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15 Χρονια
Τα ΠροσωΠα

Μιλήσαμε με όλους! Διαβάστε τι μας είπαν

(στοιχεία focus Bari 2018)

Κατέβασε δωρεάν 

το app ADAF AR, 

σκάναρε το AR+ εξώφυλλο 
και δες την AV 

να ζωντανεύει



2 A.V. 29 Νοεμβριου - 5 ΔεΚεμβριου 2018

Η ATHENS VOICE 
πάντα στην κορυφή

Ένα μοναδικό εκδοτικό φαινόμενο: 15 χρόνια κυκλοφορίας, 
πάντα πρώτη στην αγάπη των αναγνωστών

No
Στον Νομό Αττικής, εκεί που κυρίως κυκλοφορεί και εκεί όπου 
κατοικεί ο μισός ελληνικός πληθυσμός, η ATHENS VOICE βρίσκεται 
μέσα στις 5 μεγαλύτερες εφημερίδες της Ελλάδας, αμέσως μετά 
τις μεγάλες Κυριακάτικες και είναι η πρώτη στο νεανικό κοινό

1. Καθημερινή Κυριακής

2. Βήμα

3. ΘΕΜΑ

4. REAL

5. ATHENS VOICE

Ηλικίες 25-34

Focus-Bari Ά  Κύμα: Ιανουάριος-Ιούνιος 2018

Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση 
Focus Bari για το 2018, 
η ATHENS VOICE βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατηγορίας της: 

ATHENS VOICE
136,2 χιλ. αναγνώστες
     
LIFO 
121,7 χιλ. αναγνώστες

frEE 
prESS
της 
Ελλάδας

Λεκανοπέδιο Αττικής

ATHENS 
VOICENo
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TO εΞΩ ΦυΛ Λο μΑ Σ

Στο επετειακό τεύχος 

των 15 χρόνων που 

κρατάτε στα χέρια 

σας, το εξώφυλλο έχει 

σχεδιάσει ο μεγάλος νι-

κητής του διαγωνισμού 

μας και επιλέχτηκε 

ανάμεσα από δεκάδες 

άλλες συμμετοχές (θα 

τις δείτε όλες δημοσι-

ευμένες σε επόμενο 

τεύχος). Ονομάζεται 

μιχάλης Αλεξανδρί-

δης, είναι  20 ετών και 

κατάγεται από τη Θεσ-

σαλονίκη. Σπουδάζει 

αρχιτεκτονική στην 

Ξάνθη και ασχολείται με 

το graffiti από 12 χρο-

νών. Τα τελευταία χρό-

νια προσπαθεί να εξελί-

ξει τη δουλειά του στη 

ζωγραφική «παντρεύο-

ντας» διάφορα στοιχεία 

του graphic design, χω-

ρίς όμως να χάνει την 

αρχική του ταυτότητα. 

ATHENS VOICE 15 ΧΡΟΝΙΑ

Τα Πρόσωπα

Η ATHENS VOICE, από την πρώτη κιόλας Πέμπτη που ξεφορτώθηκαν τα πρώτα πακέτα ε-

φημερίδων στο πεζοδρόμιο της Χαρ. Τρικούπη, δεν ήταν μόνο ένα Μέσον. Ήταν πομπός και 

δέκτης μαζί, έφτιαχνε μια κοινότητα, αναζητούσε συγγενείς περιπτώσεις στους δρόμους 

αυτής της πόλης. 

Η ATHENS VOICE δεν ήταν μόνο η φωνή ενός πομπού. Ήταν η φωνή όσων μιλούσαν χρησι-

μοποιώντας αυτό τον πομπό για να τους ακούσει η πόλη. Δεν είναι περίεργο που όταν πέ-

ρυσι τέτοιο καιρό η VOICE εξέπεμψε πρώτη φορά και στα FM, το σύνθημα ήταν «Υour Voice 

is our Favorite Sound».

μιλήσαμε με όλους και τους ακούσαμε όλους προσεκτικά. Μας είπαν για τις ελπίδες και 

τους φόβους τους, για την πόλη που μας μεγαλώνει και τη ζωή τους σ’ αυτή, μας μίλησαν 

για μακρινές πατρίδες, έστειλαν μηνύματα «σε είδα» σε κάποιον, μίλησαν βρώμικα, μίλη-

σαν συγκινητικά, τρυφερά, άγρια, έξυπνα, θυμωμένα καμιά φορά. Δεν έχει σημασία πώς, 

μόνο να μιλάμε μεταξύ μας, να συνεννοούμαστε. Έστω και με τα μάτια. Σ’ αυτό το συλλεκτι-

κό τεύχος, σήμερα, είναι συγκεντρωμένες γνωστές φωνές από την Ελλάδα και ολόκληρο 

τον κόσμο, άνθρωποι αξιόλογοι, διάσημοι, επιδραστικοί πριν ακόμα η λέξη influencer υ-

πάρξει, άνθρωποι που μίλησαν μαζί μας και μαζί σας μέσω αυτού του Δικτύου που λέγεται 

κοινότητα της ATHENS VOICE. Δεν είναι όλοι, δεν είναι οι μόνοι, δεν χωρούσαν όλοι σε 200 

σελίδες αλλά αυτό το αφιέρωμα θα συνεχιστεί και θα συμπληρώνεται στο athensvoice.gr, 

μέχρι να τους θυμηθούμε και να τους ευχαριστήσουμε όλους. 

Δεν είναι πολύ εύκολο να κάνεις αναδρομή στη ζωή σου. Από εκείνο το φθινόπωρο του 

2003 μέχρι σήμερα, πολλά άλλαξαν στην πόλη μας, την πατρίδα μας, τη ζωή μας. Ο χρόνος 

μάς ωριμάζει όλους. Μας διαλύει τις αυταπάτες, μας προσγειώνει οδυνηρά καμιά φορά, 

αλλά συγχρόνως μας κάνει και πιο σοφούς. Ο χρόνος, τελικά, αποδεικνύει τα πάντα, ποιος 

είναι και πόσο αληθινός είναι ο καθένας.

15 χρόνια μετά, είμαστε πάντα εδώ, στο ίδιο πεζοδρόμιο, στον τοίχο μόνο της πολυκατοι-

κίας μας υπάρχει ένα τεράστιο παράθυρο που δείχνει την πόλη και στο βάθος τον Λυκα-

βηττό. Το 2003 ήμασταν 10 άνθρωποι, τώρα η ATHENS VOICE είναι πάνω από 100 άνθρω-

ποι και μια Φωνή που, έντυπα, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά, απευθύνεται σε ολόκληρο 

τον κόσμο με πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Το free press free voice κάθε Πέμπτη έγινε 

athensvoice.gr, η φωνή που συνδέει την πόλη κάθε λεπτό, και τώρα ATHENS VOICE 

Radio 102,5, η φωνή της Αθήνας, το soundrack της πόλης. 

Η σημερινή εφημερίδα είναι μια πρώτη γεύση του πώς θα είναι η ATHENS VOICE την επό-

μενη 15ετία. Όταν οι σελίδες θα ζωντανεύουν στην οθόνη του κινητού μας, το χαρτί θα 

συνδυάζεται με τις εικόνες και τα άρθρα θα «βλέπονται» με μουσική υπόκρουση τη φωνή 

του 102,5 FM. 

Συνταξιδιώτες σ’ αυτό το ταξίδι των 15 χρόνων, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. 

Όλους, ακόμα κι αυτούς που δεν ξέρουμε. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να είμαστε όλοι 

καλά για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι και τα επόμενα 15 χρόνια. Μείνετε συντονισμένοι. 

Η περιπέτεια συνεχίζεται.

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ
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Κατέβασε δωρεάν το app ADAF AR, 

σκάναρε τη φωτογραφία 

και ζήσε την εµπειρία της AV, 

του µεγαλύτερου Free Press 

της Αθήνας.
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➊ Το εξώφυλλό µας

➋ Το ιστορικό TV Spot της AV 

(σελ. 5) 

➌ Το Athens Voice 15 years 

mural (σελ. 8) 

➍ Την τοιχογραφία επαυξηµέ-

νης πραγµατικότητας που ενώ-

νει την ιστορία και τον πολιτισµό 

τριών πόλεων, της Αθήνας, της 

Θεσσαλονίκης και των Ιωαν-

νίνων. (Υλοποίηση του Athens 

Digital Arts Festival για τη ∆/

ση Αρχαιολογικών Μουσείων, 

Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών 

Προγραµµάτων του Υπουργείου 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, στο 

πλαίσιο εορτασµού του Ευρωπα-

ϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρο-

νοµιάς 2018) (σελ. 6)

➎ Ακόµα σκανάρετε ζωντανά το 

cover του επετειακού µας τεύ-

χους και δείτε ποιος πραγµατικά 

είναι ο Nescafé

ΠΩΣ ΘΑ 
ΖΩΝΤΑΝΕΨΕΤΕ 
ΤΗΝ ATHENS 
VOICE
Για πρώτη φορά ένα Free Press 
ζωντανεύει µπροστά στα µάτια 
σας! Κατέβασε δωρεάν 
την εφαρµογή ADAF AR. 
Επίλεξε το συλλεκτικό τεύχος 
15 χρόνια AV. 
 Zήσε την εµπειρία της 
επαυξηµένης πραγµατικότητας 
σκανάρωντας τα AR+ 
σηµεία του τεύχους

Το ADAF AR είναι η πρώτη 

ελληνική εφαρµογή Επαυ-

ξηµένης Πραγµατικότητας 

καλλιτεχνικού περιεχοµέ-

νου και δηµιουργήθηκε από 

το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφι-

ακών Τεχνών της Ελλάδας */ 

Athens Digital Arts Festival.
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Ο 
tech guru του Athens Digital Art Festival κατάφε-

ραν να κάνουν το εξώφυλλο του επετειακού µας 

τεύχους να ζωντανέψει, να χορεύει και να «ακού-

ει» µουσική. Ποιοι είναι; Πώς τα κατάφεραν; Και τι θα δουν οι 

Αθηναίοι, αν κατεβάσουν την εφαρµογή και σκανάρουν AR+ 

σηµεία του τεύχους; Ο Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Director 

& Corporate Management των ADAF, εξιστορεί το χρονικό 

µιας υπέροχης φιλίας ανάµεσα στο Νο1 Free Press της πόλης 

και το Νο1 Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας. 

