Ed Harris α-
ποκτά μεγαλύτερο ρόλο (ευκολάκι) 
και τρίτον ο Anthony Hopkins, αν και 
πυροβολημένος, επιστρέφει. Η σειρά 
υπόσχεται ακόμα πιο πολύ χάος και 
σκοτεινή τροπή ενώ εμφανίζεται και 
ένα καινούργιο θεματικό πάρκο να υ-
πάρχει παράλληλα με το Westoworld: 
ο Κόσμος των Σαμουράι. Σκέψου μό-
νο τους τρόπους εκτέλεσης θυμάτων 
που θα υπάρχουν. 

This Is Us
 Season 2 

Επιστρέφει στις 26 Σεπτεμβρίου στο NBC

Ένα ξαφνικό χιτ, οικογενειακό δράμα 
με διακριτικό χιούμορ, που κανονικά 
θα έπρεπε να έχει χορηγό χαρτομά-
ντιλα. Η επιτυχία της σειράς τής χά-
ρισε ανανέωση για 2η και 3η σεζόν 
με 18 ωριαία επεισόδια για τον κάθε 
κύκλο, καθώς και 4 υποψηφιότητες 
Emmy μεταξύ των οποίων και της πιο 
Εξαιρετικής Δραματικής Σειράς και 3 
υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες. 
Με παράλληλη εξέλιξη στο παρόν και 
με φλασμπάκς στο παρελθόν, παρα-
κολουθούμε την ιστορία μίας μικροα-
στικής οικογένειας με τρία παιδιά που 
έχουν ίδια μέρα γενέθλια με τον πατέ-
ρα τους: δύο δίδυμα (εκ των οποίων το 
ένα, το κοριτσάκι, υπέρβαρο) και ένα 
υιοθετημένο μαύρο αγοράκι που ήρθε 
τυχαία να καλύψει το κενό του τρίτου 
μωρού που πέθανε στη γέννα. Η σει-
ρά θα μπορούσε να είναι μία δακρύ-
βρεχτη σαπουνόπερα αλλά έχει ένα 
ειλικρινές, μοντέρνο ύφος, καταπιά-
νεται και με παράλληλα θέματα όπως 
ο ρατσισμός, η παχυσαρκία, οι προκα-
ταλήψεις, αλλά κυρίως ποντάρει στις 
σχέσεις των παιδιών με τον πατέρα 
δίνοντας αφορμή για πολλή συγκίνη-
ση, παίζοντας με τα τόσο αγαπημένα 
πατρικά κλισέ. Ο ρόλος του πατέρα 
καθιερώνει τον Milo Ventimiglia σαν 
ένα εξαιρετικό ηθοποιό α΄ κλάσης. Στο 
δεύτερο κύκλο και ένας guest έκπλη-
ξη, ο Sylvester Stallone, που θα υποδυ-
θεί τον εαυτό του.

The Handmaid’s 
tale - Season 2

Αναμένεται τον Απρίλιο του 2018, στο Hulu
 
Πόσο ανησυχητική είναι η εικόνα μίας 
σειράς σιωπηλών γυναικών που προ-
χωρούν με κατεβασμένο κεφάλι, φο-
βισμένες, ντυμένες με βαθυκόκκινες 
ρόμπες και λευκά καπέλα μοναχής; 
Κάτι ανάμεσα σε σκλάβες, υπηρέτρι-
ες και μηχανές αναπαραγωγής, σε έ-
ναν δυστοπικό κόσμο όπου εξαιτίας 
των αφροδισίων και της περιβαλλο-
ντικής μόλυνσης η γονιμότητα στο 
γυναικείο φύλο έχει πια εξαφανιστεί 
– πλην αυτών των εξαιρέσεων, των 
«υπηρετριών» τις οποίες εκπαιδεύει, 
χαλιναγωγεί, διατάζει το λιθοβολισμό 
τους αν χρειαστεί και, στο τέλος κάθε 
εγκυμοσύνης, παίρνει τα νεογέννητα 
παιδιά τους για να τα δώσει στην οικο-
γένεια των ελίτ αφεντικών, μία σκλη-
ρή σαν φράου ναζίστρια Θεία Λίντια. 
Tο «Handmaid’s Tale» είναι ένα βαθιά 
εφιαλτικό βιβλίο του 1985, της Κανα-
δής συγγραφέα Margaret Atwood, 
στο οποίο βασίζεται η αμερικάνικη τη-
λεοπτική σειρά του Bruce Miller. Μέσα 
στην απολυταρχία ενός θεοκρατικού 
καθεστώτος που απολυμαίνει κάθε 
είδους σχέση, οι «στείρες κυρίες» της 
υψηλής κοινωνίας είναι πάντα, όλες, 
ντυμένες σε βαθύ μπλε-πράσινο και 
αυτές, μαζί με το μπορντό, είναι οι 
αποχρώσεις που κυριαρχούν στην 
εξαιρετική φωτογραφία της σειράς. 
Πατριαρχία, κοινωνικός αποκλεισμός, 
φανατισμός, μία αιώνια πολεμική α-
πειλή, αγωνία επιβίωσης. Στον κεντρι-
κό ρόλο η Elisabeth Moss (η αγαπημέ-
νη Πέγκι του «Mad Men»). Στο ρόλο του 
επιβήτορα-αφέντη ο Joseph Fiennes. 
Η σειρά αναμένεται να σαρώσει στα 
τηλεοπτικά βραβεία.

The Crown
Season 2

Ξεκινάει στις 8 Δεκεμβρίου 2017 στο Netflix 

Η σειρά που κέρδισε τις εντυπώσεις 
και το σεβασμό των Άγγλων –αλλά και 
του «Vanity Fair», σημαντικό αυτό– 
από τον πρώτο της κύκλο, έρχεται και 
πάλι για να ακολουθήσει τη Βασίλισσα 
Ελισάβετ στη δεύτερη περίοδο, στα 
χρόνια από το 1955 μέχρι το 1964. Η 
Claire Foy υποδύθηκε με μία εύθραυ-
στη ευαισθησία, αποφασιστικότητα, 
θάρρος αλλά και κομψότατο χιούμορ 
την αγαπημένη βασίλισσα των Άγ-
γλων στα πρώτα της βήματα, όταν 
ακόμα, αναλαμβάνοντας ξαφνικά τα 
υψηλά καθήκοντα, μάθαινε τρομαγ-
μένη το πρωτόκολλο, τον τρόπο να 
διατηρεί την ψυχραιμία αλλά και να 
δίνει σολωμόντιες λύσεις σε θέματα 
που διαπραγματευόταν με δύσκολους 
συνεργάτες όπως ο γηραιός πλέον και 
δύστροπος Ουίνστον Τσόρτσιλ. 
Ο δεύτερος κύκλος θα έχει να κάνει με 
την οικογένεια: ο πρίγκιπας Φίλιππος 
και οι ατασθαλίες του απέναντι στην 
Ελισάβετ (τις έχει αρνηθεί όλες αν και 
ο Τύπος οργίαζε εκείνα τα χρόνια), η 
άτακτη, κοσμοπολίτισσα αδερφή της 
βασίλισσας, Μαργαρίτα, ο υιός Κά-
ρολος και ο χαρακτήρας του. Παράλ-
ληλα, διάσημες προσωπικότητες της 
εποχής θα παρελάσουν από τη σειρά, 
όπως ο John F Kennedy και η Τζάκι, με 
αποτύπωμα και της αναμεταξύ τους 
σχέσης, καθώς και οι διάσημοι φίλοι 
και φίλες της πριγκίπισσας από τον 
χώρο της σόου-μπιζ. Bend the knee.



Ο πρώτος κύκ λος της σειράς «American Crime 
Story», «The People v. O.J. Simpson», µε θέµα την 
περιβόητη δίκη του Simpson για τη δολοφονία της 
γυναίκας του και του φίλου της, ήταν ένα συγκλο-
νιστικό έργο που παρουσίαζε το πώς η επικαιρότη-
τα «την ώρα που συµβαίνει» µέσω των media και η 
λύσσα για διασηµότητα γινόταν ο νέος εθισµός της 
Αµερικής και του δυτικού κόσµου. Η σειρά κέρδι-
σε 22 υποψηφιότητες για Emmy και κέρδισε τα 9.
Ο νέος κύκλος παρουσιάζει ένα άλλο έγκληµα που 
συντάραξε τον κόσµο της µόδας ακριβώς την εποχή 

που η υψηλή ραπτική γινόταν ένα πανάκριβο αλλά 
και λαϊκό σπορ και τα µοντέλα ήταν οι νέες celebrities. 
Η δολοφονία του Gianni Versace από έναν ψυχοπαθή 
serial killer, έξω από τη βίλα του στο Μαϊάµι το 1997, 
αναπαρίσταται από ένα καστ που οπτικά παρουσιάζει 
«ανατριχιαστικές οµοιότητες» µε τους πραγµατικούς 
πρωταγωνιστές. Ο Edgar Ramirez ειδικά που υπο-
δύεται τον Versace είναι ολόιδιος, ενώ τα γυρίσµατα 
γίνονται στην αυθεντική βίλα. Στο ρόλο της αδερφής 
Donatella και διαδόχου στον Οίκο βρίσκεται τελικά 
η (καλή πελάτισσά τους) Penelope Cruz ενώ για κά-

ποια στιγµή υποψήφια ήταν η Lady Gaga. Ο (έκπληξη) 
Ricky Martin υποδύεται τον Antonio D’Amico, το σύ-
ντροφο του Versace και σχεδιαστή της σειράς σπορ 
ρούχων του Οίκου. Η Ντονατέλα δεν είχε καθόλου 
καλές σχέσεις µε τον D’Amico, γεγονός που υπόσχε-
ται πολλά µπουγαδόνερα στο plot της σειράς στην ο-
ποία θα παρακολουθήσουµε όχι µόνο την έρευνα για 
τη σύλληψη του δολοφόνου, που τελικά αυτοκτόνη-
σε, αλλά και όλο το περιβάλλον του Versace µε τους 
διάσηµους φίλους του (Madonna, Elton John, Cher, 
Sting κ.ά.) και τα δηλητηριώδη φιλιά «στον αέρα». 
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American Gods 
 Season 2

¶ðéóôòÛæåé ðåòÝðïù óôá íÛóá ôïù 2018 óôï Starz

Το οµώνυµο µπεστ-σέλερ µυθιστόρη-
µα του Neil Gaiman, που κυκλοφόρη-
σε το 2001 και στο οποίο βασίζεται η 
σειρά, περιγράφει τη µάχη ανάµεσα 
στους Παλιούς και τους Νέους Θε-
ούς στη σύγχρονη Αµερική. Ο πρώ-
τος κύκλος καλύπτει µόλις το 1/3 του 
βιβλίου, πράγµα που σηµαίνει ότι θα 
έχουµε 2η και σίγουρα 3η σεζόν της 
σειράς που δίχασε καταρχάς, αλλά 
όσοι έπεσαν στη γοητεία του µαγι-
κού, σουρεαλιστικού της σύµπαντος 
πραγµατικά τη λάτρεψαν. Μία ιστορία 
υπαρξιακής αναζήτησης, µία περιπέ-
τεια στο δρόµο προς τη σωτηρία ή 
τέλος πάντων προς κάποιες απαντή-
σεις. Ο Shadow Moon αποφυλακίζεται 
και συναντάει έναν παράξενο άντρα, 
τον Mr.Wednesday ο οποίος τον οδη-
γεί σε ένα παρανοϊκό ταξίδι γεµάτο 
εκπλήξεις και ανατροπές, προσπαθώ-
ντας να συσπειρώσουν το πάνθεον 
των Παλαιών Θεών (από τη Θεότητα 
του Σεξ µέχρι το Πασχαλινό Λαγου-
δάκι και από τον Ήφαιστο µέχρι τον 
Ιησού σε πολλά αντίτυπα, ανάλογα µε 
το πώς τον έχει ο καθένας στην αντί-
ληψή του). Παράλληλα, οι Νέοι Θεοί, 
η Gillian Anderson µέσα από τηλεοπτι-
κές οθόνες, άλλοτε µεταµφιεσµένη 
σε Ziggy Stardust, Lucille Ball και άλλο-
τε σαν Marilyn Monroe, να προσπαθεί 
να τον δελεάσει για να τους ακολου-
θήσει στην Τιτανοµαχία που έρχεται. 
Η πραγµατικότητα µπερδεύεται µε τη 
µαγεία, το φανταστικό, τους µύθους 
και τις προκαταλήψεις, ενώ στην οθό-
νη εµφανίζονται υπέροχες τριπάτες 
σκηνές και ακούγονται ατάκες όπως: 
«Η ζωή πάντα νικάει. ∆εν έχεις προ-
σέξει ότι δίπλα σε κάθε νεκροταφείο 
υπάρχει πάντα ένα µοτέλ;».
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The Deuce
Ξεκινάει 10 Σεπτεμβρίου 2017 στο ΗΒΟ

Αμερικάνικη παραγωγή, δραματική 
σειρά, αρχές 70s, Νέα Υόρκη, Times 
Square, βιομηχανία πορνό, μαστρο-
πεία, ναρκωτικά, Μαφία, χοντρά λε-
φτά, transsexuals, δύο δίδυμα αδέρφια 
Ιταλιάνοι (τους υποδύεται και τους δύο 
ο James Franco που φαίνεται να έχει 
ένα κόλλημα με το πορνό) και η Candy 
(η αγαπημένη Maggie Gyllenhaal). 

Lost in Space
 Στο Netflix

 
«Μοντέρνο και σοβαρό remake», έτσι 
το χαρακτηρίζει το κανάλι, της γνω-
στής cult διαστημικής σειράς των 
1960s. Δύο οικογένειες χαμένες στο 
διάστημα, ένα ρομπότ και ένας κακού-
τσικος καθηγητής, ο Dr.Smith. 

Santa Clarita Diet
Ξεκινάει μέσα στο 2018 στο Netflix

Η Drew Barrymore σε τρομακτική 
κωμωδία τύπου καλιφορνέζα «ζόμπι-
νοικοκυρά-κανίβαλος» ζει μία ευτυχι-
σμένη ζωή – απλά της αρέσει να τρώει 
ανθρώπινη σάρκα ενώ ο άντρας της 
τη λατρεύει. Η Drew έχει διεστραμμέ-
νο χιούμορ, ίσως είναι καλή.

Snowpiercer
 Στο TNT

Η πιο ακριβή κορεάτικη κινηματογρα-
φική παραγωγή με cult κοινό βασισμέ-
νη στο κόμικ «Le Transperceneige», με 
τους τελευταίους επιζώντες της Γης σε 
ταξική σύγκρουση εγκλωβισμένους σε 
ένα τρένο που γυρνάει γύρω από τον 
πλανήτη, τώρα σε σειρά. Με τον Daveed 
Diggs (αστέρι του θεατρικού Hamilton) 
και τη θεάρα Jennifer Connelly.

Young Sheldon 
Έρχεται στο CBS

Ο Sheldon του «Big Bang Theory» στα 
παιδικά του χρόνια, σε μία μικρή κω-
μόπολη του Τέξας. Τον υποδύεται ο 
πιτσιρικάς Iain Armitage του τον είδα-
με φέτος στο εκπληκτικό «Big Little 
Lies», ενώ θα ακούγεται σε αφήγηση 
η φωνή του ενήλικα Sheldon, του Jim 
Parsons. Ετοιμαστείτε για Bazinga!

Orange Is The 
New Black 

Season 6, στο Netflix
Έρχεται άνοιξη του ’18. Αφήσαμε τη 
σειρά στο σημείο που λήγει η κατάλη-
ψη των φυλακών από τις κρατούμε-
νες. Οι σχέσεις και οι δυναμικές έχουν 
αλλάξει, έχουμε δει μέχρι στριπ-τιζ 
φύλακα προς τέρψη των κρατουμέ-
νων. Ανάμεσα στο δράμα και στο χιού-
μορ, η σειρά που αντέχει (θα ακολου-
θήσει και 7ος κύκλος). 

Roseanne
Στο ABC

  
Η γνωστή κωμική σειρά των 90s με τη 
Roseanne Barr επιστρέφει (αδυνατι-
σμένη) και με το ίδιο καστ. Έξτρα πό-
ντους για τον John Goodman. 

House of Cards 
Season 6, στο Netflix

Έρχεται τον Ιούνιο του ’18. 
Η λέξη είναι Claire. Claire Underwood.

ΝΕΕ Σ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

KΙ  ΑκΟΜΑ...

▶ «Top of the Lake: China Girl». Η 
επιστροφή της οσκαρικής Τζέιν κά-
μπιον, με τις Ελίζαμπεθ Μος και Νικόλ 
κίντμαν, που έκανε παγκόσμια πρε-
μιέρα στο φετινό Φεστιβάλ καννών 
(17/9, 23.00).
▶ Tο reboot της θρυλικής, βραβευμέ-
νης με 16 Emmy κωμικής σειράς «Will 
& Grace» (30/9, 22.30). 
▶ Νέο βρετανικό αστυνομικό δράμα, 
από τα βαριά και καλά, που προβάλ-
λεται αμέσως μετά τη Βρετανία: «Tin 
Star» με τον Τιμ Ροθ και την κριστίνα 
Χέντριξ (8/9, 22.00).
▶ Λίγες ώρες μετά την παγκόσμια 
πρεμιέρα της έρχεται η σειρά δρά-
σης «The Brave», με την Αν Χες (27/9, 
23.00).
▶ και επειδή έχουν ρεύμα οι σειρές με 
βασίλισσες, η 2η σεζόν του «Victoria» 
για τα νεανικά χρόνια της βασίλισσας 
Βικτωρίας επιστρέφει στις 10/9, στις 
22.00.
▶ Το αγαπημένο σίριαλ όλων των α-
γοριών σ τα 80s, ο πολυπράγμων 

«MacGyver», έρχεται σε remake λίγες 
μόνο ώρες μετά την Αμερική (30/9, 
23.00).
▶ Μας αρέσουν τα καμένα μυαλά και 
το uber-hacking. Toν Oκτώβριο, λίγες 
ώρες μετά την πρεμιέρα του στην Α-
μερική, έρχεται ο 3ος κύκλος του βρα-
βευμένου με 2 Χρυσές Σφαίρες «Mr. 
Robot» με τον Ράμι Μάλεκ και τον κρί-
στιαν Σλέιτερ.
▶ Η «Madam Secretary» με την Τία 
Λεόνι απέκτησε πολλούς φανατικούς 
φίλους στην Ελλάδα κι έρχεται με 4η 
σεζόν, αμέσως μετά την Αμερική.