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Για µας ήταν αυτονόητο ότι θα γιορτάζαµε µαζί την 15η επέ-
τειό µας και θέλαµε να κάνουµε κάτι σούπερ καινοτόµο, κάτι 
που θα αφήσει εποχή και θα ανοίξει και νέους δρόµους. Έτσι, 

θέλαµε να ενώσουµε τις δυνάµεις µε την ATHENS VOICE και 
να δηµιουργήσουµε το πρώτο “ζωντανό”, κινούµενο free press της 
Αθήνας! Και, φυσικά, η A.V., πάντα µπροστά, αγκάλιασε την ιδέα και 
αποφασίσαµε να ζωντανέψουµε το επετειακό τεύχος! Οι Αθηναίοι, 
ένα είναι βέβαιο, θα βιώσουν µια νέα εµπειρία, βλέποντας µέσα στην 
A.V. σηµεία που ζωντανεύουν. Ειδικά, όταν ετοιµάζαµε το βίντεο για το 
εξώφυλλο, βγάλαµε εδώ στο ADAF πολύ γούστο βλέποντας όλα αυτά 
τα εξώφυλλα-έργα τέχνης, συνοδεία πάντα της κατάλληλης µουσικής 
(προσοχή, σπόιλερ για όσους δεν έχουν σκανάρει ακόµη). Όλοι λένε ότι 
ο έντυπος Τύπος πεθαίνει, εµείς λέµε ότι ο έντυπος Τύπος ζωντανεύει, 
µε την πρώτη ελληνική εφαρµογή Επαυξηµένης Πραγµατικότητας καλ-
λιτεχνικού περιεχοµένου, το ADAF AR. Οι αναγνώστες δεν έχουν παρά 
να κατεβάσουν την εφαρµογή, να σκανάρουν AR+ σηµεία του τεύχους 
και να δουν πίσω από τις λέξεις και τις εικόνες, τους νέους κόσµους και 
τις ιστορίες που ανοίγονται πίσω από τη –µέχρι σήµερα–  συνηθισµένη 
πραγµατικότητα. 

» Αυτό που µας ενώνει, εκτός από την παράλληλη ιστορία 
και τις συνεργασίες µας, είναι φυσικά και η Αθήνα. Εσείς είστε 
η Φωνή της Πόλης, εµείς η Φωνή που φέρνει το Μέλλον στην 
Πόλη. Πάντα, όλες οι ενέργειές µας εξέπεµπαν στον παλµό 
της Αθήνας. Είναι µια αµφίδροµη σχέση: η πόλη και ο κόσµος 
της µας δίνει έµπνευση, χώρο και υποστήριξη, και εµείς αξι-
οποιούµε αυτή την ενέργεια ώστε να συµβάλουµε µε τους 
τρόπους µας στην ανάδειξή της ως ζωντανό καλλιτεχνικό οργανισµό. 
Όταν το εµπορικό τρίγωνο ήταν απλά µια ήσυχη µεριά, χωρίς ιδιαίτερη 
ζωντάνια, εµείς ενεργοποιήσαµε τους µηχανισµούς µας ακριβώς εκεί, 
πιστεύοντας στην οµορφιά και τη µαγεία του ιστορικού µας κέντρου. 
Μεταφέραµε την έδρα µας στην οδό Μιλτιάδου, δίπλα στην Αιόλου, και 
τρυπώσαµε στα έγκατα της γης αλλά και µε µεγάλες προβολές επάνω 
στα κτίρια στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, τότε που το κοινό την είχε για 
πάρκινγκ, σκέψου. Από τότε ως σήµερα, έχουν αλλάξει πολλά. Αυτό 
που θεωρούµε πιο σηµαντικό είναι ότι ο κόσµος της Αθήνας είναι ανοι-
χτός στα νέα πράγµατα, πιο συµµετοχικός. Γίνονται πραγµατάκια, που 
λέµε. Για παράδειγµα, όταν ξεκίνησε το Φεστιβάλ ως Athens Video Art 
Festival, ήµασταν απλά λίγοι «τρελοί» που ασχολούνταν µε ψηφιακές 
τέχνες. Οι περισσότεροι ρωτούσαν: «Μα τι είναι αυτά;». Πλέον, έχοντας 
εξελιχθεί µε τα χρόνια σε Athens Digital Arts Festival, αισθανόµαστε 
–µε την καλή έννοια– πιο mainstream από ποτέ. Η διαφορά είναι ότι ο 
κόσµος της Αθήνας έκανε πολύ γρήγορα catch up µε τις εξελίξεις τόσο 
στην τέχνη όσο και στην τεχνολογία. Ακόµα και οι αναποδιές και οι 
δυσκολίες που προέκυψαν λειτούργησαν εν ευθέτω χρόνω θετικά για 
την εξέλιξή µας. Με τη βασική διοργάνωση του φεστιβάλ αλλά και µε 
παράλληλες δράσεις σε δηµόσιους χώρους, µπήκαµε για τα καλά στην 
καθηµερινότητα και το κοινό όχι απλά αγκαλιάζει ό,τι κάνουµε αλλά 
συµµετέχει ενεργά! Ανατρέχοντας στα τελευταία 15 χρόνια σταθερής 
παρουσίας του φεστιβάλ, µόνο θετικά συναισθήµατα δηµιουργούνται. 
Για την ιστορία, υπάρχει σπίτι µου τεράστια συλλογή µε τα τεύχη σας!

»Η Αθήνα για εµάς είναι ένα σώµα από διαφορετικά µέρη που συ-
µπληρώνουν το ένα το άλλο. Ένα ψηφιδωτό. Φανταζόµαστε ένα µέλ-
λον µε πολυποίκιλα στοιχεία, γι’ αυτό και θεωρούµε την Αθήνα τόσο 
ενδιαφέρουσα και δυναµική. Μια πόλη γεµάτη αντιθέσεις που δηµιουρ-
γούν ένα όµορφο, ενδιαφέρον σύνολο, µια πόλη γεµάτη εκπλήξεις. Εκεί 
που νόµιζες ότι τα είχες δει όλα, ξεπηδάει κάτι καινούριο. Γι’ αυτό και 
µας αρέσει πολύ και για τη βασική διοργάνωση του ADAF να ανακαλύ-
πτουµε χώρους εγκαταλελειµµένους, νέους ή αχρησιµοποίητους και 
να τους δίνουµε ζωή και φρέσκο χαρακτήρα. Περπατάµε στην πόλη, και 
ψάχνουµε για κτίρια, γωνιές, σοκάκια, τοίχους που να µας εµπνέουν. 
Απ’ τη µία, η Αθήνα είναι µια σύγχρονη πόλη, που αρχίζει να ενσωµα-
τώνει στοιχεία φουτουριστικά· απ’ την άλλη, έχει µια βαριά ιστορία και 
πολιτισµό, ένα παρελθόν που τη διαπερνά ανεπαίσθητα.  Έτσι γεννή-
θηκε και η ιδέα των AR+ τοιχογραφιών στις τρεις πόλεις της Ελλάδας 
(Αθήνα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη), θέλαµε να συνδέσουµε την κοινή 
ιστορία τους. (Υλοποίηση του Athens Digital Arts Festival για την ∆/ση Αρ-
χαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, στο πλαίσιο εορτασµού 
του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018) Αυτό 
είναι και ο στόχος µας, να συνδέσουµε το παρόν µε το µέλλον, 
αναδεικνύοντας την πόλη ως το σηµείο συνάντησής του. 

ΘΑΥΜΑ! ΟΙ ADAF ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ
ΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

∆ιαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr

Κατέβασε δωρεάν το app ADAF AR, 

σκάναρε το Augmented Mural 

και δες το παρελθόν και το µέλλον 

τριών πόλεων της Ελλάδας να ενώνονται!



29 Νοεμβριου - 5 ΔεΚεμβριου 2018 A.V. 7 

Έ να μαγικό ταξίδι στο χώ-

ρο των τηλεπικοινωνιών 

θα απολαύσουν μικροί και 

μεγάλοι στα νέα εκπαι-

δευτικά προγράμματα του 

Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ 

και, μάλιστα, δωρεάν! Οι επισκέπτες, σε 

έναν ολοκαίνουριο εκθεσιακό χώρο, θα 

έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες 

Augmented (ΑR) και Virtual  Reality  (VR) 

για να γνωρίσουν την ιστορία των τηλεπι-

κοινωνιών και να μάθουν για την εξέλιξη 

της επικοινωνίας και της τεχνολογίας.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμ-

βάνονται εικαστικά και τεχνολογικά ερ-

γαστήρια, θεατρικό παιχνίδι, θεατρικές 

παραστάσεις, ενημέρωση για την ασφά-

λεια στο διαδίκτυο, ρομποτική και δια-

δραστικές ξεναγήσεις. Οι επισκέπτες θα 

συμμετάσχουν, επίσης, με όλες τους τις 

αισθήσεις σε δράσεις Mixed Realities και 

θα εμπλακούν σε ένα «παιχνίδι μυστήρι-

ου», ενώ στα εικαστικά και τεχνολογικά 

εργαστήρια θα κάνουν με τα tablets του 

Μουσείου τον πιο γρήγορο «γύρο των 

μουσείων του κόσμου», σε 90 μόνο λεπτά!  

Οπτικές Ίνες: Καλω-
σορίσατε στο μέλλον!  
9 &16 Δεκεμβρίου 2018
4-7 ετών (11.00-12.30) /  
8-12 ετών (13.00-14.30) 
Τα παιδιά θα ανακαλύψουν 
την τεχνολογία των οπτικών 
ινών, θα παίξουν με την 
άμμο στο μηχάνημα επαυ-
ξημένης πραγματικότητας 
και θα γνωρίσουν τα ΚΑΦΑΟ 
και τις Καμπίνες. 
  
Ο γύρος των μουσεί-
ων του κόσμου σε 90 
λεπτά, για γονείς και 
παιδιά! 
13 & 27 Ιανουαρίου 
2019 – 7 & 14 Απριλίου 
2019
6-9 ετών (11.00-12.30) /  
9-13 ετών (13.00-14.30) 
Tablets, περιέργεια και 
μικροί και μεγάλοι θα σερ-
φάρουμε στις ψηφιακές 
συλλογές άλλων μουσείων 
του κόσμου και θα δημιουρ-
γήσουμε το δικό μας κολάζ.

Εισαγωγή στην εκπαι-
δευτική ρομποτική 
13 & 27 Ιανουαρίου 
2019 – 7 & 14 Απριλίου 
2019 
7-12 ετών (10.00-11.00) 
Μια συναρπαστική ψυχα-
γωγική εμπειρία, όπου τα 
παιδιά θα κατασκευάσουν 
ένα ρομποτικό μοντέλο 

το οποίο θα βάλουν σε 
λειτουργία σε πραγματικό 
χρόνο! 

Mystery Museum… 
Παιχνίδι μυστηρίου 
στο Μουσείο! 
10 & 24 Φεβρουαρίου 
2019
7-12 ετών (10.00-11.30, 
12.00-13.30 & 13.30-
15.00) 
Μέσα από έναν augmented 
reality φωτογραφικό θάλα-
μο, VR μάσκες, tablets, 
γρίφους και κρυμμένα 
μηνύματα, τα παιδιά θα 
ταξιδέψουν στον χρόνο 
μαθαίνοντας για την εξέλιξη 
της επικοινωνίας από την 
αρχαιότητα έως τους δορυ-
φόρους! 

Γίνε μια μέρα εναερί-
της και ανέβα ψηλά!
10 & 31 Μαρτίου 2019
6-8 ετών (10.30-12.00) 
/ Έφηβοι και ενήλικες 
(12.00-13.30) / 9-14 ε-
τών (14.00-15.30) 
Τα παιδιά «ανεβαίνουν» 
ψηλά στους πυλώνες, πα-
ρατηρούν τον εξοπλισμό, 
ακούν άγνωστες ιστορίες 
των τηλεπικοινωνιών και 
ανακαλύπτουν το δύσκολο 
έργο των εναεριτών. 

Το πρόγραμμα

Η συμμετοχή

 σε όλα τα

 προγράμματα

 είναι  δωρεάν και το 

μόνο που χρειάζεται 

να κάνετε είναι 

κράτηση

 ηλεκτρονικά στο

 www.

otegroupmuseum.gr.

 Ακολουθήστε  το 

μουσείο και στο

 Instagram

 (otegroupmuseum) 

και πάρτε μια γεύση 

από την πιο

 διαδραστική

 εμπειρία της 

επικοινωνίας! 

Πρωτέως 25,

 N. Κηφισιά,

 210 6201899-999 

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ 
Η πιο διαδραστική και ξεχωριστή  εμπειρία επικοινωνίας  με τη δύναμη της τεχνολογίας!  

a
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Billy, είσαι στη Athens Voice 
από την πρώτη μέρα. Τι άλ-
λαξε από τότε σε σένα;
Έκτος από τη βελτίωση της προ-
σωπικότητας μου και την ηλικία 
μου, δεν νομίζω να έχει αλλάξει 
κάτι. Συνεχίζω να ακούω wu-
tang, κάνω skate με τους φίλους 
μου, ζωγραφίζω τοίχους, μισώ τα 
ρεβίθια, φοράω καπέλο κ.ά.  
Ωρίμασε απλά το έργο μου...  
Όλα super!   

Alex, επιλέξατε με τον Billy G 
να ζωγραφίσετε την Αθήνα 
για τα 15 χρόνια της ATHENS 
VOICE. Γιατί; 
Αγαπάω την Αθήνα γιατί μου 
έχει δώσει την ευκαιρία να δη-
μιουργήσω και να δώσω ό,τι κα-
λύτερο μπορώ στους τοίχους της 
όλα αυτά τα χρόνια.

Η ΑθΗνΑ κΑι τΑ 15 χρόνιΑ
τΗς

Οι δύο γνωστοί street artist 
ζωγραφίζουν ένα γιγάντιο mural 
για την Αθήνα με αφορμή τα γενέθλιά μας

c e 1 5

A T H e
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RobeRt Wyatt
#42&43, 5.8.2004

Αν δεν άκουγα τζαζ, θα έμενα σε αυτό το μεταπολεμικό avant-
garde είδος από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, με Ξε-

νάκη, Στοκχάουζεν. Γνώρισα και αγάπησα επίσης τη μουσική 
από τις ταινίες του Αγγελόπουλου, όταν μια γειτόνισσά μου από 
τα 60s είχε ένα ρόλο στην ταινία «Ο Θίασος». Μου θυμίζει τα 

τοπία της Ντιράς. 

Βασίλησ λέκκασ
#46, 2.9.2004

Όταν δεν έχεις την ικα-
νότητα να τραγουδήσεις 
παραδοσιακή ελληνική 

μουσική, δεν έχεις 
ζήσει καθόλου σε 

αυτό τον τόπο. 
Δεν έχεις πάρει 
αυτό το χα-
ρακτηριστικό 
ιδίωμα της ελ-
ληνικής παρά-

δοσης του καλ-
λιτέχνη εκείνου 

που έρχεται σαν 
κουβαλητής για να 
πάει παραπέρα. 

Νίκος 
ΠαΠαΝδρέου

#73, 24.3.2005

Αναφέρεστε στην «παράνομη» 
σχέση του Αντρέα. Πιστεύετε ότι 

ήταν ο έρωτας που τον έφερε 
μέχρι εκεί ή μια δίψα για  
να ζήσει την περιπέτεια;

Ήταν, νομίζω ένα μείγμα από αυτά. 
Ή δίψα για να ζήσει, και ίσως και 
μια κούραση από την πολιτική, 
που δείχνει ότι η πολιτική είχε 

πάψει να τον καλύπτει τόσο πολύ. 
Το «δωμάτιο εξουσίας» δεν τον κά-
λυπτε πια. Η άσκηση της εξουσίας 
ήταν για τον Αντρέα το πιο βαρετό 
πράγμα. Ο αγώνας ήταν πιο ρομα-

ντικός. Ο σκοπός ναι, αλλά η ίδια 
εξουσία, η διαχείρισή της, πιστεύω 

δεν τον ενθουσίαζε. 

Patti Smith
#87, 7.7.2005

Όταν αρχίσαμε δεν 
υπήρχε ο όρος «πανκ». 
Αυτό που κάναμε ήταν 

κάτι καινούργιο. Και επί-
σης νιώθω ότι θέλαμε να 
αλλάξουμε, να εξιτάρου-
με, να εμπνεύσουμε τον 
κόσμο. Μέρος της αξίας 
του πανκ κινήματος ήταν 
να υπενθυμίσει στον κό-
σμο ότι αυτό που μετράει 

είναι το ροκ και όχι το 
glam, τα λεφτά 
ή το σταριλίκι. 

#99, 27.10.2005

είμαι μοναχοπαίδι μεγαλωμένο χωρίς μητέρα και έπρεπε να μάθω να αυτοσχεδιάζω 
και να μένω μόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πολύ η παρέα των φίλων. 

Λίγων, καλών φίλων. Προσωπικά, μπορώ να τους μετρήσω στα δάχτυλα των δύο χε-
ριών. Γιατί δεν πιστεύω ότι μπορείς να έχεις πολλούς φίλους. Πάντα να είσαι 

καχύποπτος με τις διασημότητες που έχουν χιλιάδες φίλους.

(Simply
Red)Μ ι κ Χ ά κ ν ά λ

Si
m

p
le

 G

καίτη Νταλη
#87, 7.7.2005

Στο «Στορκ» με τον Σταμάτη Κόκοτα 
αρχίζουν και μας ρίχνουν στα μούτρα 

κέρματα.