▶ Το ίδιο και το κατασκοπικό θρίλερ 
«Berlin Station» με 2η σεζόν. 
▶ Το πρόγραμμα του Οκτωβρίου συ-
μπληρώνουν η πρεμιέρα της δραματι-
κής σειράς «Ten Days in the Valley» 
με την κίρα Σέντγουικ, αμέσως μετά 
την Αμερική, αλλά και το βασισμέ-
νο στο ομώνυμο βιβλίο της Louise 
Doughty θρίλερ «Apple Tree Yard» 
με τους Έμιλι Γουάτσον και Μπεν Τσά-
πλιν. 
▶ Τον Νοέμβριο, επιστρέφουν με 4η 
σεζόν το αστυνομικό δράμα του BBC 
«Peaky Blinders» με τον Σίλιαν Μέρ-
φι στον κεντρικό ρόλο και νέα μέλη 
στο καστ (Άντριαν Μπρόντι, Άινταν 
Γκίλεν) και το πολυβραβευμένο «The 
Affair», με τους Ντόμινικ Γουέστ και 
Ρουθ Γουίλσον. Τον ίδιο μήνα θα απο-
λαύσουμε την πρεμιέρα της αστυνο-
μικής σειράς «Cardinal», ενώ μέσα 
από το COSMOTE CINEMA 4HD αναμέ-
νεται να παρακολουθήσουμε και τη 2η 
σεζόν της σειράς. A

ΣΗΜΕΙώ Σ ΤΕ 
(έρχονται στο Cosmote TV):

Stranger Things
Season 2

Ξεκινάει στις 27 Οκτωβρίου 2017 στο Netflix

Η σειρά γυρίζεται με φρενήρεις ρυθ-
μούς για να προλάβουν τους μικρούς 
πρωταγωνιστές όσο είναι ακόμα μι-
κροί – πριν αρχίσουν να βγάζουν 
γένια και να βαραίνει η φωνή τους. 
Τρελό cult παγκοσμίως γιατί το πιο 
ποπ-κορν μυστήριο με περιπέτεια 
και μεταφυσικά «μπου» τρομάγματα, 
συνδυάστηκε με όλη την ποπ κουλ-
τούρα των 80s: από arcade games 
και κυνηγητό με ποδήλατα, μέχρι 
νοσταλγικό σάουντρακ και την επι-
στροφή της Winona Ryder σε σπού-
κι ρόλο, γιατί έτσι την αγαπήσαμε.   
Ο 2ος κύκλος έχει 9 επεισόδια και δι-
αδραματίζεται στο 1984, ένα χρόνο 
μετά τα γεγονότα του 1ου κύκλου. 
Οι βασικοί χαρακτήρες παραμένουν 
αλλά θα γνωρίσουμε και μερικούς 
καινούργιους, γιατί η εξαφάνιση του 
Will ήταν μόνο η αρχή. Οι θεωρίες συ-
νωμοσίας θα φουντώσουν, θα παίξει 
ερωτικό τρίγωνο, ενώ θα γνωρίσουμε 
και ένα πλάσμα «από άλλη διάσταση» 
που μοιάζει με γυρίνο.

Black Mirror
Season 4

Έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix

«Μαύρος καθρέφτης» = η μαύρη ο-
θόνη συσκευών υψηλής τεχνολογίας 
μέσα στην οποία καθρεφτίζεται το 
πρόσωπό μας. Μία σειρά αγγλικής πα-
ραγωγής που ξεκίνησε χαμηλόφωνα 
και διαδόθηκε σαν κρυφή πληροφο-
ρία στους κύκλους των «απαιτητικών» 
με τη φράση-κλειδί «είναι κάτι σαν το 
παλιό “Twilight Zone”». Αυτοτελή επει-
σόδια που υπογράφει ο συγγραφέας 
Charlie Brooker με υποδόριο χιούμορ 
και μία σαδιστική, δυστοπική πληρο-
φορία για το κοντινό, τις περισσότε-
ρες φορές, μέλλον. Ιστορίες τεχνολο-
γικού τρόμου με βρετανικό φλέγμα 
και πάντα ένα παγωμένο αίσθημα να 
σου αγγίζει το σβέρκο σε κάθε φινάλε.  
Ο νέος κύκλος θα περιλαμβάνει 6 ε-
πεισόδια, το καθένα με διαφορετική 
θεματολογία και στιλ, ενώ το ένα από 
αυτά θα είναι «εντελώς κωμικό», ό-
πως υπόσχεται η παραγωγή. Ανάμεσα 
στους σκηνοθέτες και η Jodie Foster 
σε ένα δραματικό επεισόδιο σαν indie 
ταινία με τίτλο «Arkangel» για τη σχέ-
ση μίας μάνας με την κόρη της. Άλ-
λοι τίτλοι επεισοδίων: «Crocodile», 
«Metalhead» και «Hang the DJ».



7 - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 A.V. 33

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥ 
Αntonio Vivaldi, 

«Tο φθινόπωρο» 

από τις «4 επο-

χές»

Philip Glass, 

«The Seasons»

Astor Piazzola, 

«Otono Porteno»

Μαέστρος και καλλιτε-
χνικός διευθυντής της 
Καµεράτα. Η παράσταση 
«Sweeney Todd», που 
παρουσιάστηκε στο Η-
ρώδειο στις 29 Ιουλίου 
στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Αθηνών, θα επα-
ναληφθεί στο Μέγαρο 
Μουσικήw Αθηνών στα 
τέλη Οκτωβρίου.

ΦΟΙΒΟΣ ∆ΕΛΗΒΟΡΙΑΣ 
Lotte Lenya, «September Song» 

∆εν µπορώ να φανταστώ καλύτερη αποτύπωση 

του φθινοπώρου, που έρχεται σε κάθε κύκλο της 

ζωής – και της δηµιουργίας. Ένα από τα πιο ωραία 

τραγούδια που µπόρεσε ποτέ κανείς.

Georges Brassens, «Le 22 Septembre»

«Κάποιαν 22η Σεπτεµβρίου σε πήρε ο διάολος / Κι 
από τότε στη σηµειωµένη ηµεροµηνία / Ανεβαίνω 
ψηλά σαν το χελιδόνι / Και πέφτω κάτω µε δύναµη. 
/ Σήµερα, όµως, έγινα πέτρα / Τέρµα πια µε το σύ-
µπλεγµα του Ίκαρου. / 22 Σεπτεµβρίου σήµερα – κι 
αδιαφορώ»
Brian Hylland,  «Sealed With A Kiss »

Σε άλλους εφήβους, άλλης εποχής, θα έπρεπε να 

ανήκει. Κι όµως ανήκει και σε µένα. Και µε κάνει 

να βουρκώνω.

Όλο τον Σεπτέµβριο στην «Ταράτσα του Φοίβου» κάθε Τετάρτη και 
Πέµπτη γίνονται live µε διαφορετικούς κάθε φορά καλεσµένους. 
Μάρθα Φριντζήλα και Μαρίνα Σάττι & Fones (6&7/9), Imam Baildi 
& ∆ε Variete (13&14/9), Πάνος Μουζουράκης, Ζήσης Ρούµπος 
(20&21/9), ∆ιονύσης Σαββόπουλος, Χρήστος Λούλης (27&28/9)

ΜΑΡΙΕΤΤΑ 
ΦΑΦΟΥΤΗ
Agnes Obel, 

«September Song» 

Tom Rosenthal, 

«It’s OK» 

The Kills, «The Last 

Goodbye»

H Mαριέττα Φαφούτη θα 
συµµετέχει στη συναυλία 
του περιοδικού δρόµου 
«Σχεδία» στις 19/9 στην 
Τεχνόπολη. Το τελευταίο 
της single είναι το «Living 
For The Night» στη Feelgood  
από το επερχόµενο τρίτο 
άλµπουµ της.

ΚΥΒΕΛΗ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ∆Η
Μάνος Χατζιδάκις, 

«Αντίο Λιλιπούπολη»

Barbara, «Pierre»

Ella Fitzgerald, 

«September Song»

Η Κυβέλη Καστοριάδη θα πα-
ρουσιάσει µε τη σύµπραξη του 
Ορέστη Καλαµπαλίκη το πρό-
σφατο άλµπουµ τους «Songs for 
a Blue Cloud» στη Μικρή Άρκτο 
σε δύο µουσικές παραστάσεις 
στo Ρότα Art Coffee Community, 
Σόλωνος 124, 2103801033 στις 
6&7/9

∆ΑΦΝΗ 
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

Placebo, «A Million Little 

Pieces»

Skunk Anansie, «You Do 

Something To Me» 

David Bowie, «Survive»

Tο νέο single της ∆άφνης Γερογι-
άννη «Νever Look Back» κυκλο-

φορεί από την Ammos Music

ΟΝΙRAMA
The Beatles, «Eleanor Rigby»

Stereophonics, «Maybe Τomorrow»

U2, «Stay (Faraway, So Close!)»

Το τελευταίο άλµπουµ των Οnirama «Ποπ Αρτ» 
κυκλοφορεί από τη Minos EMI. Το χειµώνα θα 

εµφανίζονται στο Κέντρο Αθηνών.

SEPTEMBER SONGS
18 τραγούδια επιλεγµένα από 6 µουσικούς χρωµατίζουν το πρώτο µήνα του φθινοπώρου 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΟδηγΟς 
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           φΟιτητεςΤα καΤαφερες! 

Περαςες ςΤη ςχολη 
Της εΠιλογης ςου. και 
Τώρα; Τι κανουν ςε αυ-
Τη Την αχανη Πολη;

Tης ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ



Μην ανησυχείς. Για αυτό υπάρχουν οι λίστες και αυτή εδώ έχει 
τα απαραίτητα life hacks, όχι μόνο για να τη βγάλεις καθαρή 

στην Αθήνα, αλλά και για να αποστομώσεις κάθε... «πρωτευουσιάνο» 
που θα σου κάνει τον ψαγμένο.
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Δωρεάν μουσεία και 
αρχαιολογικοί χώροι
 
Καλό και το φοιτητικό πάσο, θα σου δώσει 
πολλά προνόμια, αλλά μπορείς κάλλιστα να 
εκμεταλλευτείς κάθε πρώτη Κυριακή του μή-
να [από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου (όταν η 
πρώτη Κυριακή είναι αργία, ως ημέρα εισό-
δου καθορίζεται η δεύτερη Κυριακή)] όπου 
τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που 
ανήκουν στο Δημόσιο έχουν δωρεάν είσοδο. 
Ενημερώσου αναλυτικά: www.cityofathens.gr/
node/204
 

Λογοτεχνία 
από 0,50 ευρώ
 
Στη διαδρομή από το σπίτι στη σχολή, θα χρει-
αστείς τη συντροφιά ενός βιβλίου και επειδή 
αυτό δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται πολυτέλεια 
σου έχουμε τα μέρη όπου μπορείς να βρεις βι-
βλία σε φοβερές τιμές:
 
Στην «πρωτοπορία», Γραβιάς 3-5 & 9 στα Ε-
ξάρχεια, που –εκτός από εξαιρετικές τιμές 
στις νέες εκδόσεις– διαθέτει ένα χορταστικό 
τμήμα με μεταχειρισμένα βιβλία. Μπορείς να 
βρεις βιβλίο από μόλις 2 ευρώ.
 
Στην «πολιτεία», Ασκληπιού 1-3, που θα γίνει το 
στέκι σου και δεν θα ξεκολλάς, θα βρεις πολ-
λές ενδιαφέρουσες προσφορές.
 
Στο βιβλιοπωλείο «Αλφειός», Χαρ. Τρικούπη 
22, εντός στοάς, με τις σπάνιες εκδόσεις αλλά 
και τις φοβερές προσφορές στις προθήκες του 
έξω στο πεζοδρόμιο όπου θα βρεις βιβλία από 
0,50 λεπτά!
 
Στο παζάρι βιβλίου στην πλατεία Κοτζιά. Το 
Παζάρι Βιβλίου είναι πλέον θεσμός και διορ-
γανώνεται εδώ και 21 χρόνια, προσφέροντας 
στο αναγνωστικό κοινό χιλιάδες τίτλους βι-
βλίων σε πολύ χαμηλές τιμές, που αρχίζουν 
από μόλις 1 ευρώ.
 
Ποτέ μην προσπερνάς έναν υπαίθριο πωλητή 

βιβλίων! Δεν ξέρεις ποιο διαμαντάκι που ανα-
ζητάς θα βρεις στην πραμάτεια του. Τέτοιους 
θα συναντήσεις στη συμβολή των οδών Ερμού 
και Αγ. Μάρκου, στην Πλ. Συντάγματος, στον 
Σταθμό του Μετρό «Συγγρού - Φιξ» και αλ-
λού.

Σινεμά

Ναι, θα δεις και το μπλοκμπάστερ σου στα 
multiplex της πόλης, ωστόσο η Αθήνα είναι 
μια πόλη γεμάτη εκπληκτικές μονές αίθουσες 
και οι περισσότερες από αυτές μετρούν πολλά 
χρόνια ζωής, κάνουν ιδιαίτερες προβολές και 
αφιερώματα και όλα αυτά με χαμηλό αντίτιμο. 
Βάλε στη λίστα τα εξής: Άστορ, Odeon οpera, 

τριανόν, Έλλη, Αθήναιον, μικρόκοσμος, Δανα-

ός, Άστυ, ιντεάλ και Αλκυονίς. Extra trivia: Ο 
χώρος προβολής ανεξάρτητων underground 
ταινιών και ντοκιμαντέρ Cinemarian στο Κου-
κάκι (Γ. Κολοκοτρώνη 42) με είσοδο μόλις 2,50 
ευρώ, στον οποίο μπορείς να δεις πολύ σπάνια 
πράγματα όπως την πρώτη βουβή ελληνική 
ταινία.
 

Βιβλιοθήκες
Μπορεί να έρθει η στιγμή που η βιβλιοθήκη 
της σχολής σου δεν θα είναι αρκετή για να συ-
μπληρώσεις τη βιβλιογραφία σου για μία ερ-
γασία. Μπορεί επίσης να θες να αναζητήσεις 
και να διαβάσεις κάτι που δεν άπτεται του πε-
δίου της σχολής σου. Αυτές είναι μερικές από 
τις ανοιχτές στο κοινό βιβλιοθήκες της πόλης 
(Η εθνική βιβλιοθήκη της ελλάδος δεν συμπε-
ριλαμβάνεται στη λίστα καθώς βρίσκεται στη 
φάση της μετάβασης από το παλιό κτίριο της 
οδού Πανεπιστημίου στο ΚΠΙΣΝ στο Φαλη-
ρικό Δέλτα. Παρακολούθησε όλη τη φάση της 
μετάβασης εδώ: http://transition.nlg.gr/)
 
βιβλιοθήκη μεγάρου μουσικής Αθηνών, Βασ. 
Σοφίας & Κόκκαλη 1: Με υλικό που επικεντρώ-
νεται στη δυτική μουσική, αλλά και υλικό από 
τις μουσικές παραδόσεις πολιτισμών ανά τον 
κόσμο, λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή από 10.00 έως 16.45 και Τετάρτη 
από 10.00 έως 19.00. Το Σάββατο, την Κυρια-
κή, τις επίσημες αργίες και κατά το μήνα Αύ-
γουστο, η Βιβλιοθήκη είναι κλειστή.
 
βιβλιοθήκη εθνικού Κέντρου βιβλίου, Αθανα-
σίου Διάκου 4, Κουκάκι: Μία πρωτότυπη στο 
είδος της βιβλιοθήκη, ό,τι πρέπει για βιβλιό-
φιλους, που αποτελεί τεράστιο πληροφοριακό 
εργαλείο γύρω από το βιβλίο, τις επιστήμες 
και τις τέχνες που το περιβάλλουν. Επίσης, 
στα πλαίσια της λειτουργίας της βιβλιοθήκης 
διοργανώνονται πολλές δράσεις που προω-
θούν την ανάγνωση. Λειτουργεί Δευτέρα έως 
Παρασκευή από 10.00 έως 14.00.

ΟδηΓΟς 
επιβιωςης 

στην Αθήνα για 
           φΟιτητες
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βιβλιοθήκη της βουλής των ελλήνων, Κοινοβού-
λιο, Άνθιμου Γαζή 2 και Λένορμαν 218: Η Βιβλιο-
θήκη της Βουλής των Ελλήνων στεγάζεται σε 3 
διαφορετικά κτίρια και είναι ανοιχτή στο κοι-
νό. Το μεγαλύτερο μέρος της στεγάζεται στο 
Καπνοεργοστάσιο. Η είσοδος γίνεται με την 
επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Στη βιβλι-
οθήκη μπορείς να πληροφορηθείς για τη λει-
τουργία της Βουλής, τη νομοθετική διαδικασία, 
αλλά και να μελετήσεις τις συλλογές της. Για 
τις ώρες και μέρες λειτουργίας κάθε κτιρίου, 
μάθε περισσότερα εδώ: www.hellenicparliament.
gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/ 
 
Γεννάδειος βιβλιοθήκη, Σουηδίας 61, Κολωνά-
κι: Είναι ιδιωτική και προσφέρεται μονάχα για 
επιτόπια ανάγνωση. Η πρόσβαση στα βιβλιο-
στάσια στο κοινό δεν επιτρέπεται. Περιλαμβά-
νει συλλογές σπάνιων βιβλίων, χειρογράφων, 
αρχείων και έργων τέχνης. Πολλά από τα απο-
κτήματά της είναι ανεκτίμητα και αναντικα-
τάστατα. Λειτουργεί: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 
και Παρασκευή: 09.00 - 17.00, Πέμπτη: 09.00 
- 20.00, Σάββατο: 09.00-14.00.
 
βιβλιοθήκη της Ανώτατης Σχολής Καλών τεχνών, 
Πειραιώς 256, Αγ. Ιωάννης Ρέντης: Η Βιβλιοθήκη 
της ΑΣΚΤ είναι η αρχαιότερη και μεγαλύτε-
ρη βιβλιοθήκη εικαστικών τεχνών στην Ελ-
λάδα. Το υλικό της βιβλιοθήκης καλύπτει όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα. Εξαντλητικά ανα-
πτύσσονται οι τομείς των εικαστικών τεχνών 
και της ιστορίας και θεωρίας της τέχνης. Η συλ-
λογή της Βιβλιοθήκης απαρτίζεται από 65.000 
τόμους βιβλίων και 419 τίτλους περιοδικών, εκ 
των οποίων οι 49 είναι τρέχουσες συνδρομές. 
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 8.30 - 15.00.

Μπίρα και καλή και 
καρδιά
 
Αν τα φοιτητικά σου χρόνια χαρακτηριστούν 
από κάτι, αυτό θα είναι οι ατελείωτες συζητή-
σεις πάνω από αμέτρητα μπουκάλια μπίρας. 
Και για να είναι αμέτρητα, καλό θα είναι να εί-
ναι και φθηνά. Ευτυχώς οι επιλογές είναι πολ-
λές. Ειδικότερα στην περιοχή του Κεραμεικού 
θα βρεις πολλά ρακάδικα και μπαράκια. Sabir, 

Cabezon, Κανάρια, Korova, Λούης είναι τα 
must. Απαραίτητη στάση πρέπει να κάνεις και 
στην Αυλή, στην Αγ. Δημητρίου στου Ψυρρή. 
Φθηνή μπίρα θα βρεις επίσης στα Εξάρχεια, 
στην μπίλια, στου Χασάν και όλα τα υπόλοιπα 
στέκια της οδού Μεσολογγίου.
 

Μετακίνηση 
μετά τα μεσάνυχτα
 
Ό,τι σου έχουν πει για τη φοιτητική dolce vita 
στην Αθήνα, είναι αλήθεια! Επειδή λοιπόν το 
πιο πιθανό είναι να γυρνάς σπίτι «τις μικρές 
ώρες», που θα έλεγε και η μαμά σου, φρόντισε 
για δύο πράγματα: α) να έχεις πάντα γυαλιά 
ηλίου στην τσάντα β) να μάθεις τα πάντα για τη 
μετακίνησή σου μετά τα μεσάνυχτα.
 
Δύο apps για μισθωμένη διαδρομή που θα σε 
σώσουν: το Beat app και φυσικά το Uber. Το 
μεν Beat έχει πολύ συχνά προσφορές που μει-
ώνουν στο 50% το κόστος διαδρομής (μέρα 
και νύχτα), ενώ το Uber δεν έχει διπλή ταρίφα 
μετά τα μεσάνυχτα. Παράδεισος; Ναι.
 

Μάθε τα νυχτερινά δρομολόγια που σε εξυπη-
ρετούν: Θα ακούσεις πολλά για τον ΟΑΣΑ ό-
ταν έρθεις στην Αθήνα, θα προλάβουμε να σου 
πούμε όμως και ένα καλό. Υπάρχουν νυχτε-
ρινά δρομολόγια (τα περισσότερα διέρχονται 
από την πλατεία Συντάγματος) που διασχίζουν 
πολλούς Δήμους. Σίγουρα κάποιο από αυτό θα 
σε εξυπηρετεί. Η ώρα της αναμονής ίσως να 
είναι δυσβάσταχτη, αλλά αν θες να κάνεις οι-
κονομίες, πρέπει να κάνεις και θυσίες. Επίσης 
κατέβασε το OASA telematics, το app που σε 
πληροφορεί για την άφιξη και την αναχώρηση 
του δρομολογίου της προτίμησής σου, αλλά 
και για το πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή!
Τα νυχτερινά δρομολόγια είναι τα εξής: 
040 πειραιάς - Σύνταγμα

500 πειραιάς - Κηφισιά

790 Γλυφάδα - περιστέρι (Αγ. Αντώνιος)

Χ14 Σύνταγμα - Κηφισιά

11   Αν. πατήσια - παγκράτι - Ν. ελβετία    
 

Πάρκα
Κι αν σου πουν ότι η Αθήνα δεν έχει πάρκα να 
αράξεις, μη τους πιστέψεις. Πρώτη και κύρια ε-
πίσκεψή σου πρέπει να είναι στον Εθνικό Κήπο 
που αξίζει να ανακαλύψεις σπιθαμή προς σπι-
θαμή. Ιδανικό μέρος όχι μόνο για ένα καφέ στο 
χέρι και ανάγνωση βιβλίου, αλλά και για τρέξι-
μο, αν υποθέσουμε ότι ως φοιτητής θα επενδύ-
σεις χρόνο στο well being. Αν και ίσως σου πέσει 
λίγο μακριά αν μένεις στο κέντρο, ρίξε την ιδέα 
για πικ-νικ στο πάρκο τρίτση, θα εντυπωσιά-
σεις και τους νέους σου φίλους! Για την ίδια ιδέα 
και ίσως πιο κοντά κάνει και το Άλσος Σκοπευ-

τηρίου Καισαριανής ή το Άλσος Συγγρού.
 
Αν δε σε φέρει κάποιο μουσικό φεστιβάλ στο 
Άλσος ελληνικού Στρατού στο Γουδί, τότε πή-
γαινε εσύ, θα ξετρελαθείς. Κατάφυτο και δημο-
φιλές είναι και το Άλσος βεΐκου. Και... μπορεί 
πάρκο να μη το λες ακριβώς, αλλά μη ξεχάσεις 
να επισκεφτείς το λόφο του Φιλοπάππου με 
την υπέροχη πλακόστρωτη διαδρομή του Πι-
κιώνη και το εκκλησάκι του Λουμπαρδιάρη.
 

Μάθε να αναγνωριζεις 
τους street artists 
της πόλης
Ίσως και να το έχεις ακούσει, η Αθήνα είναι 
μία υπαίθρια γκαλερί. Μάθε να αναγνωρίζεις 
στο άψε σβήσε μερικούς από τους καλύτερους 
Αθηναίους street artists από τα χαρακτηρι-
στικά των σχεδίων τους. Έτοιμοι; Πάμε!
Mεγάλα, ασπρόμαυρα murals (μεγάλης κλί-
μακας τοιχογραφίες) με έντονες σκιάσεις 
και χαρακτηριστικές τομές; Είναι INO. Ο δι-
ακεκριμένος στο εξωτερικό Αθηναίος street 
artist και απόφοιτος της ΑΣΚΤ έχει σχεδι-
άσει μερικά από τα πιο διάσημα graffiti της 
πόλης. Χαρακτριστικά το «Snowblind» στο 
parking της οδού Πειραιώς στο ύψος της Ομό-
νοιας, το «Wake Up» επίσης σε parking στην 
οδό Κωλλέτη, στα Εξάρχεια και το ανθρώ-
πινο μάτι παγιδευμένο στο διαδικό σύστη-
μα («Access Control») στην οδό Πειραιώς.
Όπου δεις προσωπογραφίες με μεγάλα εκφρα-
στικά μάτια, μεγάλο στόμα, μαύρα μαλλιά, και 
στην παλέτα των χρωμάτων να κυριαρχεί το 
ροζ, είναι Vasmoulakis. Από την άλλη, τα κίτρι-
να ανθρωπάκια με τις έντονες μαύρες γραμμές 
είναι b. Αν δεις πιο αφηρημένα σχέδια με κυρί-
αρχο το άσπρο, μπλε, μαύρο και χρυσό χρώμα, 
είναι Cacao Rocks. Μερικά από τα πιο εντυπω-

σιακά graffiti της πόλης, τα έχει φιλοτεχνήσει 
ο WD με χαρακτηριστικότερο την κουκουβάγια 
σε ένα κτίριο στη συμβολή των οδών Κων/νου 
Παλαιολόγου και Σάμου, στο Μεταξουργείο.
 
Τα εντυπωσιακά σχέδια με καλοδουλεμέ-
νες λεπτομέρειες και συνήθως πολύ χρώμα 
είναι Billy Gee. Αν απ’ την άλλη συναντή-
σεις σε κάποιο τοίχο γραμμικά πρόσωπα, 
minimal σχέδια, όγκους και πυκνότητες τό-
τε είναι N_Grams. Graffiti γεμάτα πράσινο 
με τροπικές απεικονίσεις ανήκουν σίγουρα 
στον Alex Martinez, με χαρακτηριστικότερο 
εκείνο στη συμβολή των οδών Σολωμού και 
Σουλτάνη στα Εξάρχεια. Μάλιστα οι τρεις αυ-
τοί street artists δημιούργησαν μαζί το εξαι-
ρετικό mural του Λουκάνικου, του λατρεμέ-
νου σκύλου της Αθήνας (και σύντροφο των 
διαδηλωτών στις πορείες), στου Ψυρρή.
 

It is a vintage world
Ένα από τα μεγαλύτερα βάσανά σου ως φοιτη-
τής, και σίγουρα και των γονιών σου, είναι η 
επίπλωση του διαμερίσματός σου. Έχουμε τα 
εξής σημεία για σένα: παλιοσυνήθειες (Πρω-
τογενούς 8, Μοναστηράκι), Granny’s House (Σερ-
βίων 5, Βοτανικός), ρετο (Λεωφόρος Λαυρίου 
21ο χλμ, Κορωπί), παζάρι ρακοσυλλεκτών στον 

ελαιώνα (μόνο Κυριακή), παζάρι Σχιστού (μόνο 
Κυριακή). Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου σε 
τιμές που δεν θα πιστεύεις και μάλιστα τα πε-
ρισσότερα από αυτά θα δώσουν και μία vintage 
αύρα στη διακόσμηση. Και δεν μιλάμε μόνο 
για έπιπλα αλλά και για σερβίτσια, φωτιστικά 
και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους σου για 
να στήσεις το νέο σου νοικοκυριό.
Τα φοιτητικά χρόνια επίσης είναι μια περί-
οδος μεγάλων αλλαγών. Θα ανακαλύψεις 
πολλά καινούρια πράγματα και δεν αποκλεί-
εται να αλλάξεις και το στιλ σου με τον και-
ρό. Σκοπός της λίστας για ακόμη μία φορά, 
είναι αυτό να το κάνεις οικονομικά. Πού θα 
κάνεις στιλιστικό upgrade;  Στη Γουαδελούπη 

στην οδό Πρωτογένους 12, στο κλασικό πλέ-
ον Yesterday’s Bread (Καλλιδρομίου 87) στα Ε-
ξάρχεια, στο Vaso Voulgari’s Showroom (Πατρι-
άρχου Ιερεμίου 56, Γκύζη), στο Lav Unused (Πρα-
ξιτέλους 33), στο Outlet της οδού Αθηνάς και 
στο Kilo Shop στο 120 της οδού Ερμού. Ναι, 
αυτό ήταν μονάχα ένα μικρό δείγμα. Η Αθήνα 
είναι γεμάτη βιντατζάδικα, σίγουρα θα βρεις 
εκείνο που σου ταιριάζει σε μπάτζετ και στιλ.  
Σημαντική σημείωση, μην υποτιμάς ποτέ τη 
λαϊκή αγορά της γειτονιάς σου! Στους πάγκους 
της μπορείς να βρεις πολύ φθηνά και αξιόλογα 
ρούχα, φτάνει να έχεις όρεξη για ψάξιμο στους 
μεγάλους σορούς. Φθηνά ρούχα θα βρεις και 
στο παζάρι ρακοσυλλεκτών του ελαιώνα που 
αναφέρεται πιο πάνω.
 

Οι κουζίνες του 
κόσμου στο πιάτο σου

Πώς θα γευθείς έθνικ κουζίνες χωρίς να ξοδέ-
ψεις μία περιουσία στα fancy εστιατόρια του 
κέντρου; Ψωνίζοντας στα ασιατικά και ρώσι-
κα deli της πόλης! Ο παράδεισος των συγκε-
κριμένων deli είναι η Αχαρνών, όπου μπορείς 
να ανακαλύψεις λιχουδιές από τη Μ. Ανατολή 
και τη Ρωσία σε απίστευτες τιμές. Αν πάλι εί-
σαι fan του κινέζικου τότε πρέπει να κατευ-
θυνθείς προς την άτυπη «China Town» της Α-
θήνας στην οδό πειραιώς και τα παραπλήσια 
στενά της στο ύψος της ομόνοιας.  A

Free
Wifi

Επειδή ποτέ δεν ξέ-
ρεις πότε θα τελειώ-
σουν τα δεδομένα, 
αυτά είναι τα public 
Wifi hotspots της 

πόλης:
πλατείας 

Συντάγματος

πλατεία Κοτζιά  

πλατεία 

μεταξουργείου 

πλατεία Αγ. Ασωμά-

των στο Θησείο

πνευματικό κέντρο

Δημοτική 

πινακοθήκη 

τεχνόπολις Δήμου 

Αθηνών

 
Free Wifi διαθέ-

τουν επίσης οι εξής 
σταθμοί Μετρό και 

ΗΣΑΠ:
Σύνταγμα

πανεπιστήμιο

ομόνοια

Ακρόπολη

πειραιάς

Δουκίσσης 

πλακεντίας

Νερατζιώτισσα
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12 προτάσεις 
 για σπουδές

 σε κολλέγια, καλλιτεχνικά
 και ξένες γλώσσες

Πανεπιστήμια - Κολλέγια - 
ΙΕΚ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - DEREE 
Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή, 2106009800, www.acg.
edu 

Το Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει 27 
καινοτόµα προπτυχιακά προγράµµατα (majors) 
και 43 υποειδικότητες (minors), τα οποία οδη-
γούν σε Bachelor of Science και Bachelor of Arts, 
καθώς και τίτλους Master σε 6 υπερσύγχρονες 
ειδικότητες. Οι απόφοιτοι του Deree καταγρά-
φουν µια σηµαντική επίδοση: το 61% από αυτούς 
εργάζονται ήδη µέσα σε 6 µήνες από την απο-
φοίτησή τους. Κι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, 
καθώς οι σπουδές είναι προσανατολισµένες 
ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ σηµα-
ντικό ρόλο διαδραµατίζει και η διασύνδεση του 
Deree µε την αγορά εργασίας, και πιο συγκεκρι-
µένα η συνεργασία µε πολυεθνικές εταιρείες 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου οι φοιτητές 
µπορούν να κάνουν την πρακτική τους η οποία 
πολύ συχνά οδηγεί σε πρόσληψη. Παράλληλα, 
το Deree για το νέο ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 θα 
προσφέρει 3,8 εκατοµµύρια ευρώ σε σπουδα-
στές µέσω ακαδηµαϊκών υποτροφιών. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών: Λ. Μεσογείων 265, Νέο 
Ψυχικό, Αθήνα, 8011002345, 2106748293, greece.
admissions@unic.ac.cy, www.unic.ac.cy 

Το πρωτοπόρο πανεπιστήµιο στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου, µε περισσότερους από 
11.000 φοιτητές από περισσότερες από 70 χώ-
ρες, αποτελεί και την πρώτη επιλογή των Ελλή-
νων φοιτητών στο εξωτερικό. Το Πανεπιστήµιο 
Λευκωσίας διευρύνει συνεχώς τις εκπαιδευτικές 
του δραστηριότητες προσφέροντας περισσότε-
ρα από 100 συµβατικά και εξ αποστάσεως προ-
γράµµατα σπουδών πτυχιακού, µεταπτυχιακού 
και διδακτορικού επιπέδου. Προγράµµατα όπως 
αυτά της Ιατρικής, της Νοµικής, της Φαρµακευ-
τικής, της Λογιστικής, και της Αρχιτεκτονικής, 
έχουν εξελιχθεί στα πλέον αναγνωρισµένα και 
αξιόπιστα στην ευρύτερη περιοχή. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
Πατησίων 125, 2106199891, www.mitropolitiko.edu.gr 

Αποτελεί ένα από τα πρώτα ελληνικά κολλέγια, 
προσφέροντας προπτυχιακές και µεταπτυχιακές 
σπουδές στις Σχολές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
& Οικονοµίας, Ναυτιλιακών, Πληροφορικής, 
Τουρισµού, Πολυτεχνικής Σχολής, Υγείας, Αν-



38 A.V. 7 - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

θρωπίνων Επιστηµών, Πολιτισµού & Επικοινωνίας 
(bachelor). Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο λειτουργεί 
µε την επίσηµη άδεια του Yπουργείου Παιδείας, 
ενώ διαθέτει αποκλειστικές συνεργασίες µε βρε-
τανικά δηµόσια πανεπιστήµια. Με υπερσύγχρονα 
και πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια για κάθε 
ειδικότητα, βιβλιοθήκη χιλιάδων τίτλων, καθώς 
και µια άρτια µέριµνα για τους φοιτητές του, µε 
Κέντρο Ακαδηµαϊκής Υποστήριξης, Συµβουλευτι-
κής, Κέντρο ∆ιασύνδεσης µε την αγορά εργασίας. 
∆ιαθέτει κτιριακές υποδοµές και σε Μαρούσι, 
Πειραιά και Θεσσαλονίκη. 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
Ιπποκράτους 22, 2108225983, www.delta-iek.gr 

Με περισσότερα από 46 χρόνια εµπειρίας, στο 
ΙΕΚ ∆ΕΛΤΑ µπορείς να σπουδάσεις µια σειρά από 
επαγγέλµατα µε αντίκτυπο στην αγορά εργα-
σίας, όπως: Τουριστικά Επαγγέλµατα, Μηχανο-
λογία, Μόδα & Οµορφιά, Υγεία, Πληροφορική, 
Οικονοµία & ∆ιοίκηση, Εφαρµοσµένες Τέχνες, 
Performing Arts, Παιδαγωγικά & Κοινωνικές Υπη-
ρεσίες, Μουσική & Ήχος, Ηλεκτρονικά, Επικοινω-
νία & ΜΜΕ, Ηλεκτρολογία, Αγροτική Κατάρτιση. 
Οι απόφοιτοι αποκτούν κρατικό δίπλωµα επαγ-
γελµατικής κατάρτισης, τα µαθήµατα ξένων 
γλωσσών και ECDL είναι δωρεάν, ενώ θα το βρεις 
επίσης σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πάτρα. 