 «Δεν ντρέπονται οι 
γύφτουλες;» λέω στον 
Σταμάτη συγχυσμένη. 
«Σκάσε, μωρή, και μά-
ζευε. Δεν τις βλέπεις 

τις χρυσές λίρες;»

Κατέβασε δωρεάν 

το app ADAF AR,

σκάναρε το Mural 

και δες πώς δημιουργήθηκε



1. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΝΟΥΝΟΥ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου,  

τραγουδάει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη) 
Έχω κάνει πάνω από 25 μετακομίσεις μέχρι τώρα, τις 
περισσότερες με χαρτοκιβώτια Νουνού, που είναι γε-
ρά και ανθεκτικά. To γνωρίζω, λοιπόν, πολύ καλά αυτό 
το θέμα. Μόλις δημοσιεύτηκε ο στίχος, τον μελοποίη-
σε ο Ανδρέας Λάμπρου. Κάποια στιγμή το δείξαμε στην 
Άλκηστη. Της άρεσε πολύ, το τραγούδησε μοναδικά 
και το έβαλε στον προσωπικό της δίσκο «Να σε βλέπω 
να γελάς». Είναι το τραγούδι που με συντρόφευε στην 
τελευταία μου μετακόμιση στο σπίτι της μανούλας. Για 
να δείτε πως αυτά που γράφουμε ταυτίζονται με αυτά 
που ζούμε.

2. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου,  

τραγουδάει η Μελίνα Τανάγρη) 
Είχα γράψει ένα κομμάτι για τα σκουπίδια που κάνει ο 
καθένας μας κάθε μέρα. Από αυτό κι από το κινέζικο 
ρητό που λέει πως τα φτερά μιας πεταλούδας στην Κί-
να μπορεί να φέρουνε τυφώνα στην Ευρώπη, εμπνεύ-
στηκα τους στίχους, που στην ουσία λένε ότι το κακό 
που κάνουμε στο περιβάλλον θα μας χτυπήσει κάποια 
στιγμή εκεί που δεν το περιμένουμε. Η Μελίνα δέχτη-
κε αμέσως να το πει, ήρθε στο στούντιο, το τραγούδη-
σε άπειρες φορές και στο τέλος του έδωσε το γνήσιο 
αίσθημα και πάθος που τη διακρίνει.

3. ΔΩΔΕΚΑ ΠΟΝΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟ 
(Μουσική - τραγούδι Γιάννης Ζουγανέλης) 

Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι οι Έλληνες, στο μή-
κος του πέους, έρχονται τελευταίοι στην Ευρώπη, με 
μέσο όρο 12 πόντους και μισό. Πρώτους έβγαζε τους 
Γάλλους με μέσο όρο πέους 15 πόντους και μισό. Η 
έρευνα μου φάνηκε στημένη και άδικη. Έκατσα και 
έγραψα τον στίχο και κάποια στιγμή τον απήγγειλα 
στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ενθουσιάστηκε! Έγρα-
ψε ένα σημείωμα στα «ΝΕΑ» και αργότερα ονόμασε 
και ένα βιβλίο του με αυτό τον τίτλο. Ο Γιάννης Ζουγα-
νέλης το μελοποίησε και το τραγούδησε με τη γνωστή 
του παιχνιδιάρικη διάθεση και το συμπεριέλαβε στο 
δίσκο του «Με γεια το κούρεμα».

4. ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’21 
(Μουσική Νίκος Τερζής, τραγουδάει η Γωγώ Τσαμπά) 

Λατρεύω τη Γωγώ Τσαμπά για τον δωρικό, τσαμπου-
καλίδικο τρόπο που τραγουδάει. Όταν δημοσίευσα 
τον στίχο, με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε αν θα 
μπορούσαμε να κάνουμε ένα ολόκληρο δίσκο με μου-
σική του Νίκου Τερζή. Δέχτηκα με χαρά. Με τον Νίκο 
έχουμε κάνει μόνο επιτυχίες, τα τραγούδια που γρά-
ψαμε για τη Γωγώ ήταν ένα κι ένα, ο δίσκος με τίτλο 
«Χορέψτε» ήταν έτοιμος να βγει, η δουλειά όμως κόλ-
λησε στα οικονομικά και έτσι κυκλοφόρησε για μία 
και μοναδική φορά με την εφημερίδα «Παραπολιτι-
κά». Είναι πια ένας συλλεκτικός δίσκος, που αν κάποια 
στιγμή τον βγάλει κάποια εταιρεία είμαι σίγουρος ότι 
θα κάνει τεράστιο σουξέ.

5. ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΜΟΥ 
(Μουσική - τραγούδι Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος) 

«Εμάς δεν θα μας δώσεις κανά στιχάκι να το κάνουμε 
τραγούδι;» με ρώτησε ένα βράδυ ο Αλκιβιάδης. Ήταν 
Πέμπτη και στην Αthens είχα δημοσιεύσει τους στί-
χους του «Γαμώ την καταδίκη μου». «Να, πάρε αυτό το 

Ξεκίνησα να γράφω στίχους για 
την Αthens Voice το φθινόπωρο του 
2008. Δεν έγραφα σε κάθε τεύχος, 
πολλές φορές περνούσαν βδομάδες 
για να μου έρθει η έμπνευση.  
Όπως και να έχει όμως, μέχρι σή-
μερα πρέπει να έχουν μαζευτεί 
πάνω από 100 στίχοι, γραμμένοι με 
αφορμή επίκαιρα γεγονότα ή εορ-
τές. Τον τίτλο της στήλης, Greatest 
Hits, έδωσε ο σοφός μου γρύλος, ο 
Γιάννης Νένες. Δεν μου άρεσε στην 
αρχή, σιγά-σιγά τον συνήθισα και 
στο τέλος αποδείχτηκε ότι ήταν 
προφητικός αφού πολλά από αυτά, 
όπως το «Χαρτοκιβώτια Νουνού» 
με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, το 
«Αφρικανέ-Αφρικανέ» με την Έφη 
Σαρρή, το «Μπενάβουμε στα κα-
λιαρντά» με την Μπέττυ Βακαλίδου 
έγιναν σουξέ. Για να γιορτάσουμε 
λοιπόν τα 15 χρόνια Athens Voice, 
διάλεξα 15 στίχους που έγιναν τρα-
γούδια και σας τα παρουσιάζω.

I T S

G R E A
T E S T

H
15 χρόνια επιτυχίες

Γράφει ο ΓιώρΓος Παυριανος - Φωτό: Γιαννης νένές
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τραγούδι και μελοποίησέ το» του λέω και του δίνω την ε-
φημερίδα. Το διάβασε, ενθουσιάστηκε, «τις ξέρω αυτές 
τις καταστάσεις, τις έχω ζήσει» μου λέει, και λίγες μέρες 
μετά μου έφερε μια ροκ μπαλάντα που όταν την παίζει 
στα live γίνεται χαμός γιατί μιλάει για ένα θέμα που λίγο 
πολύ μας έχει απασχολήσει όλους, να βρούμε τα λεφτά 
για το νοίκι κάθε πρώτη του μηνός. Το τραγούδι υπάρ-
χει στον πρώτο δίσκο του Αλκιβιάδη, που κυκλοφόρη-
σε με τον ίδιο τίτλο και είχε μεγάλη επιτυχία.

6. ΣΚΕΨΟΥ ΘΕΤΙΚΑ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου,  

τραγουδάει η Μαρία Βελεσιώτη) 
Η Μαρία είναι μια νέα και ωραία τραγουδίστρια. Ήμουν 
κριτική επιτροπή στο 2ο Φεστιβάλ Καζάρμα, που οργα-
νώνει κάθε καλοκαίρι ο Νίκος Μουρατίδης στη λίμνη 
Πλαστήρα και ήρθε να διαγωνιστεί. Μου άρεσε πολύ 
και όταν αναδείχτηκε νικήτρια, το βραβείο της ήταν ένα 
τραγούδι που θα της γράφαμε εγώ και ο Ανδρέας Λά-
μπρου. Της δώσαμε το «Σκέψου θετικά» και το είπε όπως 
έπρεπε, με χαμόγελο και θετική διάθεση. Το video clip 
του τραγουδιού το έκανε ο μετρ Νίκος Σούλης. Πρέπει 
να το δείτε, είναι τόσο αισιόδοξο, γεμάτο ενθουσιασμό 
και χαρά για τη ζωή, που θα σας φτιάξει τη μέρα. 

7. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου,  

τραγουδάει ο Στέφανος Κάκκος) 
Ο Στέφανος ήταν ο δεύτερος μεγάλος νικητής στο 2ο 
Φεστιβάλ Καζάρμα. Είχε μια ενέργεια και ένα πηγαίο 
χιούμορ που ταίριαξε με τους στίχους που μιλάνε για 
μια μάνα, που τη λένε Άννα και η οποία συμβουλεύει το 
βλαστάρι της να προσέξει, γιατί καμιά γυναίκα δεν αξί-
ζει περισσότερο από αυτήν. Όπως καταλαβαίνετε, το 
τραγούδι είναι αυτοβιογραφικό, είναι γραμμένο για τη 
γυναίκα της ζωής μου, τη μανούλα μου, την Αννούλα 
μου. Όταν της το έβαλα να το ακούσει, ήταν ακόμα στα 
καλά της, με κοίταξε με λατρεία, μετά με αγκάλιασε, με 
φίλησε και σα να ήμουν δεκαοχτώ χρονών μου είπε με 
γλυκιά αλλά επιτακτική φωνή: «Πρόσεχε, αγόρι μου, 
πρόσεχε, όλες οι γυναίκες θέλουν να σε φάνε, μόνο η 
μανούλα σε αγαπάει πραγματικά!». 