ΙΕΚ ΑΚΜΗ 
Κοδριγκτώνος 16, 2108224074, www.iek-akmi.edu.gr 

Βραβευµένο ως ένα από τα καλύτερα εφτά εκπαι-
δευτήρια της Ευρώπης, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ προσφέρει 
σπουδές σε 86 ειδικότητες στους εξής τοµείς: 
Επαγγέλµατα Υγείας, Οικονοµία & ∆ιοίκηση, Του-
ρισµός & Επισιτισµός, Τεχνικά Επαγγέλµατα, Η/Υ 
& Νέες Τεχνολογίες, Οπτικοακουστικά & Τέχνες, 
Εφαρµοσµένες Τέχνες, Ηχοληψία & Μουσική 
Τεχνολογία, Αισθητική & SPA, Μόδα & Οµορφιά, 
ΜΜΕ & Αθλητισµός, Παιδαγωγικά. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ οδηγεί 
στην απόκτηση κρατικού διπλώµατος το οποίο 
χορηγεί το υπουργείο Παιδείας, ενώ το Γραφείο Ε-
παγγελµατικής Σταδιοδροµίας θα σου εξασφαλί-
σει το βέλτιστο επαγγελµατικό προσανατολισµό.
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ΑΚΤΟ 
Ευελπίδων 11Α, 2105230130, www.akto.gr 

Σπουδές Τέχνης, Design & Media, σε προπτυ-
χιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα, µε την 
επικύρωση του κρατικού βρετανικού πανεπι-
στηµίου Middlesex University. Τα προγράµµατα 
αφορούν στους τοµείς Graphic Design, Interior 
Architecture, Product & Design Innovation, 
Photography, Fashion Design, Fine Art & New 
Media, Animation & Interactive Media, Sketch-
Comics-Cartoon, ενώ λειτουργούν και διετή 
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης - ΙΕΚ, 
προσφέροντας µεγαλύτερη ευελιξία στη διάρ-
κεια παρακολούθησης και τα δίδακτρα. Campus 
διαθέτει και στη Θεσσαλονίκη. 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ 
Λ. Κατσώνη 26, 2106442514, www.vakalo.gr 

Με έτος ίδρυσης το 1958, το Κολλέγιο Βακαλό 
συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επιπέδου 
σπουδές στους τοµείς της Γραφιστικής, της 
Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού χώρου και του 
Digital Design. Ένα από τα µεγάλα ατού είναι οι 
καθηγητές, οι οποίοι είναι καλλιτέχνες, επαγ-
γελµατίες, επιστήµονες, συγγραφείς, όλοι τους 
διακεκριµένοι στους τοµείς τους, µε εκπαι-
δευτική εµπειρία και αγάπη για τη διδασκαλία. 
Με άρτιες εγκαταστάσεις αλλά και το βλέµµα 
στραµµένο και στην επόµενη των σπουδών 
ηµέρα, µε τη συχνή διοργάνωση σεµιναρίων 
επαγγελµατικού προσανατολισµού. Τα προ-
γράµµατα επικυρώνονται από το βρετανικό 

πανεπιστήµιο του Derby και οδηγούν στην από-
κτηση πτυχίων BΑ (Honours) και MΑ.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΣ / ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Μαραθωνοµάχων 51, Ακαδηµία Πλάτωνος, 
2105158735

Ο Θοδωρής Πανάς µαζί µε µια εξαιρετική οµάδα 
διακεκριµένων και έµπειρων καθηγητών δηµι-
ουργούν ένα πρόγραµµα µαθηµάτων που περι-
λαµβάνει σχεδόν όλα τα είδη χορού, στοχεύο-

ντας ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική διαπαιδαγώ-
γηση των παιδιών κάθε ηλικίας αλλά και στην εκ-
γύµναση, έκφραση και καλλιτεχνική εκτόνωση 
των µεγάλων. Σε ένα εργοστάσιο 600 τ.µ. στην 
καρδιά της Αθήνας, στην Ακαδηµία Πλάτωνος, η 
σχολή πληρεί τις απαιτούµενες νόµιµες προδια-
γραφές ως σχολή χορού αναγνωρισµένη από το 
κράτος. Παράλληλα, πραγµατοποιούνται κύκλοι 
σπουδών τριετούς φοίτησης, στους οποίους ο 
Θοδωρής Πανάς µαζί µε τον Αλέξιο Πρίφτη και 
τον διακεκριµένο σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Μαλ-
λισόβα διδάσκουν όλα τα στοιχεία που ένας 
performer πρέπει να κατέχει για µια πετυχηµένη 
πορεία στο κόσµο του µουσικού θεάτρου. 

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ THEATER LABS 
www.Theaterlabs.gr, fb: TheaterLabs, Twitter: 
@LabsTheater, Εγγραφές: 6945665851, info@
theaterlabs.gr

Τα θεατρικά εργαστήρια ερασιτεχνών σε 33 ση-
µεία στην Αττική και αφορούν ανθρώπους που 
αγαπούν το θέατρο και έχουν ελάχιστη ή καθό-
λου γνώση αυτού. Σκοπός της κάθε οµάδας είναι 
να περάσει καλά και να εκπαιδευτεί στο χώρο του 
θεάτρου µέσα από κλασικές και µοντέρνες τεχνι-
κές, µε τα 4ωρα µαθήµατα κάθε Σάββατο ή Κυρια-

κή, µε τις πρόβες για ανέβασµα παράστασης και 
µε µαθήµατα που αφορούν γενικότερα στο θέα-
τρο (ορθοφωνία, αυτοσχεδιασµό, σκηνογραφία 
- ενδυµατολογία, σκηνική παρουσία, θεατρικό 
παιχνίδι, κινησιολογία κ.ά.). Το κόστος είναι €50/
µήνα και €10 η εγγραφή και περιλαµβάνει όλα τα 
έξοδα. Έναρξη µαθηµάτων: 1 Οκτωβρίου µέχρι 
και τον Μάιο ή τον Ιούνιο που θα γίνει η παρουσία-
ση των παραστάσεων σε κεντρικό θέατρο.

ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ 
∆εληγιάννη 6 & Σ. Τρικούπη Εξάρχεια, 2108819784, 
www.askardamykti.com

Ένας πολυχώρος τεχνών και τεχνικών, γεµάτος 
εργαλεία, µεζούρες και τεχνικά σχέδια που πε-
ριµένουν να µοιραστούν τις ιστορίες τους µαζί 
σας. Οι εγγραφές άρχισαν, τα µαθήµατα στις αρ-
χές Οκτωβρίου, εσύ επέλεξε γνωστικό αντικεί-
µενο: Σχέδιο & κατασκευή υποδηµάτων, Σχέδιο 
& κατασκευή δερµάτινης τσάντας και αξεσουάρ, 
Σχέδιο µόδας, πατρόν - ραπτική, Οργανοποιία: 
κατασκευή παραδοσιακών εγχόρδων, Ξυλουρ-
γική: κατασκευή µικροεπίπλων, Ξυλογλυπτική, 
Βιβλιοδεσία, Κατασκευή & εµψύχωση θεατρικής 
µαριονέτας. 
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GOETHE - INSTITUT 
Οµήρου 14-16, Αθήνα, 2103661000

Μαθήµατα κανονικά, εντατικά, θερινά και online, 
µε την εξατοµικευµένη αξιολόγηση να διασφαλί-
ζει την κατάταξή σου στο κατάλληλο τµήµα. Στο 
Goethe - Institut γνωρίζουν καλά τι σου ταιριάζει 
και µαζί θα εργαστείτε µε άξονα την επαγγελµα-
τική σου σταδιοδροµία. Κι αν δεν θες να περιο-
ριστείς στα µαθήµατα, θα βρεις ακόµα συµβου-
λευτική υπηρεσία, βιβλιοθήκη, πληροφορίες για 
σπουδές στη Γερµανία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
υποτροφίες και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ιδανικό και 
για τις µικρότερες ηλικίες, καθώς από την αρχή  
το παιδί ή ο έφηβος έχουν ως κύρια γλώσσα δι-
δασκαλίας τα Γερµανικά. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΟΥΚΙΔΗΣ
Ακαδηµίας 52, 2103603029, www.germanika-
koukidis.gr, info@germanika-koukidis.gr

Το όνοµα Κουκίδης είναι απολύτως συνώνυµο 
µε τη διδασκαλία των Γερµανικών στην Ελλάδα 
εδώ και 38 χρόνια. Ειδικεύεται αποκλειστικά στη 
διδασκαλία της Γερµανικής γλώσσας σε ενήλικες, 
ενώ πέρα από την προετοιµασία υποψηφίων για 
τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe, οργανώνει 
σεµινάρια ειδικής φύσης για συγκεκριµένες κα-
τηγορίες µαθητών, σχεδιάζει ειδικά τµήµατα για 
επαγγελµατίες που βρίσκουν µέσω των συνερ-
γατών του επαγγελµατική αποκατάσταση στη 
Γερµανία, επιµορφώνει στελέχη επιχειρήσεων 
καθώς και καθηγητές Γερµανικών.
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Μη χάσεις! 
New Cult back to 

school party 
Την Πέµπτη 7/9 επιστρέφει το πάρ-

τι-θεσµός του New Cult, από τις 7 
το απόγευµα έως τις 10 το βράδυ. 

Τα καταστήµατα του New Cult υπό-
σχονται να µετατραπούν στον πιο 
fun χώρο της αγοράς της Γλυφά-

δας, µε τη βραδιά να έχει µουσική, 
pop corn, Βίκος Cola και Βίκος Cola 
Stevia, face painting, διαδραστικά 

παιχνίδια και διαγωνισµούς µε 
πολλά δώρα ανά µισή ώρα. Άγγ. 

Μεταξά 9, Γλυφάδα

Εργαστήρια
 για παιδιά 

Η νέα σχολική χρονιά έφτασε και η 
αγαπηµένη δηµιουργός ∆ήµητρα 

Ψυχογυιού θα ζωγραφίζει για κάθε 
παιδί ξεχωριστά µια πάνινη οικολο-
γική τσάντα (µε κάθε αγορά προϊό-
ντων άνω των €20). Τα Σάββατα 9 & 
16/9, 11.00-14.00, στον Πολυχώρο 

Hello Kids, Χαρ. Τρικούπη 6-10, 
Εµπορικό Κέντρο Atrium. Περιορι-
σµένος αριθµός συµµετοχών, για 

δηλώσεις στο 2106828809

Must προορισµός για µαθητές και γονείς 
τα καταστήµατα Πλαίσιο, όπου οι τσάντες 
ξεκινούν από €2,99 (υπάρχουν κι αυτές που 
είναι γεµάτες µε όλα τα σχολικά µε €9,99), 
ενώ µπορείτε να δηµιουργήσετε το ιδανικό 
παιδικό γραφείο και δωµάτιο µε καρέκλες 
και βιβλιοθήκες από €19,90. Επίσης, κάθε 
αγορά σχολικών άνω των €35 συνοδεύεται 
από δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας την 
επόµενη µέρα, ενώ µε τις αγορές σχολικών 
µπαίνετε σε κλήρωση για 1 ταξίδι για όλη 
την οικογένεια στη Disneyland, αλλά και δε-
κάδες άλλα δώρα τεχνολογίας. 
∆είτε στο www.plaisio.gr ή τηλεφωνήστε 
στο 8001112345.

Σχολικά στο Πλαίσιο

Must προορισµός για µαθητές και 
τα καταστήµατα Πλαίσιο, όπου οι τσάντες 
ξεκινούν από €2,99 (υπάρχουν κι αυτές που 
είναι γεµάτες µε όλα τα σχολικά µε €9,99), 
ενώ µπορείτε να δηµιουργήσετε το ιδανικό 
παιδικό γραφείο και δωµάτιο µε καρέκλες 
και βιβλιοθήκες από €19,90. Επίσης, κάθε 
αγορά σχολικών άνω των €35 συνοδεύεται 
από δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας την 
επόµενη µέρα, ενώ µε τις αγορές σχολικών 
µπαίνετε σε κλήρωση για 1 ταξίδι για όλη 
την οικογένεια στη Disneyland, αλλά και δε-
κάδες άλλα δώρα τεχνολογίας. 
∆είτε στο www.plaisio.gr ή τηλεφωνήστε 
στο 8001112345.

θεάτρου µέσα από κλασικές και µοντέρνες τεχνι-
κές, µε τα 4ωρα µαθήµατα κάθε Σάββατο ή Κυρια-

γική τσάντα (µε κάθε αγορά προϊό-
ντων άνω των €20). Τα Σάββατα 9 & 
16/9, 11.00-14.00, στον Πολυχώρο 

Σχολικά στο Πλαίσιο

είναι γεµάτες µε όλα τα σχολικά µε €9,99), 
ενώ µπορείτε να δηµιουργήσετε το ιδανικό 
παιδικό γραφείο και δωµάτιο µε καρέκλες 
και βιβλιοθήκες από €19,90. Επίσης, κάθε 
αγορά σχολικών άνω των €35 συνοδεύεται 
από δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας την 
επόµενη µέρα, ενώ µε τις αγορές σχολικών 
µπαίνετε σε κλήρωση για 1 ταξίδι για όλη 



7 - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 A.V. 39 

Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ

▶ Έχουµε έναν ακόµα λόγο να ανυποµονού-

µε για το φθινόπωρο που «έρχεται» κι αυ-

τός είναι τα νέα παιχνιδιάρικα καλσόν, κολάν 

και κάλτσες της Calzedonia. Φιόγκοι µικροί και 

µεγάλοι σε σατέν, βελούδο ή γκλίτερ που το-

νίζουν τη θηλυκότητα, δίχτυ σε trendy συν-

δυασµούς για απόλυτα νεανικό look, glitter 

για λάµψη σε ειδικές περιστάσεις. Ξεχωρίζου-

µε τη σειρά Disney, όπου το απόλυτο fashion 

icon Minnie και ο αγαπηµένος Mickey Mouse 

φιγουράρουν σε κάλτσες, καλσόν και τζιν για 

µικρούς και µεγάλους.

 
Η CALZEDONIA έρχεται µε φιόγκους, pompoms, glitter, δίχτυ, ρίγες και χρώµατα 
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INTIMISSIMI
Σατέν nightgawn

TIME 
CENTER
Σταυρός από 
ανοξείδωτο 
ατσάλι €79

NEW CULT
Backpack: The Pack Society €36,50

UGG
Σουέντ γυναικείο αθλητικό παπούτσι €149

SWATCH
Ρολόι χειρός 
Yodle, σειρά 
«Swissness», 
€70

FALCONERI
Μidi φούστα πλισέ

KARAKASSIS OPTICS
Γυαλιά ηλίου Muzik, συνδυασµός acetate µε τιτάνιο, €244

G STAR 
RAW
Τζιν παντελόνι 
σε φαρδιά 
γραµµή €139

essence
Λιπγκλός 

από τη σειρά 
Cubanita 

€3,20

FRANKLIN&MARSHALL
Αµάνικο τζιν φόρεµα µε patches €136
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Μέχρι τις 17/9 οι αναγνώστες
 δίνουµε ραντεβού στο Ζάππειο

Φωτό: Θανάσης Καρατζάς

Το 46ο Φεστιβάλ Βιβλίου θα είναι στο Ζάππειο –µαζί 
µε την ATHENS VOICE– µε αφιέρωµα στο βιβλίο, το 

θέατρο και τον κινηµατογράφο. Εκτός από τους 150 
εκδοτικούς οίκους που δίνουν το «παρών», το πρό-
γραµµα περιλαµβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, µεγά-
λο αφιέρωµα στον Νίκο Καζαντζάκη, εκδήλωση για 
την επέτειο των 100 χρόνων από την Οκτωβριανή 

Επανάσταση, θεατρικό δρώµενο από το Εθνικό Θέα-
τρο µε αποσπάσµατα από τον Όµηρο έως σύγχρονα 
έργα ελλήνων θεατρικών συγγραφέων και µία δρά-
ση από το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν το οποίο τι-
µά τους έλληνες συγγραφείς που παρουσιάστηκαν 

τα τελευταία 30 χρόνια στη σκηνή του.
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Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Έρση,γεια, 
«Μπορείς»
να µιλήσεις; 

Î
να επιστολικό ψηφιακό µυθιστό-
ρηµα είναι το τελευταίο βιβλίο 
της, «Μπορείς;» (Πατάκης). Μια 
ογκώδης παράθεση µέιλ ανάµεσα 

σε δυο εξ αποστάσεως, τις περισσότερες 
φορές, εραστές, που ανταλλάσσουν ιστο-
ρίες, κυβερνοχάδια, αναµνήσεις και προσ-
δοκία µέλλοντος για συνευρέσεις σάρκας 
και πνεύµατος. Πάθη, τέχνη, πολιτική, 
ψυχανάλυση, καθηµερινότητα, ταξίδια, 
οινολογία και άλλα πολλά είναι αυτά που 
τους ενώνουν. Και φυσικά τους χωρίζουν. 
«Έρση, γεια, µπορείς να µας βάλεις περισ-
σότερο στο κλίµα του βιβλίου;» τη ρωτήσα-
µε. Κι είπε OK! 

Του Στέφανου Τσιτσόπουλου

Προς τι η επιλογή της συγκεκριµένης 
φόρµας, µέιλ ατακαριστά δηλαδή, ανά-
µεσά τους; Ναι, η νέα συνθήκη επικοι-
νωνίας, ειδικά µεταξύ των εν αποστάσει 
εραστών, είναι κάτι που έστω κι έτσι 
τους «ενώνει» στην αληθινή ζωή. Κου-
τσά, στραβά, λειψά, δεν παύει να είναι 
µια «επαφή». Πώς όµως κατέληξες στη 
συγκεκριµένη φόρµα µυθιστορίας; 

Το «Μπορείς;» γεννιέται στο ρευστό κόσµο 
των new media, είναι µια ιστορία καθηµε-
ρινή και ταυτόχρονα αιθέρια, είναι αυτό 
που µας συµβαίνει και ταυτόχρονα αυτό 
που λαχταράµε ολόψυχα να µας συµβεί 
αλλά µας ξεφεύγει, επιθυµία και διάψευση, 
πραγµατικότητα και λογοτεχνία. Αυτό το ά-
πιαστο της ερωτικής επιθυµίας συνάδει µε 
το “άυλο” της ηλεκτρονικής αλληλογραφί-
ας. ∆εν υπήρχε χώρος για αφήγηση σ’ ένα 
τέτοιο σχήµα όπου το φαντασιακό (αυτό το 
αδηφάγο κήτος που κουβαλάµε και µπο-
ρεί να εκβάλλει στην τέχνη, στην άπλετη 
δυστυχία ή στην τρέλα) καταβροχθίζει µε-
γάλο µέρος του πραγµατικού. Οι εραστές 
του βιβλίου, η  HYPERLINK "mailto:ifarsa@

hotmail.com" ifarsa@hotmail.
com  και ο  HYPERLINK 
"mailto:spourgitis@gmail.
com" spourgitis@gmail.com 
ζουν ένα πάθος σε καθεστώς 
απαγόρευσης. Η σχέση τους 
πρέπει να παραµείνει κρυφή. 
∆εν συναντιούνται συχνά και 
επικοινωνούν µε ιµέιλ και µηνύ-
µατα. Το ιµέιλ έχει  αµεσότητα, 
σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι 
ο άλλος είναι προσβάσιµος ενώ 
δεν είναι, κι αυτή η αµεσότητα 
είναι µια παγίδα. Η ταχύτητα του 
µέσου σαν να υπονοµεύει την 

επικοινωνία. Η επαφή γίνεται πλασµατική. 
Αποζητάς τον άλλον, θέλεις να µιλήσετε, 
θέλεις να σε πάρει αγκαλιά και να τον µυρί-
σεις, του στέλνεις µήνυµα, σου απαντάει, 
για λίγο ησυχάζεις, αλλά πολύ σύντοµα η 
επιθυµία επανέρχεται δριµύτερη λόγω της 
απουσίας, το υποκατάστατο δεν αρκεί. 

Όσο προχωρούσα το διάβασµα, τόσο 
πιο πολύ αναρωτιόµουν. Ο κωδικός 
«Έρση» που διάλεξες για την ηρωίδα 
σου, πόσο Έρση Σωτηροπούλου είναι 
στα αλήθεια; Τις προάλλες σε µια συζή-
τηση, µια φίλη που επίσης το διάβασε 
µε ρώτησε, να της πω, αν ξέρω(!)... 

«Μήπως η Σωτηροπούλου είναι 100% 
η ηρωίδα του µυθιστορήµατος;»  Τι θα 
ήθελε η φίλη σου; Να είναι η Σωτηροπού-
λου 100% η ηρωίδα του µυθιστορήµατος; 
Πες της ναι. Θα προτιµούσε να είναι το 30% 
αυτοβιογραφικό και το υπόλοιπο µυθο-
πλασία; Πάλι ναι. 90% αυτοβιογραφικό; 5%; 
Συµφωνώ. Ό,τι της αρέσει. Έτσι είναι αν έτσι 
νοµίζετε. Ηρωίδα του βιβλίου είναι µια γυ-
ναίκα συγγραφέας που ονοµάζεται Έρση 
Σωτηροπούλου, η οποία επινοεί µια γυναί-
κα συγγραφέα την Έρση Σωτηροπούλου, 
η οποία επινοεί κλπ. κλπ. Είναι ένα παιχνίδι 
µε καθρέφτες που ο καθένας αντανακλά 
ένα διαφορετικό κοµµάτι  της πραγµατικό-
τητας, άλλοτε ο καθρέφτης είναι θαµπός 
κι ο θεατής προσπαθεί να φανταστεί αυτά 
που δεν βλέπει, άλλοτε  η εικόνα µοιάζει 
διαστρεβλωµένη γιατί το φως λιγοστεύει 
ή αλλάζει κατεύθυνση, σ’ αυτό το παιχνίδι 
µπαίνει και ο αναγνώστης. 

Οι εραστές µιλούν και ανταλλάσσουν 
λέξεις-εµπειρίες για τέχνη, µουσική, 
λογοτεχνία, γεύσεις, ταξίδια, πολιτική, 
ποίηση µε ένα σχεδόν εµµονικό τρόπο: 
ο ΣΥΡΙΖΑ και οι διαψεύσεις, ο µέγας στι-
χοπλόκος Κάµινγκς, ο Τζιµ Μόρισον και 
φυσικά ο Καβάφης, ο Αρκτικός Κύκλος 
και το Παρίσι. Σε πολλά σηµεία ένιωθα 
πως παραθέτεις ένα µικρό λεξικό, αυ-
θαίρετα θα το ονόµαζα «Τόποι και “τό-

ποι” που κατά την Έρση Σωτηροπούλου 
αξίζει να ζεις µόνο γι' αυτούς»! Για πες...

Ξέρεις ότι µ’ αυτό το βιβλίο πολλοί ανα-
γνώστες επικοινώνησαν µαζί µου να µ’ 
ευχαριστήσουν γι’ αυτές τις πληροφορίες. 
Μερικοί το διαβάζουν κι έχουν από δίπλα 
ένα µπλοκάκι που κρατούν σηµειώσεις. Οι 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα λινκ που 
αναφέρονται στο βιβλίο ισχύουν, εύκολα 
κάποιος µπορεί ν’ ανατρέξει σ’ αυτά, ν’ 
ακούσει  για παράδειγµα τη σονατίνα  που 
στέλνει η  HYPERLINK "mailto:ifarsa@
hotmail.com" ifarsa@hotmail.com  στις 
25/4/2016 σε µια στιγµή κρίσης που όλα 
µοιάζουν να έχουν τελειώσει µεταξύ τους. 
Ένας ολόκληρος κόσµος περνάει µέσα 
από την αλληλογραφία των δυο εραστών. 
Ταξίδια, γεύσεις, µουσικές. Τρύγος και 
αµπελουργία. Μια Ελλάδα διχασµένη την 
εποχή του δηµοψηφίσµατος, µια χώρα 
που ελπίζει και διαψεύδεται, το µεγάλο 
παράδοξο του ΟΧΙ που σήµαινε ΝΑΙ. Γρά-
ψιµο ή καλύτερα τα µαρτύρια της γραφής, 
όπως έλεγε ο Φλωµπέρ ο οποίος την εποχή 
που έγραφε τη Μαντάµ Μποβαρύ είχε 
σηµειώσει «νιώθω τώρα σαν να έχω λάµες 
από σουγιά κάτω απ’ τα νύχια». Όλο αυτό 
γεννιέται από την ανάγκη τους να µοιρα-
στούν σκέψεις, εµπειρίες, εντυπώσεις. 
Βρίσκονται σε µια σχέση αδιέξοδη που δεν 
χωράει σχέδια για το µέλλον. Συµβαίνει 

µια συµπύκνωση του χρόνου. Θέλουν να 
τα ζήσουν όλα και γρήγορα. Ίσως αν είχαν 
την ευχέρεια να συναντιούνται αυτός ο 
πλούτος να µην υπήρχε. Αν η σχέση τους 
γινόταν “κανονική”, µια νορµάλ ερωτική 
σχέση στο φως της ηµέρας, µπορεί να ξε-
φούσκωνε. Να γινόταν µια σχέση σαν όλες 
τις άλλες.

Επιστρέφω στα «πιτσουνάκια». Έχουν 
µια κάποια ηλικία. Έχουν τακτοποιηµέ-
να τα επαγγελµατικά τους. Εκείνος βιώ-
νει και µια «διπλοτσάκα» (χαρτοπαικτι-
κός όρος) στο αισθηµατικό του µε γάµο 
και ερωµένη. Εκείνη, παρότι ελεύθερη, 
µποέµισσα, ανεξάρτητη, µοιάζει το ίδιο 
«φυλακισµένη» στη σχέση, αδυνατώ-
ντας να προχωρήσει χωρίς αυτόν. Έστω 
κι από επιλογή υποφέρει εξίσου. Και 
παρ' όλα αυτά, το βιβλίο δεν διαβάζεται 
σαν µελόδραµα, µα σαν µια τρυφερό-
τατη, αδιέξοδη µεν, όµως υπέρτατα 
ροµαντική ιστορία. Από αυτές που στο 
οπισθόφυλλο θα έγραφα: «γιατί ο έρως 
ο απόλυτος και η απόλαυσή του µόνο ως 
τυραννία βιώνεται και καταναλώνεται».  
Είναι µια ροµαντική ιστορία σε µια εποχή 
που δεν χωράει ροµαντισµούς. Μια σχέση 
παθιασµένη και την ίδια στιγµή ευάλωτη, 
εύθραυστη, που κινδυνεύει να συντριβεί 
από την καθηµερινή ζωή. «Η βάρκα του 
έρωτα συντρίφτηκε πάνω στην καθηµερι-
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Βασανίζοµαι!
Το σάουντρακ των διακοπών

➜ makismilatos@gmail.com

∆έχοµαι επίθεση. 
Από το ένα σοκά-
κι REM, Pulp και 
άλλα παρόµοια 
«indie» και λίγο 
παραπέρα στο 
άλλο στενό Amy 
Winehouse, Billie 
Holliday, Adele 
και άλλα τέτοια 
«jazz» και πάντα η ίδια αίσθηση 
µιας «κασέτας». Το σάουντρακ 
στα νησιά (και όχι µόνο) είναι 
βαριεστηµένο, τυποποιηµένο, 
προβλέψιµο και αδιάφορο. Λί-
στες, λίστες, λίστες, επιτυχίες, 
επιτυχίες, επιτυχίες (όπως άλ-
λωστε και στο ραδιόφωνο), ένα 

µουσικό τέρας που 
αναπαράγει µέχρι 
εµετού τα ίδια και 
τα ίδια. 
Όταν ο Ερίκ Σατί ή ο 
Μπράιαν Ίνο µιλού-
σαν για «µουσική 
περιβάλλοντος» 
δεν είχαν αυτό στο 
µυαλό τους. 
Είναι ωραίο να 
µπερδεύεται η 
µουσική µε τον 
«ήχο από τα µαχαι-
ροπήρουνα», όπως 
χαρακτηριστικά 
έλεγε ο Σατί, αλλά 
το είδος της µουσι-
κής, οι επιλογές, ο 
χώρος, η ένταση, 
η ποιότητα, η ώρα, 
όλα παίζουν το 
ρόλο τους για να 
υπάρχει κάποιο νό-
ηµα και να µη γίνε-
ται η «απόλαυση» 
ένα καθηµερινό 
βάσανο.
Από το σούπερ 
µάρκετ, όπου 
ξεκινάω τα ψώνια 

µε Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και 
τα τελειώνω µε Janis Joplin, 
µέχρι τα καφέ ή άλλους χώ-
ρους εστίασης όπου το βάσανο 
συνεχίζεται καθώς είναι το ίδιο 
τυποποιηµένο, αδιάφορο και 
«µόνο επιτυχίες».   

Broken Social Scene - Hug of 
Thunder
Αν η φόρµα είναι το ζητούµενο, 
η all star περιστασιακή µπάντα 
από τον Καναδά το ’χει και µε το 
παραπάνω, καθώς τα µέλη της 
προπονούνται καθηµερινά µε 
συγκροτήµατα όπως οι Metric, 
οι Stars ή οι Do Make Say Think. 
Μετά από χρόνια που είχαν να 
συναντηθούν, ξαναβρέθηκαν 
για το 5ο τους άλµπουµ που 
το χαρακτηρίζει η έλλειψη 
συνοχής, οι σποραδικές καλές 

ιδέες, οι άνισες 
συνθέσεις που –εν 
µέρει– αντισταθ-
µίζονται µε τη µε-
γάλη τους εµπει-
ρία στο αισθητικό 
περιβάλλον που 
χαρακτηρίζει το 
indie rock.   

Ariel Pink - Dedicated to Bobby 
Jameson
Ένας από τους πιο ιδιοφυείς 
και χαρισµατικούς ποπίστες 
της εποχής µας επιστρέφει 
µε το 11ο άλµπουµ του, ένα 
ακόµη εξαιρετικό δείγµα της 
δηµιουργικής και ανήσυχης 
ιδιοσυγκρασίας του. Ένα χαρ-
µάνι από pop, ψυχεδέλεια, 70s 
prog και glam ανακατεµένα µε 
µαεστρία, χιούµορ και αυτο-
σαρκασµό ώστε να αποκτούν 
σηµερινή υπόσταση και να µην 
είναι µια καρικατούρα άσκοπης 
νοσταλγίας.

James Heather - Stories From 
Far Away on Piano
∆εν έχει το µελωδικό χάρισµα 
του Ludovico Einaudi ούτε τη µι-
νιµαλιστική ατµοσφαιρική δω-
ρικότητα του Max Richter αλλά 
φαντάζοµαι πως και οι δύο 
τον βλέπουν µε συµπάθεια. Το 
ντεµπούτο του νεαρού Άγγλου 
πιανίστα –που αντιδρά µε συν-
θέσεις σε όσα δεινά βλέπει στις 
ειδήσεις να συµβαίνουν στον 
κόσµο– έχει καλής ποιότητας 
βασικά υλικά και δίνει υποσχέ-
σεις για το µέλλον. Αξίζει να τον 
περιµένουµε.

Binker & Moses - Journey to the 
Mountain of Forever
Ο σαξοφωνίστας Binker 
Golding και ο ντράµερ Moses 
Boyd δηµιουργούν ένα διπλό 
άλµπουµ που θέλει να έχει κάτι 
από την πνευµατικότητα του 
Κολτρέιν, από τα παιξίµατα του 
«Μπερντ», από τις αναζητήσεις 
του progressive rock. Χωρίς να 
επιδρά στον ήχο τους, φαίνεται 
να έχουν µια εκτίµηση στους 
Led Zeppelin (το εξώφυλλο 
παραπέµπει στο «Houses of the 
Holy» ενώ και στο εσώφυλλο, 
σε µια ζωγραφιά του Golding, 
ένας νεαρός φοράει ένα t-shirt 
των Zeppelin). 
Στον πρώτο δίσκο οι δυο τους 
είναι που αναζητούν πατήµατα 
για να ανεβούν µαζί το όρος 
ενώ στο δεύτερο καταλυτική 
είναι η συµµετοχή του παλαί-
µαχου Evan Parker αλλά και 
άλλων µουσικών για ένα ταξίδι 
που έχει τη γοητεία του work in 
progress. 

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

νότητα», έγραψε ο Μαγιακόφσκι.  Η έλλειψη είναι 
το δυνατό έναυσµα.  Ένας έρωτας µε πλήρη αντα-
πόκριση φθίνει γρήγορα, αντίθετα όταν το ερω-
τικό αντικείµενο σού ξεγλιστράει ολοένα και πα-
ραµένει άπιαστο όπως συµβαίνει στο “Μπορείς;”, 
η φλόγα κρατιέται ζωντανή. ∆ιαβάζοντας το  
µυθιστόρηµα βλέπεις ότι δεν είναι µόνο τα ουσια-
στικά ζητήµατα που τους φέρνουν σε ρήξη, αλλά 
κι εκείνες οι µικροπαρεξηγήσεις που είναι χαζές 
και ηλίθιες, όµως όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα 
να συζητηθούν από κοντά παίρνουν δραµατικές 
διαστάσεις σ’ αυτό το φαντασιακό σύµπαν. Από 
την άλλη εκείνο που τους σώζει κι εξασφαλίζει 
τη διάρκεια είναι η πνευµατική επικοινωνία. Αυτό 
είναι το πιο ισχυρό αφροδισιακό. ∆εν νοµίζω ότι 
η σχέση τους, παρά την έντονη ερωτική έλξη, 
θα άντεχε χωρίς το ιδιαίτερο διανοητικό παιχνίδι 
–δεν είναι καθόλου διανοουµενίστικο και περνάει 
µε φυσικότητα από τη φιλοσοφική αναζήτηση 
στο πείραγµα και στην πλάκα–  που διαποτίζει τον 
ερωτισµό τους.