8. ΑΓΑΠΗΣΑ ΑΦΡΙΚΑΝΟ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου, τραγουδάει η Έφη Σαρρή) 

Έσπαγα το μυαλό μου να βρω μια ιδέα και να γράψω 
ένα τραγούδι κατά των φυλετικών διακρίσεων. Σκέ-
φτηκα την ιστορία μιας λευκής που τα φτιάχνει με Α-
φρικανό, τον πρώτο καιρό περνάνε μέλι-γάλα, αλλά 
μετά αυτή τον κερατώνει και ο Αφρικανός την κάνει 
μαύρη στο ξύλο! Μόλις κυκλοφόρησε η Athens Voice 
με τους στίχους του τραγουδιού με πήρε τηλέφωνο η 
Έφη και μου λέει: «Ξετρελάθηκα με τους στίχους του 
Αφρικανού. Θέλω να το τραγουδήσω!» Βάλαμε τον 
φίλο μας Ανδρέα Λάμπρου και έγραψε τη μουσική, 
κάναμε και ένα κουλό video clip και όταν το ρίξαμε στο 
Υοutube έγινε χαμός! Η φράση «Αφρικανέ, Αφρικανέ, 
θέλω να κάνουμε κονέ» έχει περάσει πια στην Ιστορία!

9. ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΟ ΖΩΔΙΟ ΣΟΥ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου, τραγουδάει η Έφη Σαρρή) 

Ήταν καλοκαίρι του 2014 και μέσα στην καλοκαιρινή 
ραστώνη σκέφτηκα να διακωμωδήσω τη μανία που 
είχε πιάσει όλους να ρωτάνε το ζώδιο των άλλων για 
να δουν δήθεν αν ταιριάζουν. Εδώ, μια γυναίκα, η Έφη 
Σαρρή, μιλάει σε έναν γκόμενο και του λέει ότι έχει ά-
σχημες αναμνήσεις με όλα τα ζώδια και καταλήγει: «Γι’ 
αυτό, μωρό μου, μη μου πεις το ζώδιό σου, βγάλε μόνο 
το μαγιό σου!» Το νόημα είναι προφανές, αντί να συ-
ζητάμε αν είναι καλύτερος για εραστής ο Καρκίνος ή 
ο Υδροχόος, είναι προτιμότερο να βγάλουν το μαγιό 
τους και εκεί θα δούμε τη διαφορά! 

10. ΑΠΟ 8 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΠΙΑ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου, τραγουδάει η Άννα Γούλα) 

Ήταν η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ψυχικών Παθήσεων 
ή κάτι τέτοιο. Ήθελα να γράψω για την αληθινή ιστορία 
μιας τρελής που περιφερόταν στην Ομόνοια και έλεγε 
στους περαστικούς «Σας παρακαλώ, βοηθήστε με, έχω τα 
νεύρα μου από 8 χρονών!». Έτσι έγραψα ένα τραγούδι για 
μια τρελαμένη που από το πρωί, αντί για φαγητό, παίρνει 
διάφορα χαπάκια. Τη μουσική την έχει γράψει και πάλι ο 
Ανδρέας Λάμπρου, ο οποίος, με τον ενθουσιασμό που 

τον διακρίνει μπορεί να σου μελοποιήσει μέχρι και τον 
τηλεφωνικό κατάλογο! Η Άννα Γούλα το τραγούδησε τέ-
λεια και έφτιαξε ένα μοναδικό videoclip με μια τρελή να 
χαπακώνεται και μετά να φαντασιώνεται γκόμενους.

11. Ο ΓΕΡΟΜΠΗΧΤΗΣ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου, τραγουδάει  

ο Παντελής Αμπαζής, απαγγέλει ο Ρένος Χαραλαμπίδης 
και οδηγίες χρήσης προφυλακτικού  

δίνει η Αντιγόνη Αμανίτου) 
Ένα τραγούδι εναντίον του AIDS και υπέρ της χρήσης 
του προφυλακτικού. Δεν ήθελα να είναι φοβιστικό και 
δασκαλίστικο, γι’ αυτό έβαλα τον Παντελή να κάνει το 
πέος που μιλάει και λέει τις εμπειρίες του. Ο Παντελής 
είναι μοναδικός, ο Ρένος που απαγγέλλει τους στίχους 
απολαυστικός, αλλά αυτή που τα σπάει είναι η Αντιγό-
νη Αμανίτου που δίνει οδηγίες χρήσεως. 

12. Η ΚΑΡΕΤΑ ΚΑΡΕΤΑ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου, τραγουδάει η Γεωργία Δήμου)
 Ξεκίνησε σαν παιχνίδι με τις ρίμες, η λέξη Καρέτα έ-
χει πολλές ομοιοκαταληξίες, σιγά-σιγά όμως άρχισε 
να σχηματίζεται μια ιστορία, σύμφωνα με την οποία η 
Καρέτα είναι μια τραγουδίστρια που παντρεύεται τον 
Καρέτο, κάνει μαζί του παιδιά και στο τέλος τα παρατάει 
όλα και φεύγει με τον Μονάχους Μονάχους. Βγήκε έτσι 
ένα τεράστιο rap που δημοσιεύτηκε στην Athens σε δύο 
συνέχειες. Για άλλη μιά φορά ο Ανδρέας Λάμπρου μελο-
ποίησε τους στίχους και η Γεωργία Δήμου τραγούδησε 
τις περιπέτειες της Καρέτα Καρέτα, που μοιάζουν τόσο 
πολύ με τα «Καβουράκια» σε πιο σύγχρονη εκδοχή.

13. ΚΑΛΙΑΡΝΤΟΣΥΝΕΣ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου,  

τραγουδάει η Μπέττυ Βακαλίδου) 
Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο τραγούδι γραμμένο στα 
καλιαρντά και μάλιστα με ομοικαταληξίες. Με ταλαι-
πώρησε πολύ μέχρι να βρω τις σωστές λέξεις και να 
αφηγηθώ μια καλιαρντή ιστορία. Με τη σειρά μου τα-
λαιπώρησα τον Ανδρέα Λάμπρου, αφού μου έκανε 
πολλές μουσικές εκδοχές μέχρι να βρούμε την καλύ-
τερη. Όταν όμως ήταν έτοιμο, συμφωνήσαμε ότι ιδα-
νική ερμηνεύτρια θα ήταν η Μπέττυ Βακαλίδου, που 
το τραγούδησε με πάθος και κατόρθωσε να το κάνει 
σουξέ που παίζεται στα gay club και είναι πια ο ύμνος 
του Gay Pride Day. 

14. OI ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ 
(Μουσική Ανδρέας Λάμπρου, τραγουδάει η Πωλίνα) 

Η Μέρκελ απευθύνει διάγγελμα στον ελληνικό λαό με 
κουλά γερμανικά, ενώ μια συνεργάτιδά της τα μετα-
φράζει σε κουλά ελληνικά. Κι εδώ ένα παιχνίδι με τη 
γλώσσα, που με κούρασε μέχρι να το τελειώσω. Δεν 
έχω γελάσει τόσο στη ζωή μου, όσο με αυτό το τρα-
γούδι. Στο στούντιο του φίλου μου Ακη Μελή, όπου 
έγιναν οι περισσότερες ηχογραφήσεις, κυλιόμαστε 
κάτω με τις φωνές που έκανε η μοναδική Πωλινα. Η 
μουσική του Ανδρέα Λάμπρου είναι επηρεασμένη από 
το εμβατήριο «Των εχθρών τα φουσάτα περάσαν», 
ενώ τη μεταφράστρια την κάνει πάλι η Πωλίνα σε μια 
ξεκαρδιστική εκδοχή.

15. ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
(Μουσική Sergei Shaboutin, τραγουδάει ο Κώστας Χατζής) 
Είχα δημοσιεύσει το «Δέκα χρόνια μετά», όταν γιορτά-
ζαμε τα 10 χρόνια Athens Voice. Eίδε τους στίχους ο 
Sergei και μου ζήτησε την άδεια να τους μελοποιήσει. 
Την έδωσα με πολλή χαρά και τον ρώτησα ποιος θα το 
τραγουδήσει. «Αυτό είναι έκπληξη, θα στο βάλω να 
το ακούσεις όταν είναι έτοιμο» μου είπε και μετά από 
λίγες μέρες, στο στούντιό του, άκουγα με συγκίνηση 
να το τραγουδάει ένας μύθος, ένας μοναδικός καλ-
λιτέχνης, ο Κώστας Χατζής μαζί με τη σύντροφό του 
Μαρία Αλεξίου! Σήμερα, 15 χρόνια μετά, κάθομαι και 
ακούω αυτά τα τραγούδια και θυμάμαι τον κόπο και τα 
ξενύχτια που πέρασα για να τα γράψω, το τρέξιμο και 
τον ενθουσιασμό του Ανδρέα Λάμπρου που όχι μόνο 
έχει μελοποιήσει τα περισσότερα αλλά έκανε και τα 
εξώφυλλά τους, τη βοήθεια και τη συμμετοχή των φί-
λων τραγουδιστών, την αποδοχή του κόσμου. 