Κάµινγκς και Καβάφης. Αυτά τα δυο Κ δείχνει 
να καθορίζουν και την τέχνη σου και τη ζωή 
σου. Πού ακριβώς «σε χτύπησαν» και πώς επι-
µένουν ακόµα να σε µατώνουν;  Ο Κάµινγκς µε 
χτύπησε πολύ µικρή. Ήµουν έφηβη στην Πάτρα ό-
ταν ο Σωκράτης Σκαρτσής µού έδωσε να διαβάσω 
τις πρώτες µεταφράσεις του. Η ποίησή του µε άλ-
λαξε. Οι στίχοι του έφερναν µια πνοή ελευθερίας 
σε αντίθεση µε την γκρίζα αποβλάκωση του σχο-
λείου. Ο Κάµινγκς άνοιγε έναν κόσµο ποτισµένο 
από αθωότητα και σεξουαλικότητα, όπου ο έρω-
τας και το πάθος θριαµβεύουν πέρα απο την καθί-
ζηση των αισθηµάτων.  Στα ποιήµατά του η δηµι-
ουργική δύναµη ξεπερνάει το µέσον, καταργεί τα 
περιθώρια της σελίδας, σπάει τις λέξεις σε συλλα-
βές και χρησιµοποιεί µια εκκεντρική στίξη, για να 
διδάξει µια νέα γλώσσα σκέψης και αισθήσεων. 
Σε µια εποχή δύσκολη, µε συγκρούσεις µέσα στην 
οικογένεια και στο σχολείο, ένιωσα ότι είχα ένα 
σύµµαχο κι ο Κάµινγκς µου έµαθε µια νέα γλώσσα 
ζωής. Με τον Καβάφη η σχέση είναι διαφορετική 
και ξεκίνησε αργότερα. ∆εν ήταν ανάµεσα στους 
ποιητές που µε διαµόρφωσαν. Άρχισε να µ’ ενδι-
αφέρει κυρίως ως “περίπτωση Καβάφη”.  Εκείνο 
που µε αινιγµάτισε ήταν το πέρασµα από το νέο 
ποιητή στον ώριµο. Πώς ένας ποιητής µάλλον 
αδέξιος, µέτριος, όπως ήταν ο Καβάφης στα τριά-
ντα του, διότι δεν είχε το εκρηκτικό ταλέντο ενός 
Ρεµπώ, που επιπλέον ήταν ένας τύπος δειλός και 
συντηρητικός στη ζωή του, καταφέρνει να κάνει 
ένα σπουδαίο έργο που ξεπερνάει τον χρόνο; Το  
µυθιστόρηµα «Τι µένει από τη νύχτα» µου πήρε έξι 
χρόνια να ολοκληρωθεί, αλλά η αναζήτηση γύρω 
από το αίνιγµα Καβάφη είχε αρχίσει πολύ νωρίτε-
ρα. Το κλειδί και για τα δυο Κ,  τον Κάµινγκς και  τον 
Καβάφη,  είναι το ίδιο. Η ερωτική επιθυµία.
Και στους δυο ποιητές, η ερωτική επιθυµία είναι 
εκείνη που τους επιτρέπει να αναπλάσουν την επι-
βεβαίωση της τέχνης απέναντι στον θάνατο.  

Καλοκαίρι είναι, και ντελάλικα ίσως λόγω επο-
χής που συνδυάζεται µε το διάβασµα, πρέπει 
να βροντοφωνάζω στις παραλίες και νήσους 
λουόµενους και διακοπεύοντες αναγνώστες: 
«∆ιαβάστε το, διαβάστε το!», γιατί... Θ’αρχίσετε 
να ερωτεύεστε. Θα πέσετε µε τα µούτρα στην 
καψούρα. Θα παθιαστείτε.  Όλοι ψάχνουν τον 
κύριο Τέλειο, την κυρία Τέλεια µε τις στιλάτες 
γόβες της. Και ο καιρός κυλάει. Βλέπω τόσα ωραία 
κορίτσια και αγόρια να ζουν σε συναισθηµατική 
αποστείρωση. Βλακείες. Τόσος χαµένος χρόνος. 
Ο έρωτας θέλει κουσούρια. Μπορείς ν’ αγαπάς 
κάποιον που του λείπει ένα δάχτυλο, να σε τραβά-
ει περισσότερο και ερωτικά λόγω του κοµµένου 
δάχτυλου. Ο σπουργίτης του βιβλίου απέχει 
πολύ από το πρότυπο του ιδανικού εραστή. ∆εν 
είναι ο άνδρας που θα πάρει αποφάσεις, που θα 
σου πει βασίσου πάνω µου. Ενώ είναι ευφυής, 
ευαίσθητος, είναι και κάπως φοβιτσιάρης, λέει τα 
ψεµατάκια του και δεν θα τολµούσε ποτέ να κάνει 
το µεγάλο βήµα. Έχει µια σύζυγο τιµωρό που τον 
ακολουθεί κατά βήµα σαν τον Big Brother και κάθε 
που τον τσακώνει, αυτός µαζεύεται. Αλλά ακρι-
βώς αυτό το ευάλωτο στοιχείο, µε µια διάφανη 
παιδικότητα, είναι µέρος της γοητείας του. Οι αντι-
φάσεις κάνουν τον ήρωα.

∆εν έκρυψες ποτέ τη συµπάθεια, τη συµπό-
ρευση, το συντονισµό σου, την καψούρα, για 
να είµαι και εντός βιβλίου, µε την ελληνική 
αριστερά. Όπως και η ηρωίδα σου. Και δια-
βάζεις, υποθέτω, κι εσύ συναδέλφους σου, 
λογοτέχνες, ηθοποιούς, τροβαδούρους να 
δηλώνουν απογοητευµενοπικραµένοι µε την 
«κυβερνώσα». Πώς την κρίνεις; Τι περιµένεις; 
Σώζεται το «θέµα»; Υπάρχουν διάφορες κλίµακες 
απογοήτευσης. Η αριστερά που πίστεψα ήταν πε-
ρισσότερο µια στάση ζωής, ένα ανοιχτό βλέµµα 
στον κόσµο, δεν είχε σχέση µε κόµµατα.  Σήµαινε 
την αποδοχή του άλλου, του διαφορετικού και ή-
ταν το αντίθετο της µιζέριας και της µικροαστικής 
νοοτροπίας. Βρισκόταν πιο κοντά στο πνεύµα της 
γαλλικής gauche.  Το ερώτηµα είναι αν µια τέτοια 
προσέγγιση  µπορεί να έχει απήχηση σήµερα σε 
µια κοινωνία ελεγχόµενη και ταυτόχρονα αδέσπο-
τη, όπου η τεχνολογία κάνει συνεχώς άλµατα ενώ 
το κοινωνικό συµβόλαιο  αθετείται και οι δηµο-
κρατικοί θεσµοί φθίνουν. Οι ανησυχίες µου είναι 
κοντά στις απόψεις της ηρωίδας του βιβλίου. Ο 
σπουργίτης  κρατάει µια στάση πιο πραγµατιστική 
και καµιά φορά απολογητική των κυβερνώντων. 
Γι’αυτόν η προσγείωση του ΣΥΡΙΖΑ έγκειται στο ότι 
για να γίνει κυβερνώσα αριστερά έπρεπε να αλλά-
ξει τον επικοινωνιακό του λόγο αλλά και την ουσία 
της πολιτικής του, που στην καλύτερη περίπτωση 
θα είναι η Ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία των 
δεκαετιών ’60-80. Συνεχίζει να υποστηρίζει τον 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά οπωσδήποτε ζει ένα πένθος. 

Θανάσης ∆ιαµαντόπουλος
10 και µία δεκαετίες πολιτικών διαιρέσεων
Οι διαιρετικές τοµές στην Ελλάδα την περίοδο 
του 1910-2017
Επίµετρο - Σχόλιο: Νίκος Μαραντζίδης
Εκδόσεις: Επίκεντρο

Κυκλοφόρησε ο 4ος τόµος ( Η δεκαετία του 1940 
- Η αδύνατη συνύπαρξη) που αναφέρεται στη 
δεκαετία του 1940. Μελετώντας, στο τεύχος αυ-
τό, την πιο πολυαίµακτη και δραµατική δεκαετία 
της πολιτικής ζωής του τόπου, ο Θανάσης ∆ιαµα-
ντόπουλος –παράλληλα βέβαια προς τη βασική 
διαιρετική τοµή της περιόδου, που αντιπαρέ-
θεσε τους δύο διά των όπλων συγκρουσθέντες 
αντίπαλους ή τις πολιτικές συνέχειές τους– προ-
σπαθεί να αναδείξει διαιρέσεις και διχαστικές κα-
ταστάσεις που κρύβονται πίσω ή αναπτύσσονται 
παράλληλα προς αυτήν. 

∆ιαβαστε ολη τη συνεντευξη 
στο site 

www.athens voice.gr

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ
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Detroit 
 »¹° ÃÄ¡¹ª»¶Á¸ ¦Ã¤¸ (DETROIT) ***

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Κάθριν Μπίγκελοου 

¦°¹·ÃËÁ: Τζον Μπογιέγκα, Ουίλ Πόλτερ, Άλτζι Σµιθ, Τζέικοµπ Λάτιµορ, Τζέισον Μί-

τσελ, Χάνα Μάρεϊ, Τζακ Ρέινορ, Κάιτλιν Ντέβερ

Το καλοκαίρι του 1967 η Αµερική έβραζε. Κι ενώ ο πόλεµος στο Βιετνάµ κλιµακωνό-
ταν, στο εσωτερικό της χώρας άνοιγε ένα άλλο µέτωπο. Τα γεγονότα στο Ντιτρόιτ 
αποτέλεσαν µία από τις πιο µελάνες σελίδες της σύγχρονης αµερικανικής ιστορίας, 
µε την αστυνοµική βία να χτυπάει κόκκινο για ένα ολόκληρο 48ωρο προκαλώντας 
το θάνατο τριών αθώων αφροαµερικανών και την κακοποίηση ή τον εκφοβισµό 
δεκάδων άλλων. 

Είναι περίεργη καθώς και άξια µελέτης η στροφή που κάνει η Κάθριν Μπίγκε-
λοου από ένα σινεµά που αποθεώνει τις αξίες του αµερικανικού έθνους (η θέση 
των ΗΠΑ στον παγκόσµιο χάρτη ως δικαστής και τιµωρός του Κακού, το οποίο 
συνήθως ταυτίζεται µε τους εξωτερικούς εχθρούς της) και του µιλιταρισµού 
(αυταπάρνηση, ηρωισµός, αυτοθυσία είναι τα χαρακτηριστικά του τέλειου 
στρατιώτη) σε ένα θέµα που θα ταίριαζε γάντι στον Μάικλ Μουρ ή τον Κεν Λό-
ουτς. Η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το Όσκαρ σκηνοθεσίας στην ιστορία του 
θεσµού µε το «Hurt locker» προσαρµόζει τις αφηγηµατικές και τεχνικές δεξι-
ότητές της σε µια based on a true story ταινία που µιλάει για τις φυλετικές και 
κοινωνικές ανισότητες σε µια αστυνοµοκρατούµενη και βαθιά συντηρητική 
Αµερική. Μια Αµερική που βρίσκεται έτη φωτός µακριά από την υποσχόµενη 
Γη της Επαγγελίας που απεικονίζει στα περισσότερα προϊόντα του το Χόλι-
γουντ. Η Μπίγκελοου παίρνει ξεκάθαρη πολιτική θέση για τα γεγονότα του 
Ντιτρόιτ. Με ανατριχιαστικά δυναµική κάµερα, συναισθηµατική εµπλοκή στα 
δρώµενα, ψευδοντοκιµαντερίστικη αισθητική και περίσσευµα οργής για την 
αδικία που διαδραµατίζεται στην οθόνη, η σκηνοθέτιδα δεν µασάει τα λόγια 
της. Το «Ντιτρόιτ» της δεν είναι απλώς ένας ακόµη κρίκος στη µετεµφυλιακή, 
βαθιά ρατσιστική και θαµµένη στο συντηρητισµό Αµερική του 20ού αιώνα. 
Είναι η απευθείας σύνδεση του χτες µε το σήµερα και µαζί η οριστική αποδό-
µηση του αµερικανικού ονείρου. Το ξύπνηµα από τον εφιάλτη που περιγράφει 
η Μπίγκελοου δεν έχει τέλος όσο γεγονότα σαν αυτό θεωρούνται πλέον ξε-
περασµένα ή άβολες µνήµες µιας αλλοτινής εποχής. Η Αµερικανίδα αντί να 
γυρίσει µια επιφανειακή δράση, µέσω της συγκλονιστικής φωτογραφίας του 
Μπάρι Ακρόιντ και των ιστορικών λεπτοµερειών, επιχειρεί εύστοχα να διε-
ρευνήσει το πολιτικό τοπίο µιας εποχής, χτυπώντας µάλιστα το καµπανάκι για 
τον κίνδυνο επανάληψής τους. Ακόµη κι αν οι πρωταγωνιστές µπορεί να έχουν 
αλλάξει (ο καταγγελτικός χαρακτήρας του φιλµ βρίσκει κατευθείαν την καρδιά 
του προβλήµατος που δεν είναι άλλος από την αστυνοµική και κατ’ επέκταση 
τη θεσµική βία), το έδαφος, σύµφωνα µε τη σκηνοθέτιδα και το σεναριογράφο 
Μαρκ Μπόελ, παραµένει πρόσφορο για τη γέννηση νέων επεισοδίων αντί-
στοιχου χαρακτήρα.    

ΣΙΝΕΜΑ
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)criticÕs CHOICE

 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

☛ ̧  ÇäåêéÀÈ ºÀõòéî »ðéçëåìÞïù ëÀîåé áòéóôåòÜ óôòïæÜ  

Έρχεται τη νύχτα (IT COMES AT NIGHT)  ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τρέι Έντουαρντ Σουλτς

¦°¹·ÃËÁ: Τζόελ Έτζερτον, Κρίστοφερ 

Άµποτ, Κάρµεν Ετζόγκο

Μια απροσδιόριστη απειλή 
κρατά εγκλωβισµένους έναν 
άντρα µε την οικογένειά 
του στο αποµονωµένο σπίτι 
τους. Η ασφάλειά τους πη-
γαίνει περίπατο όταν απελ-

πισµένος άντρας επιχειρεί να 
εισβάλει στο σπίτι τους.

Αγχωτικό και κλειστοφοβικό 
εσχατολογικό θρίλερ, µε το σασπένς 

να χτίζεται υπόγεια και µεθοδικά µεταξύ 
φαντασίας και πραγµατικότητας (δεν ονοµάζεται ποτέ η αιτία 
που µολύνονται οι άνθρωποι, ούτε ο τόπος και ο χρόνος της 
ιστορίας), ενώ ο ταλαντούχος Σουλτς («Krisha»») βγάζει τρόµο 
από τα πιο απλά και συνηθισµένα, τονίζοντας την αδυναµία του 
ανθρώπου να ελέγξει τη µοίρα του.

American Made  ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Νταγκ Λίµαν

¦°¹·ÃËÁ: Τοµ Κρουζ, Σάρα Ράιτ Όλσεν, 

Ντόναλ Γκλίσον, Κέιλεµπ Λάντρι 

Τζόουνς

Η αληθινή ιστορία του Μπάρι 
Σιλ, ενός πιλότου που στα τέ-
λη της δεκαετίας του ’70 και 
στις αρχές του ’80 δούλευε 
ταυτόχρονα για τη CIA (ως 
ντελιβεράς… όπλων στους 

Κόντρας) και τον Πάµπλο 
Εσκοµπάρ (µεταφέροντας λα-

θραία ναρκωτικά), κερδίζοντας, 
ο ίδιος, απίστευτα χρήµατα. 

Με κεκτηµένη ταχύτητα από την παλιά, πε-
τυχηµένη συνεργασία τους στο sci-fi περιπετειώδες θρίλερ «Στα 
όρια του αύριο», ο σκηνοθέτης Νταγκ Λίµαν και ο Τοµ Κρουζ επα-
ναλαµβάνουν την εύστοχη συνταγή. Με δαιµονιώδη ρυθµό, απα-
ράµιλλο κέφι, ντοκιµαντερίστικα διαλείµµατα (όπου οι Ρέιγκαν, 
Μπους, Κλίντον και όλη η αφρόκρεµα της αµερικανικής πολιτικής 
σκηνής γίνονται... ρόµπα) και µια σπαρταριστή περιγραφή της 
απίστευτης καθηµερινότητας αυτού του καταφερτζή πιλότου, 
το «American Made» δεν είναι µοναχά µια γκροτέσκα εκδοχή του 
περίφηµου αµερικανικού ονείρου αλλά και ένα άρτιο εγχειρίδιο 
πολιτικο-ιστορικής ανάλυσης µιας ολόκληρης εποχής. Ο Λίµαν 
και ο σεναριογράφος Γκάρι Σπινέλι αποκαλύπτουν µε εξωφρενική 
απλότητα και αµεσότητα µέσω της ιστορίας του Σιλ, το ρόλο της 
CIA στη Νικαράγουα, το ξέπλυµα χρήµατος και τη διακίνηση ναρ-
κωτικών µε την «ανοχή» του Λευκού Οίκου και την ευκολία που 
«ανακαλύπτει» νέους εχθρούς ο θείος Σαµ. Σπάνια η «αλήθεια» 
του κινηµατογράφου ήταν τόσο διασκεδαστική όσο εδώ...

Οι πρώην (Les Ex) **
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Μορίς Μπαρτελεµί. ¦°¹·ÃËÁ: Ζαν-Πολ Ρουβέ, Μορίς 

Μπαρτελεµί, Κλαούντια Ταγκµπό, Πατρίκ Τσεσνέ

Έξι χωρισµένα ζευγάρια βρίσκονται 
αντιµέτωπα µε τη στιγµή της 

αλήθειας, όταν καλούνται να 
πάρουν κρίσιµες αποφάσεις 
για το µέλλον τους.