15 χρόνια Athens Voice! 15 χρόνια επιτυχίες! Τι σουξέ, 
Βαγγελίστρα μου! A

Ήθελα 
να γράψω 
για την 
αληθινή 
ιστορία 
μιας 
τρελής 
που περι-
φερόταν 
στην Ομό-
νοια και έ-
λεγε στους 
περαστι-
κούς «Σας 
παρακαλώ, 
βοηθήστε 
με, έχω 
τα νεύρα 
μου από 8 
χρονών!»
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Vaya 
Con 
Dios

#83, 2.6.2005

Εκείνο που 
δεν μου αρέσει 

είναι η ψευ-
δαίσθηση που 
έχει ο κόσμος 

ότι ζεις μια μα-
γευτική ζωή, 
ότι είσαι συ-

νέχεια χαρού-
μενη, ότι ζεις 
μέσα στην πο-
λυτέλεια. Πολ-

λοί θεωρούν 
πως, αν φοράς 
ακριβά ρούχα, 
οδηγείς ακρι-
βά αυτοκίνητα 

και τρως σε 
πολυτελή εστι-
ατόρια, είσαι 

ευτυχισμένος. 
Αυτά είναι μα-

λακίες. 

Ηλίας Κοτέας
#26, 15.4.2004 

μεγάλωσα στην 

ελληνική κοινότητα 

του μόντρεαλ, οι 

γονείς μου έμεναν 

απέναντι από μια εκ-

κλησία που την έλε-

γαν Sacred Heart και 

όλοι οι πασχαλινοί 

εορτασμοί γίνονταν 

μπροστά στον κήπο 

μας. οπότε, όταν δεν 

είμαι μέρος αυτού 

του πράγματος, 

νιώθω σαν να είμαι 

αποκομμένος από 

τις ρίζες μου. είναι 

σημαντικό, και είμαι 

περήφανος γι’ αυτό. 

Pink Martini
#73, 24.3.2005

Κάποια στιγμή της ζωής μου ήμουν πολιτικός ακτιβιστής. Στο Oregon, 
απ’ όπου κατάγομαι, συνηθίζαμε να πηγαίνουμε κοστουμαρισμένοι σε 

συνέδρια Δημοκρατικών να μιλήσουμε για την προστασία των ζώων, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και τα σχετικά. Σιχαινόμουν τα κοστούμια αυτά. 
Ήταν όλα σε σκούρα χρώματα. Οπότε αποφάσισα να ονομάσω την μπά-

ντα με ένα αντίθετο χρώμα. Ροζ. 

Ποτέ δεν εισέπραξα μια ικανοποι-
ητική απάντηση. Η συνηθέστερη 
είναι ότι έφταιξαν οι ναζί. Λες και 
οι ναζί ήταν μια άγρια φυλή από 
την κεντρική Ασία που 
επέδρασε ξαφνικά. 
Όχι, οι ναζί δεν 
ήταν μια άγρια 
φυλή. Υπήρξαν 
πολλοί, πάρα 
πολλοί γερμα-
νοί ναζί, όπως 
υπήρξαν και πά-
ρα πολλοί ναζί που 
δεν ήταν Γερμανοί. [...] 
Πιστεύω πως ο Μίκης Θεοδωράκης 
(σ.σ. για τη φράση του «η ρίζα του 
κακού είναι οι Εβραίοι») χρειάζεται 
επειγόντως ένα γιατρό. 

15 χρονια! Κωνσταντίνοσ 
ΚαΚανίασ

#78, 28.4.2005

Θυμάμαι τον εαυτό μου μονάχα και πάντα 
ομοφυλόφιλο και σας το υπόσχομαι ότι 
έχω άρτια μνήμη. Αν γεννήθηκα ή διαμορ-
φώθηκα έτσι από νεαγνή ηλικία, δεν το 
γνωρίζω, αλλά ούτε έχει σημασία εφόσον 
δεν θυμάμαι τίποτε άλλο. Αυτό δεν έχει να 
κάνει με τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις 
ή φαντασιώσεις, όπως πολλοί νομίζουν 
(αυτά εμφανίστηκαν πολύ αργότερα από 
τη νεαγνή μου ηλικία), αλλά με τον τρόπο 
που υπάρχω, που αντιμετωπίζω τη ζωή. 
Σας φαίνεται περίεργο, ασυνήθιστο, ανώ-
μαλο, διεστραμμένο; Παρακαλώ καλέστε 
το Θεό, εγώ δεν μπορώ να σας διαφωτί-
σω, αφού δεν γνώρισα τίποτα άλλο παρά 
αυτό που είμαι. Τηλεφωνήστε στο 1-800-
ΘΕΟΣ και είμαι σίγουρος πως εκεί θα σας 
βοηθήσουν. Ακούω ότι βοηθάνε εκεί τους 
πάντες, ή όχι; 
Από τότε που θυμάμαι, η κοινωνία δεν έχει 
σταματήσει να με κάνει να νιώθω μειονε-
κτικά, να με δακτυλοδείχνει σαν «διαφο-
ρετικό», να με κοροϊδεύει. «Πουστάρα» 
με ανέβαζαν, «ξεφωνημένη» με κατέβαζαν 
στο σχολείο, οι φίλοι μου με γιαουρτώνα-
νε, οι ξένοι με κυνηγούσαν, με δέρνανε. Η 
ομοφυλοφιλία μου, η οποία αναγκαστικά 
έγινε κραυγαλέα, όπλο για να υπερασπίσω 

τον εαυτό μου, υπήρξε, και υπάρχει δυστυχώς ακόμα, λόγος εμπαιγμού, από τον οποιονδήποτε. Πόσες φορές η αστυ-
νομία δεν με έχει δείρει, ή τίποτα βαθιά χαζοί macho αλήτες βγήκανε να «δείρουν αδερφές» και με πήρε και εμένα η 
μπάλα; Αλλά και η «chic» κοινωνία, και οι μερικώς μορφωμένοι, αντιδρούν στην ομοφυλοφιλία μου, δεν με καλούν 
στο σπίτι τους, κουτσομπολεύουν ή, χειρότερα, δεν αγοράζουν έργα μου. […] Τελικά το υπέρτατο παράσημο μου 
το έδωσε η Ελλάδα η ίδια (πραγματικά, το σπουδαιότερο βραβείο που είχα έως τώρα), στη μορφή της στρατιωτικής 
απαλλαγής. Αυτό το επίσημα θαυμάσιο χαρτί απλά λέει ότι «ο Κωνσταντίνος Κακανιάς πάσχει από παθητική ομοφυ-
λοφιλία»!! Είμαι σίγουρος ότι το Άγιο Πνεύμα επισκέφτηκε τον γιατρό ο οποίος επιμελήθηκε τη διάγνωση αυτή, και 
του φανέρωσε την αγαπημένη μου σεξουαλική στάση. Δεν το λατρεύετε; Ο Θεός είναι Μεγάλος, τα ξέρει όλα, όλα!! 
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Ντόρα 
ΜπακόγιαΝΝη

#54, 28.10.2004

Πιστεύω ότι κατά 
τη διάρκεια των 

Ολυμπιακών Αγώ-
νων έγιναν πολύ 
μεγάλα βήματα. 
Και από τον Δήμο 
Αθηναίων και από 
τους πολίτες. Δεν 
θα συμφωνήσω 

ότι οι πολίτες απώ-
λεσαν τα θετικά 
αντανακλαστικά 
τους, καθώς αν 
συγκρίνετε την 
Αθήνα σήμερα 

θα διαπιστώσετε 
μεγάλη διαφορά 
σε σχέση με την 
Αθήνα του περα-
σμένου Ιανουαρί-
ου. Είναι μια πόλη 
πολύ πιο καθαρή, 

με καλύτερα πεζο-
δρόμια, με περισ-
σότερες πλατείες 
και χώρους ανα-
ψυχής, μια πόλη 
πιο όμορφη, πιο 
ζωντανή, που τη 

σέβεται η μεγάλη 
πλειοψηφία των 
πολιτών και των 
επισκεπτών της. 
Η προσπάθειά 

μας για αλλαγή 
νοοτροπίας συνε-
χίζεται, αλλά δεν 
είναι δυνατόν από 
τη μια ημέρα στην 

άλλη να έχουμε 
το ιδανικό.
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Φοίβος Δεληβορίάς
#4, 13.11.2003 

Παύει πλέον η Αθήνα
Να ’ν’ το στέκι του κηφήνα
Μικρές τρύπες σαν κυψέλη
Φτιάχνουνε καινούργιο μέλι

Βίνσεντ Γκάλο
#30, 13.5.2004 

Αν κάποιος μου έλεγε 
«I love you but I’m not 
in love with you» θα-

άρχιζα να κλαίω. Είναι 
ενδιαφέρουσα αυτή 

η τοποθέτηση γιατί το 
μόνο πράγμα που επι-
διώκω για τον εαυτό 
μου είναι να γίνω ΤΟ 

αγαπημένο πρόσωπο 
για έναν άνθρωπο για 

όλη του τη ζωή. 
Άσχετα από το τι κά-
νω και τι λέω σε αυτή 

τη σχέση…

Lucas samaras
#14, 22.1.2004

Το μήνυμα είναι το ίδιο μπανάλ όπως πάντα. Έχεις μια 
εταιρεία που ξοδεύει εκατομμύρια δολάρια για την ανα-
κάλυψη και παραγωγή του βιντεοτηλεφώνου. Παίρνεις 

το ακουστικό, καλείς το άλλο πρόσωπο 10.000 χιλιόμε-
τρα μακριά, το βλέπεις στην οθόνη σου και τι του λες; 

«Γεια σου, τι κάνεις;» Κι εκείνος απαντά: «μια χαρά. εσύ;» 
εμένα προσωπικά αυτή η αμεσότητα όταν στέλνω το μή-

νυμά μου δεν μου προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό. 