Οι πρώην κουµαντάρουν τις 
ζωές των άλλων όσο κι αν οι 
τελευταίοι προσπαθούν να 

τους ξεφορτωθούν. Γαλλικό 
χιούµορ µε έµφαση στο σεξ και 

τον καθωσπρεπισµό, διανθισµένο 
πάντως από έναν ιδιότυπο διανο-

ουµενισµό που άλλοτε λειτουργεί βγά-
ζοντας αρκετό γέλιο (το σκετς µε τον παπά 

που εξοµολογεί… κατάλληλα την πρώην του που ετοιµάζεται να 
παντρευτεί) κι άλλοτε κυλάει ανώδυνα.  

»»» Στο έντιµο, καλών προθέσεων αλλά και δύσκολο να βρει όλους τους στόχους του 
γαλλικό φιλµ «Αυτή η γη είναι δική µας» (** ½ ) του Λούκα Μπελβό, η Εµιλί Ντεκέν 
(«Ροζετά») είναι η γυναίκα της διπλανής πόρτας που κάποια στιγµή βρίσκει νόηµα 
στην ακροδεξιά και το Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν. »»»  Η «Επιστροφή στη Βουρ-

γουνδία» είναι ένα οικογενειακό µελόδραµα µε τους Πιο Μαρµάι, Άννα Ζιραρντό και 
Φρανσουά Σιβίλ, που έχει ως θέµα τις ευεργετικές ιδιότητες του γαλλικού κρασιού. »»»Η 
αργεντίνικη «Πολίνα» (** ½ ) περιγράφει την προσπάθεια µιας ιδεαλίστριας µεγαλοαστής 
δικηγορίνας να προσφέρει εθελοντική εργασία σε αποµονωµένο χωριό της Αργεντινής 
και φυσικά να τιµωρείται µε το χειρότερο τρόπο (πέφτει θύµα οµαδικού βιασµού) για την 
αφέλειά της. Σκληρό, συζητήσιµο και κάπως αµήχανο. »»» Από τις επανεκδόσεις τις εβδο-
µάδας ξεχωρίζει ο αριστουργηµατικός «Νεκρός» (*****) του Τζιµ Τζάρµους, ένα ιδιόρρυθµο 
ασπρόµαυρο νεογουέστερν µε τον Τζόνι Ντεπ στο ρόλο ενός λογιστή µε το όνοµα... Γουί-
λιαµ Μπλέικ. 

»»» Στο έντιµο, καλών προθέσεων αλλά και δύσκολο να βρει όλους τους στόχους του 
γαλλικό φιλµ 
(«Ροζετά») είναι η γυναίκα της διπλανής πόρτας που κάποια στιγµή βρίσκει νόηµα 
στην ακροδεξιά και το Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν. 

γουνδία» 
Φρανσουά Σιβίλ, που έχει ως θέµα τις ευεργετικές ιδιότητες του γαλλικού κρασιού. 

AºÃ»¸

JUST THE FACTS
Detroit - 

Μια οργισµένη πόλη  ***
American History X

American Made ***
Όχι άλλη µια απλή βιογραφία

Έρχεται τη νύχτα ***
Ατµόσφαιρα εσχατολογικού 

τρόµου

Οι πρώην *** 
Αλίµονο σε αυτούς 
που δεν αγάπησαν

Αυτή η γη είναι δική µας  ** ½
Για όλα φταίνε οι ξένοι

Επιστροφή στη Βουργουνδία 
Στην υγειά µας

Πολίνα ** ½
Πολιτικές αφέλειες 

 
Ο Νεκρός****

Εµπειρία µε σούπερ σάουντρακ 
του Νιλ Γιανγκ
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ξέρεις 
εσύ...

Ο C.Bukowski πίστευε ότι ο έρωτας διαρκεί 2,5 χρόνια. Εγώ, 
πεντανόστιµο Μύρτιλο, που πιστεύω ότι διαρκεί µια ζωή, 
πόσο λάθος είµαι;
Υ.Γ. 1 ∆εν αναφέροµαι σε αµοιβαίο έρωτα προφανώς, αυτό 
ναι, είναι σενάριο ουτοπίας.
Υ.Γ. 2 Γιατί τα σκατά που τόσο απλόχερα σου προσφέρει 

κάποιος δεν αποτελούν πειστήριο για την καρδιά να πάρει 
µερικές µέρες άδεια και να πάει διακοπές; Μέχρι τουλάχι-

στον να καταφέρει το καηµένο µυαλουδάκι να µας µαζέψει από 
το πάτωµα του µπάνιου.

Α καλά, αν αναφέρεστε σε µονόπλευρο έρωτα σάς το υπογράφω µε αίµα ότι µπορεί 
να διαρκέσει µια ζωή κι άλλες εφτά ώσπου η γη να µη γυρίζει πια, ώσπου το φως να 
γίνει σκοτεινιά και τα λοιπά.
Υ.Γ. 1 Τα ’χουµε πει και ξαναµαταπεί: ο έρωτας κρατάει όσο κρατάει το µυστήριο, 
ανεξερεύνητο µείγµα που ανακατεύεται µέσα στον εγκέφαλό µας και δηµιουργεί 
παραισθησιογόνες χηµικές ενώσεις. (τι είπες πάλι;) Όταν το µείγµα ξεθυµάνει ή α-
ναγνωριστούν τα υλικά που το συνθέτουν, αποχαιρέτα τη την ουτοπία που χάνεις. 
Υ.Γ. 2 Το ανεξερεύνητο µείγµα έχει µέσα και γενναίες δόσεις πληγωµένου εγωι-
σµού δε. Αυτή είναι η απάντηση στα «γιατί» σας.

Μυρτώ, έχω ένα φίλο πολλά χρόνια µε τον οποίο κάναµε µέχρι πρό-
σφατα κολλητή παρέα αλλά σιγά-σιγά έχω αρχίσει να παρατηρώ ότι η 
εντελώς φιλική µας σχέση, γιατί σε διαβεβαιώ δεν τον βλέπω καθόλου 
ερωτικά, έχει αρχίσει να γίνεται σαν τη σχέση της χαζογκόµενας µε το 

µαλάκα. ∆ηλαδή εγώ τον παίρνω να κανονίσουµε 
να βγούµε, λέει ότι θα µε πάρει και δεν ξαναπαίρ-
νει ποτέ, τον παίρνω 3 τηλέφωνα δεν το σηκώνει 
και δεν ξαναπαίρνει και πίσω, του στέλνω µήνυµα 
και το αγνοεί αλλά και πάλι παρόλο που θυµώνω 
µαζί του, όταν µε παίρνει αυτός να βγούµε εγώ 
λέω αµέσως ναι, λες και έχω πάθει αµνησία και 
ξέχασα το γράψιµο που έχω φάει, για µια εβδοµά-
δα περνάµε µια χαρά και µετά πάλι άφαντος. Και 
το κακό είναι πως και εγώ έχω υιοθετήσει ψυχο-
λογία γκόµενας που τη φτύνουν και αντιδρώ ανά-
λογα µε αποτέλεσµα να έχω πάθει κόλληµα και να 
ζηλεύω αν βγαίνει µε άλλους και λέγοντας πάντα 
ότι αυτό ήταν, δεν ξαναπαίρνω τηλέφωνο, αλλά 

πάλι παίρνω. Το περίεργο είναι πως εγώ µε τα ερωτικά µου και όλους 
µου τους γκόµενους είµαι πολλή κυρία και δεν µου έχει τύχει µαλάκας 
που να µην ήξερα πώς να τον χειριστώ για να προστατέψω τον εαυτό 
µου. Πώς έγινε έτσι και την πάτησα στο φιλικό;

Τον έχετε ή δεν τον έχετε ερωτευτεί; ∆εν είναι προβοκατόρικο αυτό που λέω, όντως 
κάπου σας έχασα. Στην αρχή λέτε ότι δεν τον βλέπετε ερωτικά και καθώς εξελίσσε-
ται το γράµµα, για κάποιο άγνωστο (not) λόγο, µου έρχονται φλασιές απ’ την Γκλεν 
Γκλόουζ στην «Ολέθρια σχέση». Νταξει, υπερβάλλω, αλλά κι εσείς µια εµµονή την 
έχετε φάει. Σε κάθε περίπτωση οι φίλοι συζητάνε, λένε «συµβαίνει αυτό και νιώθω 
εκείνο» και το λύνουν. Αυτό το δικό σας το µυστήριο κρυφτό δεν το λες και φουλ 
φιλικό, ξέρω γω…

Αγαπητή Μυρτώ, ειλικρινά δεν ξέρω ποιος µε έχει µουτζώσει, αλλά τον 
τελευταίο καιρό (και παραπάνω) όποιος τυχαίνει να µ’ αρέσει, είτε θα 
τον γνωρίζω σε λάθος στιγµή, είτε θα έχει κάποιο άλλο κόλληµα, που 
δεν θα µου επιτρέπει να κάνω κάτι. Το χειµώνα γνώρισα κάποιον, ο 
οποίος, αν και δεν µε γοήτευσε αµέσως, έφτασα να κολλήσω αρκετά 
µαζί του. Ωστόσο όταν τόλµησα να δείξω το ενδιαφέρον µου και εκείνος 
το δικό του, σύντοµα οι δρόµοι µας χώρισαν. Τώρα εγώ είµαι Αθήνα, κι 
αυτός δίπλα στον τόπο καταγωγής µου, αλλά αρκετά µακριά. Έτσι άρχι-
σα να ξεχνώ την πιθανότητα να γίνει κάτι. Προχθές στο γραφείο όπου 
ξεκίνησα πρακτική, συνάντησα ένα πολύ συµπαθητικό παιδί, εµφανι-
σιακά του γούστου µου και ενδιαφέρων χαρακτήρας. Από την πρώτη 
στιγµή νοιάστηκε να µάθει πράγµατα για µένα και να µε κάνει να νιώσω 
άνετα. Ωστόσο σε λίγες µέρες φεύγει. Και το χειρότερο όλων; Ανακάλυ-
ψα τυχαία πως έχει και κοπέλα. Αυτά είναι µόνο κάποια παραδείγµατα 
της ατυχίας µου. Γίνοµαι όµως παράλογη, όταν το µόνο που ζητάω στα 
23 µου, είναι να ζήσω έναν αληθινό και δυνατό έρωτα; Αλλά πώς να 
σπάσω την γκαντεµιά; ΒΑΣΩ!

Να κάτσετε στα αυγά σας, δεν βλέπετε οι από πάνω τι 
τραβάνε; Οι δυνατοί έρωτες έχουνε και δυνατά ντρά-
βαλα γι’ αυτό προτείνω να χαµηλώσετε τον πήχη, να 
περάσετε ένα ανέµελο φθινόπωρο τσιτσινίζοντας δώ-
θε κείθε και αν είναι να ’ρθει θε να ’ρθει. Που σας διαβε-
βαιώ ότι αργά ή γρήγορα θα ’ρθει. Κανείς δεν γλίτωσε 
ποτέ απ’ αυτό το µακελειό.
Υ.Γ. 1 «Ο έρωτας, ο έρωτας 
αυτός είναι ο αίτιος 
που ξενυχτάµε πλέοντας 
στο χάος και στο έρεβος»
Π. Παυλίδης
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. Πλούσιος 35χρονος βιοµήχανος, €20.000 µηνιαίως, 
µε βίλα στη Κηφισιά και στην Κεφαλονιά, εµφανίσιµος, ψηλός, 
µελαχρινός, επιθυµεί γνωριµία γάµου µε κοπέλα εµφανίσιµη. 
«Πάππας», Οµήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620147, www.pappas.gr 
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Σε 
είδα...

608
Παρασκευή απόγευµα, 
εγώ ψηλός, µελαχρινός, 
φορούσα άσπρη µπλούζα, 
εσύ µαύρη τιράντα, ψηλή, 
µελαχρινή, κοίταξες κα-
τάµατα, πάρε τηλέφωνο ή 
µήνυµα 6931391300

OLD HOUSE 
Στην Αιδηψώ. Έχεις το όνο-
µα λουλουδιού, υπέροχο 
χαµόγελο και φτιάχνεις 
καταπληκτικά cocktail! Πού 
θα σε βρω; 

Μετρό Ευαγγελισµός
 25/8. Εσύ µαύρο jockey, t-
shirt, βερµούδα, εγώ µαρι-
νιέρα και τζιν, µου άρεσες 
τόσο που κώλωσα να σου 
µιλήσω.

MINOAN LINES
21/8 από Ηράκλειο για 
Πειραιά. Λαγοκοιµόµασταν 
4 ώρες δίπλα-δίπλα, καθώς 
φτάσαµε Πειραιά το πρωί 
µιλήσαµε για λίγο, σου είπα 
είµαι από Χαλκίδα και στην 
έξοδο σε έχασα. Ούτε το 
όνοµά σου δεν σκέφτηκα 
να ρωτήσω από την κού-
ραση. Μου έκανες µεγάλη 
εντύπωση! 

ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-
ΧΑΝΙΩΝ 
9/12/2016. Κάθισες δί-
πλα µου. ∆εν θυµάµαι τι 
φορούσες, δεν θυµάµαι 

το όνοµά σου, όµως θυ-
µάµαι την πράα φωνή και 
το γοητευτικό χαµόγελό 
σου. Εδώ και 8 µήνες µε-
τανιώνω που σου είπα ότι 
φτάσαµε στο Πάνορµο, 
όπου και κατέβηκες. Σιγά 
µην το θυµάσαι, αλλά αν 
ναι: todekemvriostoktel@
yahoo.com 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
14/7, Ιωάννα, τώρα που 
έµαθα το όνοµά σου, µετά 
από τόσα «αυτόγραφα», 
θέλω να µάθω κι άλλα για 
σένα… εκτός δουλειάς 
σου… 

HIGHSPEED 4
10/8, Business θέσεις. Κοι-
ταχτήκαµε πολλές φορές… 
όµως δεν κατάφερα να σου 
πω πόσο πολύ σου πάει το 
καλοκαίρι, βρε αγόρι… 

∆εν σε είδα ποτέ. Disi ανα-
ζητά Κώστα από το 2009. 

Τώρα κατάλαβα πως όταν 
θέλεις τόσο πολύ κάποιον 
για τόσο καιρό πρέπει να 
του το λες, γιατί διαφορετι-
κά θα ’ρθει η στιγµή που θα 
βρεθεί κάτι άλλο να πάρει 
τη θέση που ίσως ήταν προ-
ορισµένη για σένα. #Πάνος

Ε... Θοδωρή... δώσε και σε 
µας λίγο σηµασία. Όχι µόνο 
δουλειά και προπονήσεις... 
Καλό το τρέξιµο, δεν λέω, 
αλλά υπάρχει και η πραγµα-
τική ζωή...

Αγγελικούλα µου, µε κού-
ρασες στις διακοπές, αλλά 
χαλάλι σου... Για αυτό είναι 
οι φίλοι! Μάντεψε ποια :)
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Οργανώνεσαι για το φθινόπωρο και διχάζεσαι 

ερωτικά

Η εβδομάδα ξεκινάει φθινοπωρινά, αφού και η είσο-

δος του Άρη στην Παρθένο στις 5 και η ορθοδρόμηση 

του Ερμή την ίδια μέρα στρέφουν την ενέργειά σου 

και την προσοχή σου στο να τακτοποιήσεις τη ρουτί-

να και το πρόγραμμά σου. Ωστόσο η Πανσέληνος της 

επόμενης μέρας δεν σου δίνει 

εύκολες επιλογές, αφού παρά 

το ότι έχεις άφθονες εμπνεύσεις 

και η φαντασία σου δουλεύει 

υπερωρίες, είναι δύσκολο να 

κάνεις αυτά που πραγματικά θα 

ήθελες στα επαγγελματικά σου. 