Νίκος Μουρατίδης
#41, 29.7.2004

Στο ραδιόφωνο θα με ξανακούσετε μόλις γίνει ένας καινούργιος ραδιοφω-
νικός σταθμός με άποψη και στελεχωμένος με ανθρώπους που αγαπάνε 

το μέσο περισσότερο από το εγώ τους. βαρέθηκα να δουλεύω σε σταθ-
μούς με τυχάρπαστους και τυχοδιώκτες. βαρέθηκα να είμαι ο μόνος που 

προετοιμάζω την εκπομπή μου καθημερινά, να μην παίζω σκουπίδια και να 
μη λέω κουλά. Αισθάνομαι σαν τη μύγα μες στο γάλα. Τι θα λέγατε, λοιπόν, 
να φτιάξουμε το Athens Voice Radio; Για πείτε το στον Γεωργελέ και στον 

Νένε κι εγώ είμαι μέσα από τώρα. (γελάει)

τζέφρί 
έυγέΝίδης 

#3, 6.11.2003 

Βαφτίστηκα χριστια-
νός ορθόδοξος αν 

και δεν πήγαινα πολύ 
συχνά στην εκκλησία. 
Η ελληνική είναι η πιο 
«σαφής» ταυτότητά 

μου και όταν πηγαίνω 
στην Ελλάδα νιώθω 
κάπως σαν στην πα-
τρίδα μου. Αν και δεν 

μπορώ να πω ότι είμαι 
πολύ Έλληνας.

κώςτας Χρυςί-
κοπουλος

#10, 24.12.2003 

Σε καμία περίπτωση 
δεν σημαίνει ότι δεν 

ασκεί ο υπερασπιστής 
το υπερασπιστικό έργο 
του σαν να είναι όλα τα 
ενδεχόμενα ανοιχτά. 

Δεν εξεπλάγην λοιπόν 
από την απόφαση, 

ήταν για μένα αναμε-
νόμενη. Ο Γιωτόπου-
λος είχε δικαστεί και 

καταδικαστεί προτού 
ξεκινήσει η δίκη, ανε-

πίσημα καταδικάστηκε 
το καλοκαίρι του 2002 
και επίσημα τον χειμώ-

να του 2003.
Επίσης, εξίσου σαφώς, 

δεν έπεισε κανέναν, 
πιστεύω, η εκδοχή ότι 
όλα τα αποφάσιζε για 

27 χρόνια ένας άνθρω-
πος και έπειθε τους 

άλλους να τα κάνουν. 
Η εκδοχή της κάθετης 
ιεραρχικής δομής της 
οργάνωσης, την οποία 

οι διωκτικές αρχές 
είχαν προβλέψει σε έκ-
θεσή τους που είχε δη-
μοσιευτεί το 2001 στον 

Τύπο προτού συμβεί 
οτιδήποτε, είναι οπωσ-
δήποτε η «αγαπημένη» 
διεθνώς εκδοχή για τη 
δομή και τη λειτουρ-
γία των λεγόμενων 

τρομοκρατικών οργα-
νώσεων, όπως είναι 

διαπιστωμένο και από 
έγκυρους νομικούς 

που πολύ λιγότεροι θα 
ενδιαφερθούν να το 

πληροφορηθούν. 
Όλες Όι εξαρτήςεις μΌυ κανΌυν, 

αλλα ή αγαπή ειναι μΌνιμή εξαρτήςή, 
Όι αλλες δεν εχΌυν διαρκεια. 

IrvIn
Welsh
#63, 13.1.2005 

Joaquin 
PhoenIx

#72, 17.3.2005

Φανερά ενοχλημένος 
και μπουχτισμένος 
από τη συνέντευξη 
ξαφνικά σηκώνεται. 

Κοιτάξτε, 
λυπάμαι που με 

είδατε έτσι σήμερα 
αλλά πραγματικά 

είμαι εξουθενωμέ-
νος. Έχω δουλέψει 

πολύ και μόλις 
τελείωσα την ταινία 
με τον Johny Cash 
που ήταν 6 μήνες 

δουλειάς και ξαφ-
νικά άρχισα αυτό. 

Κι έτσι απλά ο Joaquin 
Phoenix σηκώνεται να 
φύγει μπροστά στους 
έκπληκτους δημοσι-
ογράφους, δίνοντας 

ξαφνικά τέλος σ’ αυτό 
το θέατρο του παρα-

λόγου. 
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Αγαπώ την Αθήνα, είμαι 
Αθηναιολάτρης. Ομονοι-
ομανής. Στην Ομόνοια 
γεννήθηκα και μεγάλωσα. 
Αλλά βέβαια δεν μπορώ 
να την αναγνωρίσω πια.  

Ομόνοια Νύχτα 
Το βράδυ αργά κατά τις τρεις 
φρέσκο το αύριο απ’ την Ομόνοια 
προμηθεύομαι 
σ’ εφημερίδες και τσιγάρα. 
Η νύχτα η ποίηση κλεμμένες 
βιαστικά μέσα στις κόγχες. 
«Πιάστε τον πιάστε τον» 
από παντού 
ψίθυροι που θεριεύουνε καθώς 
βάζω μπροστά μια κίτρινη παλιά 
Κορτίνα 
ενώ στο χέρι κλαίει τα σουσάμια 
του ο σπασμένος 
αρραβώνας -  
ένα μου μισοφέγγαρο κουλούρι.

ΓιώρΓος
Γραμματικ ακης 
#115, 9.3.2006

Η Athens Voice είναι μάρτυρας α-
ψευδής: Φθάνει σε μας εδώ, στους 
κατοίκους της επαρχίας, αραιά και 
πού· συνήθως από κάποιον ταξιδιώ-
τη, που υπερηφανεύεται ακόμα ότι 
απέφυγε να την πληρώσει· άλλοι, πά-
λι, ισχυρίζονται ότι προορίζεται για 
τα παιδιά τους, μήπως και μάθουν 
Αγγλικά. Όποια και αν είναι πάντως η 
προέλευσή της, η Athens Voice φω-
τοτυπείται αμέσως και γίνεται ανάρ-
παστη. Έτσι εμείς, οι κάτοικοι της ε-
παρχίας ± iraklion city, near Knossos±  
ζούμε για λίγο στη λάμψη της πρω-
τεύουσας, στα πολλαπλά μουσεία 
και τα θέατρά της, στα εστιατόρια με 
τους χρυσούς σκούφους και τις τρύ-
πιες ± των θαμώνων±  τσέπες, στον 
παράδεισο του σεξ και της πολιτικής 
ζωής. Είστε τυχεροί εσείς, οι κάτοικοι 
της πρωτεύουσας. Κυκλοφορείτε 
στους ίδιους δρόμους με τους σταρ 
των ειδήσεων και των παραθύρων, 
στη βραδινή σας έξοδο μπορεί να α-
παντήσετε υπουργούς και ενόχους 
σκανδάλων. Κοντολογίς, μια αύρα 
της πολιτικής και της κοινωνικής ελίτ 
απαλύνει την καθημερινότητά σας. 
Εμείς, εδώ στην επαρχία, ζούμε στο 
περιθώριο: Σπουδαίους πολιτικούς 
βλέπομε μόνον σε τελετές εγκαινίων 
και στις εθνικές εορτές, η θεατρική 

Αθήνα μάς επισκέπτεται μόνον κα-
τακαλόκαιρο, στους μεγάλους 

καύσωνες, ο παράδεισος 
του σεξ είναι μια καθημε-

ρινή κόλαση ±  επαρχία, 
βλέπετε. 

John Cale 
(VelVet 

UndergroUnd) 
#108, 19.1.2006

Στο διαδικτυακό 
τόπο myspace.org 

–που έμαθα από την 
κόρη μου– υπάρ-

χουν νέα γκρουπ απ’ 
όλο τον πλανήτη που 
ξεκινούν τώρα και 
ανεβάζουν τα mp3 

τους. Είναι τεράστιο 
και συνειδητοποιείς 

ότι δεν έχεις την 
παραμικρή ιδέα για 
το τι συμβαίνει στον 
κόσμο. Πώς να εί-

σαι πεσιμιστής όταν 
έχει τόση ενέργεια η 

νεολαία; 

ΓιώρΓος Χρονάς
#108, 19.1.2006

Στην άκρη των 
δρόμων υπάρχουν 
πάντα άνθη δεμένα 

σε κολώνες ή σε 
σιδεριές γι’ αυτούς 
που τέλειωσαν βί-
αια καθ’ οδόν. Όσο 
αντέχουν –οι δικοί 
τους –πάνε τα άνθη, 
γιατί πιστεύουν ότι 
εκεί γυρίζουν πά-
ντα οι ψυχές τους. 
Και πονούν από τη 
βίαιη πρόσκρουση. 
Τα σώματα πηδούν 
από τα καθίσματα, 
τα μυαλά χύνονται 
στην άσφαλτο που 
αμέριμνη, άκαρδη 

συνεχίζει την ταχύ-
τητα που τόσο καλά 
ξέρει να κατευθύνει 

στο κενό. 

Θεοδώρος 
ΓρηΓοριάδης

#108, 19.1.2006 

Όμως το βιβλίο αυτό δεν 
θα το γράψει ή ίδια, γιατί 
η Νατάσσα είναι γυναίκα 
των ηδονών και όχι της 

λογοτεχνίας. Προσλαμβά-
νει μια νεαρή φιλόλογο, τη 

Μαριάννα, που συχνάζει 
στις ανηφοριές της Σκου-
φά και πίνει καφέδες με 
τις φίλες της, γκρινιάζο-
ντας με τη μονοτονία της 
ελληνικής λογοτεχνίας. 