Η πίεση των οικονομικών σου 

υποχρεώσεων προς τρίτους 

είναι πολύ μεγάλη για να την α-

γνοήσεις και σε γεμίζει ανασφά-

λεια. Παράλληλα, χρειάζεται να 

προσέξεις τη σχέση σου με τους 

συνεργάτες σου, έχοντας το νου σου σε χειρισμούς, 

μυστικά, κουτσομπολιά και συμφωνίες που ρίχνουν 

ένα από τα δύο μέρη. Κοινωνικά είσαι σε ιδιαίτερα 

εξωστρεφή και χαρούμενη φάση, όμως επί του ερω-

τικού φαίνεται ότι δυσκολεύεσαι να συμφιλιώσεις το 

σεξ με τη χαρά και την απόλαυση. Είναι όμως εφικτό, 

αρκεί να μην ενδώσεις στους κακώς κείμενους αμυ-

ντικούς σου μηχανισμούς και στο ψέμα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Η αποτελεσματικότητα και η διάθεσή σου ανεβαί-

νουν κατακόρυφα

Η είσοδος του Άρη στην Παρθένο στις 5 και η Πανσέ-

ληνος της επόμενης μέρας σε σπρώχνουν να ξεπε-

ράσεις γρήγορα τη μετακαλοκαιρινή μελαγχολία δί-

νοντάς σου ενέργεια και καλή διάθεση για να κάνεις 

τα 4398208098 πράγματα που χρειάζεται για το σπίτι, 

τα παιδιά και το σύντροφό σου. Ανεβάζεις ταχύτητα, 

παράλληλα όμως εντείνεται και ο συναισθηματισμός 

σου και η ροπή στο μελόδραμα, ιδιαίτερα στις κου-

βέντες που κάνεις με τους φίλους και για το μέλλον 

σου. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις 

στις πράξεις και να μην αφήνεις τα πολλά λόγια να σε 

μπλέξουν, εκτός αν πρόκειται για φλερτ, πράγμα το 

οποίο επίσης θυμάσαι από την Κυριακή και μετά, με 

την είσοδο του Ερμή στην Παρθένο. Στα ερωτικά σου 

οι δυσκολίες δεν έχουν τελειώσει ακόμη αφού δυ-

σκολεύεσαι να βρεις κοινό έδαφος με τον άνθρωπό 

σου και μπαίνουν στη μέση διάφορα θέματα υγείας, 

νοοτροπίας, καθώς και οι «αγαπημένοι» καλοθελη-

τές. Αν εξαιρέσεις πάντως τύπους και υποχρεώσεις, 

σίγουρα μπορείς να βάλεις περισσότερη διασκέδα-

ση στο μείγμα.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Αναζητάς οικονομικοεπαγγελματικές λύσεις

Σίγουρα τα οικονομικά σου είναι στην πρώτη γραμ-

μή του μυαλού σου αυτή την εβδομάδα, αφού το 

τοπίο της καριέρας σου και μαζί του και οι πηγές 

των εσόδων σου παραμένουν θολά. Το καλύτερο 

που έχεις να κάνεις είναι να συζητήσεις το θέμα με 

τα αδέρφια σου και τους κοντινούς σου εν γένει για 

να εξασφαλίσεις αν όχι χρηματοδότηση τουλάχι-

στον ένα αίσθημα ότι δεν είσαι παντελώς ξεκρέ-

μαστος. Για να το καταφέρεις αυτό, καλό θα ήταν 

να διαχειριστείς τα νεύρα που σου βγαίνουν γιατί 

τα σχέδιά σου βραδυπορούν και περιπλέκονται, 

όπως και οι φιλίες σου, και να μην ενδώσεις σε προ-

κλήσεις για καβγά μέσα στο σπίτι. Παρά το ότι ο 

κυβερνήτης σου Ερμής ορθοδρομεί στις 5, ο φάκε-

λος επικοινωνία παραμένει συγκρουσιακός και δύ-

σκολος κυρίως γιατί επικρίνεσαι όταν παραμένεις 

στη θεωρία ή διασπάται η προσοχή σου. Η ερωτική 

σου ζωή θεωρητικά περνάει μια ευχάριστη και ε-

ξωστρεφή φάση, στην πραγματικότητα τα θέματα 

της καθημερινότητας σου κοστίζουν σε χαρά και 

απόλαυσή και πυροδοτούν ανασφάλειες.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Κυνηγάς τα κοινωνικά και προσωπικά σου θέλω

Η Πανσέληνος της Τετάρτης και η είσοδος του Άρη 

στην Παρθένο την προηγούμενη μέρα σε οπλίζουν 

με ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσεις το φθινόπωρό 

σου. Είσαι πανέτοιμος για επαφές, κουβέντες, γνωρι-

μίες και για να κυνηγήσεις το οικονομικοεπαγγελμα-

τικό σου μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Να το κάνεις, 

ειδικά από την Κυριακή που και 

ο Ερμής περνάει στην Παρθένο. 

Μην ξεχάσεις όμως και την ατζέ-

ντα της αυτοβελτίωσης και της 

διασκέδασής σου, πρέπει να έχει 

προεξάρχουσα θέση στις κουβέ-

ντες σου αυτό τον καιρό και να 

μη χαθεί μεταξύ διασκεδάσεων 

και συγγενικών συμβουλών. Η 

ερωτική σου ζωή δεν είναι και 

ό,τι πιο συναρπαστικό, αφού το 

κλίμα είναι κάπως βαρύ και κολ-

λημένο στο παρελθόν σου, είτε 

είσαι ελεύθερος είτε δεσμευμένος. Πάντως τώρα εί-

ναι η ευκαιρία σου να σκεφτείς και να κουβεντιάσεις 

το πού τελικά θέλεις να καταλήξεις ερωτικά, και να 

αρχίσεις να το επιδιώκεις πρακτικά. Μην κολλάς στο 

καινούργιο επίσης, έχεις αρκετά να πεις και με τους 

υπάρχοντες στη ζωή σου ανθρώπους.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Χαλαρώνεις, ξοδεύεις και γενικά κυνηγάς την κα-

λοπέρασή σου

Τα πράγματα καταλαγιάζουν αρκετά αυτή την εβδο-

μάδα και βγαίνεις από το ταψί στο οποίο σε χόρεψαν 

οι δύο εκλείψεις του Αυγούστου στο ζώδιό σου. Αν 

κάτι σε απασχολεί είναι το να φτιάξεις μια βολική κα-

τάσταση διασκέδασης και χαλάρωσης, και το κατα-

φέρνεις, όσο σου το επιτρέπουν οι εργασιακές και 

(πολλές) οικονομικές υποχρεώσεις. Το εγχείρημα 

συνεπάγεται έξοδα για εκδρομές και παρεΐστικες ε-

ξόδους, όμως αξίζει τον κόπο γιατί χρειάζεσαι ηρεμία 

και σωματικές απολαύσεις για να συνέρθεις από το 

ψυχολογικό κοπάνημα του καλοκαιριού. Στη συνταγή 

υπάρχει και μπόλικο σεξ ως ιαματική μέθοδος, αρκεί 

να μην του φορτώσεις όλες τις ζήλειες και ανασφά-

λειες της ζωής σου, γιατί τότε αυτή η ωραία διέξοδος 

από τους προβληματισμούς σου κλείνει αμετάκλητα. 

Από την Κυριακή, με την είσοδο του Ερμή στην Παρ-

θένο, τονώνεται ευχάριστα το θέμα των οικονομικών 

σου, με προτάσεις και σχέδια που αποβαίνουν κερ-

δοφόρα σχεδόν άμεσα. Παράλληλα, μπαίνουν σε μία 

σειρά και οι φιλικές σου σχέσεις και αισθάνεσαι πιο 

ασφαλής σχετικά από ό,τι έχεις νιώσει εδώ και καιρό. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Συνέρχεσαι σωματικά και ψυχολογικά κι ετοιμά-

ζεσαι για ερωτικά μπερδέματα

Το φθινόπωρο σου κάνει μάλλον καλό, παρά σε χα-

λάει, αφού και η είσοδος του Άρη στο ζώδιό σου την 

Τρίτη και η ορθοδρόμηση του κυβερνήτη σου Ερμή 

την ίδια μέρα και η Πανσέληνος της Τετάρτης στο 

ζώδιό σου βελτιώνουν τη ροή της ενέργειας στο 

σύστημά σου και σε βοηθούν να τελειώνεις μία και 

καλή με ό,τι σωματικές και ψυχολογικές αδιαθεσίες 

αντιμετώπισες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Από την Κυριακή, που περνάει και ο Ερμής στο ζώδιό 

σου, κεντράρεσαι σε επίπεδο καριέρας και κάνεις 

όσα δεν είχες κάνει τους προηγούμενους μήνες. Τα 

ερωτικά σου χρειάζονται περισσότερη προσοχή α-

φού τείνεις να βγάλεις το σύντροφό σου νοκ άουτ 

με 492890834 «πρέπει», παράπονα και απωθημένα. 

Η περίοδος πάντως είναι σαφώς καλύτερη για να 

κάνετε από κοινού σχέδια, χωρίς γκρίνιες και μελο-

δράματα. Αν δε είσαι ελεύθερος, χρειάζεται εξαιρε-

τική προσοχή σε αυτά που ακούς από τους πρώην 

σου και τους υποψήφιους ερωτικούς συντρόφους, 

αφού το φούμαρο πηγαίνει σύννεφο.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Αποφεύγεις τον εαυτό σου με αμφιβόλου ποιό-

τητος ερωτικές ιστορίες

Οι μέρες προσπαθούν να σε κάνουν να ηρεμήσεις, 

να βρεις χρόνο για τον εαυτό σου, να ξεκουραστείς 

και γενικά να κάνεις μία ασυνήθιστη για σένα παύ-

ση από τον έξω κόσμο. Αμφίβολο αν θα συμμορ-

φωθείς γιατί με την είσοδο του Άρη στην Παρθένο 

στις 5 και την Πανσέληνο της επόμενης μέρας, το 

να περάσεις χρόνο μόνος σου, σου φαίνεται πιο 

δυσάρεστο από ό,τι συνήθως. Αντιθέτως, είσαι 

πανέτοιμος να επιδοθείς σε ερωτικές σχέσεις στα 

κρυφά και σκοτεινά, να μπερδέψεις τη φιλία και 

το σεξ και γενικά να υποσκάψεις τη σχέση σου με 

χίλιους δύο τρόπους, δικαιολογώντας απολύτως 

τη συμπεριφορά σου, αφού ο εκάστοτε σύντρο-

φος δεν καταφέρνει να σε κάνει να αισθανθείς α-

σφαλής. Εναλλακτικά μπορείς να δώσεις πάσα στα 

επαγγελματικά σου, όπου το χάσιμο, το μπέρδεμα, 

οι καθυστερήσεις συνεχίζονται. Για να ξεδιαλύνουν 

χρειάζεται να βρεις πρώτα την προαναφερθείσα ε-

σωτερική τάξη. Αλλιώς ματαιοπονείς και στη χειρό-

τερη, ειδικά από την Κυριακή και μετά με την είσοδο 

του Ερμή στην Παρθένο, σωματοποιείς τη νοητική 

σου σύγχυση.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Εμπιστεύσου πράξεις και πραγματικότητα, όχι 

λόγια και φαντασίες

Στο μυαλό σου τα πράγματα συνεχίζουν να είναι 

μπερδεμένα και να σε ωθούν να κάνεις ό,τι έκανες 

πάντα γιατί δεν βλέπεις καμία καλύτερη ιδέα. Στην 

πράξη, η είσοδος του Άρη στην Παρθένο στις 5, η 

ορθοδρόμηση του Ερμή την ίδια μέρα και η Πανσέ-

ληνος της επόμενης, σε βοηθούν να τακτοποιήσεις 

εκκρεμότητες στον εργασιακό σου χώρο και να κυ-

νηγήσεις τα σχέδιά σου. Από την Κυριακή, οπότε 

και ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιο της Παρθένου, ενι-

σχύεται επιπλέον η συνεργασιμότητά σου και ευνο-

ούνται οι επιχειρηματικές κινήσεις. Στα προσωπικά 

σου το μυαλό σου έχει κολλήσει σε μία συγκεκρι-

μένη εικόνα την οποία επιδιώκεις ακατάβλητα, είτε 

μόνος είτε σε σχέση. Γνωρίζεις ωστόσο ότι αν δεν 

ειπωθούν αυτά που καταπιέζεις κι αν δεν αποδε-

χτείς την αλλαγή στον τρόπο που ερωτεύεσαι και 

σκέφτεσαι για τον έρωτα, κινδυνεύεις να είσαι θε-

ωρητικά ικανοποιημένος και πραγματικά πολύ μό-

νος. Το κλειδί είναι να αφήσεις συναισθηματισμούς 

και φαντασίες σου και να κρίνεις αν τα γεγονότα σε 

οδηγούν τελικά στο μέλλον που θέλεις.

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Μάταια επιχειρείς να επιμηκύνεις το καλοκαίρι

Προσπαθείς να επιμηκύνεις τη διάθεση του καλο-

καιριού όσο περισσότερο μπορείς, ακόμη κι αν οι 

εξορμήσεις και τα σούρτα φέρτα σου είναι για τη 

δουλειά ή κοινωνικές υποχρεώσεις. Από την Τετάρ-

τη, με την Πανσέληνο και τον Άρη ήδη στην Παρ-

θένο, το εγχείρημά σου δυσκολεύει, αφού όπως 

φαίνεται καλείσαι να διοχετεύσεις πρωτοτυπία, 

δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση στην 

καριέρα σου, εκμεταλλευόμενος τα μονοπάτια που 

ανοίγονται μπροστά σου. Αν το κάνεις, θα μπορέ-

σεις να περάσεις ένα ικανό ποσό θετικότητας στα 

τεκταινόμενα στο σπίτι σου, όπου το κλίμα είναι 

αρκετά βαρύ, προς το μελοδραματικό, τόσο ώστε 

να αισθάνεσαι ότι έχεις χάσει τα πατήματά σου. Από 

την Κυριακή άλλωστε, με την είσοδο του Ερμή στο 

ζώδιο της Παρθένου, και τα ερωτικά σου μπαίνουν 

σε πιο σοβαρή τροχιά. Κάθε έρωτας, σχέση και υ-

πάρχουσα γνωριμία αναμετρώνται με την πολύ 

πραγματική κοινωνική κι επαγγελματική σου ατζέ-

ντα. Αρχικά τα βρίσκεις όλα λίγα, ακόμη και τις ίδιες 

σου τις πεποιθήσεις. Αν χρησιμοποιήσεις τα λογά-

κια σου όμως θα σώσεις οτιδήποτε σώζεται.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Εγκαινιάζεις με χαρά τη νέα σεζόν
Μπορεί η εβδομάδα να φέρνει ένα σωρό καινούρ-

γιες αρχές κι ένα σωρό ανακατέματα με υποθέ-

σεις για το σπίτι σου, όμως φέρνει και πολύ με-

γαλύτερη ελαφρύτητα. Ξεκολλάς από τη μαύρη 

σου ψυχολογία και βγαίνεις για να κυνηγήσεις 

καινούργια επαγγελματικά κι ακαδημαϊκά μονο-

πάτια, και να φτιάξεις ένα αποτελεσματικό κι ευ-

χάριστο πρόγραμμα για τη δουλειά και τη ρουτίνα 

σου. Κι όλα θα ήταν υπέροχα αν παράλληλα δεν 

επικρατούσε ένα πλήρες επικοινωνιακό κομφού-

ζιο με το σύντροφο και τους συνεργάτες σου κι 

αν τα πράγματα ήταν λίγο πιο σαφή και ειλικρινή. 

Ο Ερμής στην Παρθένο από την Κυριακή θα σε βο-

ηθήσει στο θέμα της καθαρότητας, αλλά σίγουρα 

δεν θα σου πάρει το φόβο της αλλαγής που μα-

στίζει την ερωτική σου ζωή. Γεγονός παραμένει 

ότι αν δεν τολμήσεις να πεις «φτάνει» στις κακές 

σου συνήθειες και δεν σταματήσεις να αγνοείς 

ότι το σχέδιό σου για τη ζωή αλλάζει, η ερωτική 

σου ζωή θα παραμένει αναίτια επίπονη (κατά βά-

θος) και ουσιαστικά μοναχική.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Ψυχολογικά, ζεις τη μετα-καλοκαιρινή εποχή

Στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή για τα ερωτικά σου 

σε πετάει η εβδομάδα, είτε γιατί επιλέγεις να διαν-

θίσεις τη σεξουαλική σου ζωή με τη φαντασίωση 

γιατρός - ασθενής, είτε γιατί επιλέγεις να ανοίξεις 

το στόμα σου και να κουβεντιάσεις τα βαθύτερα και 

δυσκολότερα κομμάτια της σχέσης σου. Η πρώτη 

προσέγγιση είναι σαφώς ευκολότερη, η δεύτερη 

αποδοτικότερη και σε καμία περίπτωση δεν απο-

κλείει και το σεξ, άλλωστε η λίμπιντό σου αυτή την 

εβδομάδα παίρνει τα πάνω της. Κι ενώ στη σχέση 

σου συμβαίνουν διάφορες ζυμώσεις, στο σπίτι 

σου τα πράγματα προσποιούνται ότι είναι καλά, 

όμως το οικονομικό παραμένει σοβαρή έγνοια και 

η καριέρα σου δεν σε βοηθάει όσο θα ήθελες. Κα-

λοδέξου οικονομική ενίσχυση από το σύντροφο, 

τις συνεργασίες σου, από χρηματοδότηση, γιατί 

τα προσωπικά σου έσοδα πηγαίνουν με μαθημα-

τική ακρίβεια προς κάλυψη υποχρεώσεων. Για να 

αντιμετωπίσεις τη μετακαλοκαιρινή μελαγχολία, 

επένδυσε σε καινούργια γνώση και εμπειρίες, στην 

επιμόρφωσή σου και σε οτιδήποτε σε ενισχύει ένα-

ντι των φόβων ότι, τελικά, είσαι λίγος.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Εστιάζεσαι στις σχέσεις σου

Καιρός είναι σιγά σιγά να ασχοληθείς λίγο παραπά-

νω με την προσωπική και κοινωνική σου ζωή γιατί 

με τόση ρουτίνα και πίεση που έχεις φάει, το σύν-

θημα τείνει να γίνει «δεν είναι ζωή αυτή». Η είσοδος 

του Άρη στην Παρθένο την Τρίτη, η Πανσέληνος 

της Τετάρτης αλλά και το πέρασμα του Ερμή στο 

ίδιο ζώδιο την Κυριακή, όλα συνηγορούν στο να σε 

βάλουν να ασχοληθείς με το θέμα του σχετίζεσθαι 

και μάλιστα με περισσή αποφασιστικότητα. Ωστό-

σο, είσαι ιδιαίτερα ανοιχτός στις λάθος επιλογές 

αν στηριχτείς στο ένστικτό σου (όσο αλάθητο κι αν 

είναι συνήθως) και αγνοήσεις την πραγματικότη-

τα της ζωής σου. Θέλεις να γοητευτείς και να γοη-

τεύσεις και θα αφήσεις να συμβούν αμφότερα με 

χαρακτηριστική ευκολία. Διατήρησε μισό δράμι 

λογική για να μη σου πουλήσουν φύκι για μεταξωτή 

κορδέλα. Επαγγελματικά, η κατάσταση με τους συ-

νεργάτες σου βελτιώνεται, όμως γεγονός παραμέ-

νει ότι προς το παρόν δεν αντλείς ούτε την ευχαρί-

στηση που θα ήθελες, ούτε κάνεις την πρόοδο που 

επιθυμείς, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο. A

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

STARDUST
Από την 

ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
(panastron)
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