Μια μέρα η Μαριάννα, ξε-
φυλλίζοντας την Athens 

Voice, πέφτει πάνω σε μια 
αγγελία και έτσι βρίσκεται 

στο άντρο της Αλούζα, 
στην ερωτική καρδιά της 
πόλης, στο αντρικό χαρέ-

μι της. Στο εξής θα γίνει 
βιογράφος της Νατάσσας 

και δασκάλα ελληνικών 
στους αλλοδαπούς ερα-

στές της¼ 
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Περικλής  
κοροβεςής

#280, 19.11.2009

Όταν κάποιος νεαρός 
ή νεαρά δηλώσει μια 
μέρα στην οικογένειά 

του/της πως θέλει 
να γίνει ηθοποιός, 

μουσικός, ή απλά πως 
θέλει να ακολουθήσει 

μια τέχνη όπως ζω-
γραφική ή γλυπτική, ή 
ακόμα εάν θελήσει να 
πάρει μέρος σε μια Μη 

Κυβερνητική Οργά-
νωση εθελοντικά, οι 
γονείς, κατά κανόνα, 

ή θα τον αποτρέψουν 
ή θα του το απαγο-

ρεύσουν. Είναι σπάνι-
ες οι περιπτώσεις των 
γονιών που ενθαρρύ-

νουν τα παιδιά τους 
να ακολουθήσουν την 

κλίση τους.

ΦώΦή 
Γεννήματα 

#137, 21.9.2006

Υπερασπίζο-
μαι ένα δια-

φορετικό ήθος 
στην πολιτική, 
που το απαι-

τούν από όλους 
εμάς οι πολί-
τες. Πόσο δε 

μάλλον τα νέα 
παιδιά, που 

από την παρέα 
και τους κολ-
λητούς τους 

καλούνται να 
μπουν στα βα-
θιά, όπου όλοι 
δήθεν είναι ί-
διοι, όλοι είναι 
διεφθαρμένοι, 

όλοι πατούν 
πάνω σε πτώ-
ματα και δεν 
μπορούν να 

πάνε μπροστά 
αν δεν έχουν 
«κολλητούς» 
στα πολιτικά 

γραφεία.  
Υπερασπίστη-
κα τον εαυτό 
μου, η δικαί-
ωση για μένα 
ήρθε γρήγορα 
μέσα από την 
επίσημη ανα-
κοίνωση του 
διοικητή του 

ΙΚΑ. Ούτε ξε-
νοδοχείο έχω, 
ούτε φυσικά 

αυθαίρετο. Ό-
σοι θέλουν να 

οδηγήσουν την 
πολιτική ζωή 

στο βούρκο, θα 
κολυμπήσουν 

μόνοι τους. 

Πεμή Ζούνή
#280, 19.11.2009

Εγώ έζησα γύρω 
από τον Λυκα-
βηττό πιτσιρίκι, 
όταν είχε χώμα 

ακόμα ο περιφε-
ρειακός. Έζησα 
Αχαρνών και 

Ηπείρου, όταν 
η Αχαρνών ήταν 
η πρώτη ωραία 

λεωφόρος εκτός 
από τις δύο κε-
ντρικές – τώρα 
η Ηπείρου δεν 
πλησιάζεται. 
Έζησα Καλλι-
δρομίου στα 

Εξάρχεια, που 
είναι θεϊκά.

Θοδώρής 
αΘεριδής
#280, 19.11.2009

Ένα ερώτημα θέλω 

να θέσω: ο κόσμος 

απαξίωσε την πολι-

τική; είναι σίγουρο 

αυτό; μήπως η έν-

νοια του ιδιωτικού 

και του δημόσιου 

πρέπει να επανε-

ξεταστούν; Το ότι 

σε χώρισε η Λίτσα 

στην ψύχρα, και δεν 

κοιμάσαι τα βράδια, 

μήπως θα έπρεπε 

να μας απασχολεί 

όλους; ρωτάω…

Isabel 
allende

#126, 25.5.2006

Γεννήθηκα στα μέσα 
του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, κατά τη 
διάρκεια του Ολο-
καυτώματος, όταν 

δύο ατομικές βόμβες 
ισοπέδωσαν τις πό-
λεις στην Ιαπωνία, 

όταν μέρη της Ασίας 
και της Αφρικής ήταν 

αποικίες, όταν έννοιες 
όπως ο φεμινισμός, το 
περιβάλλον, η βία στο 

σπίτι, η σεξουαλική 
παρενόχληση κ.λπ. 
δεν είχαν ακόμα καν 

υπόσταση. Σήμερα νο-
μίζουμε πως ο κόσμος 
χειροτερεύει επειδή 

ξέρουμε περισσότερα 
και τα μαθαίνουμε τη 
στιγμή που γίνονται, 
αλλά αυτό δεν είναι 
αλήθεια. Ο κόσμος 
υπήρξε πολύ χειρό-
τερος. Είμαι βέβαιη 

πως τα εγγόνια μου θα 
έχουν καλύτερες ευ-

καιρίες να βελτιώσουν 
τον κόσμο. 

τανια 
τςανακλιδού

#287, 28.1.2010

Με Αρρω-
στΑΙνεΙ 

ΠΟΥ ΠΑρΟτΙ 
εΙΜΑστε 

ΑΠΟ τΟΥσ 
ΠΙΟ ΠΟλΙτΙ-
ΚΟΠΟΙηΜε-
νΟσ λΑΟΥσ, 

λεΙτΟΥρ-
γΟΥΜε σΑν 
ΑνΑγωγΟΙ 
ΠΟλΙτεσ.

Κ ώ σ τα σ  τ σ ό Κ λ η σ 
#118, 30.3.2006

γελάστηκα και έζησα μια αντίστοιχη περιπέτεια μ’ αυτή του 
Οιδίποδα. συγκρούστηκα κι εγώ με περαστικούς και ίσως 
σκότωσα τους πνευματικούς μου πατέρες. Παρά ταύτα, η 

μάνα μου η ελλάδα με δέχτηκε στο κρεβάτι της. 

Ειρήνή  
ΣαμπαÚντα

Tεύχος 27

 μοjmir 
jezek
Tεύχος 29

ΓιώρΓοΣ
ΛυντζΕρήΣ 
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Neville 
Brody 

Tεύχος 36

ΓιαννήΣ  
ΨυχοπαιδήΣ
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αννα  
Ψαρουδακή

Tεύχος 28
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ΦαμΠριτςιο 
μΠούλιανι 

410, 24.10.2012

Ποια είναι η 
αγαπημένη σου 

μυρωδιά;
Πάντα φέρνω με 
συγκίνηση στο 
νου τη μυρωδιά 
της μπομπότας, 

που ψηνόταν στα 
νοικοκυριά του 

χωριού μου για να 
καλωσορίσει τους 
δουλευτάδες των 
χωραφιών. Ή το 
πώς μοσχοβολά 
το πεύκο τα ζε-

στά καλοκαιρινά 
μεσημέρια στη 
Μεσόγειο. Έχω 

πολλές αγαπημέ-
νες μυρωδιές...
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MALCOLM 
MCLAREN

#156, 22.2.2007

3 πράγµατα που έµα-
θα στη µακρόχρονη 

πορεία µου: Τραβήξτε 
φρένο µερικές φορές. 

Κοιτάξτε δεξιά όταν 
όλοι περιµένουν να 
κοιτάξετε αριστερά. 

Πιστέψτε στη µεγαλο-
πρεπή αναζήτηση της 

αποτυχίας. 

#164, 19.4.2007

Η δική µου Αθήνα είναι αυτό που ελεύθερα αποκα-
λώ το νησί των Εξαρχείων. Μια λερή κουκίδα πόλης 
µες στην πόλη, ρηµαγµένη από οικιστική ασχήµια 
και ψυχοπαθολογική ρυµοτοµία, που ωστόσο ζε-
σταίνει την καρδιά µου και µε θωρακίζει, όπως α-
κριβώς τους νησιώτες τα γνώριµα καλντερίµια, οι 
πρόσχαροι γείτονες και τα µικροσκοπικά µαγαζάκια 
τους. Σπάνια –και τροµερά απρόθυµα– εξέρχο-
µαι απ’ αυτή την αυστηρή γεωγραφία 
που έχω επιλέξει ως ζωτικό µου χώ-
ρο. Μεταφορικά µέσα, αυτοκίνη-
τα, µετρό, ταξί, τρόλεϊ, τραµ, εί-
ναι για µένα έννοιες άγνωστες 
κι εχθρικές. Με τα ποδαράκια. 
Τσούκου-τσούκου. Παντού. 
Με την παν τό φλα το κα-
λοκαίρι, µε τα σπορτέξ το 
χειµώνα. Με πιτζάµες και 
παλτό, σαλβάρι και αµάνι-
κο, αχτένιστος ή τσιµπλια-
σµένος ή ξενυχ τισµένος ή 
ζαβλακωµένος από αιµατηρά 
hangover – στα Εξάρχεια ποτέ και 
κανείς δεν σε στραβοκοιτά, όπως 
κι αν είσαι. Ζω ανάµεσα σε ονόµατα 
τόπων και σε πρόσωπα που µου εµπνέουν 
την αγάπη µιας όψιµα αποκτηθείσας, αλλά ad 
infinitum επεκτεινόµενης παιδικής ηλικίας, όπου 
όλοι γνωρίζουν τα χούγια µου και όλοι σπεύδουν 
να µου τα ικανοποιήσουν χωρίς δεύτερη σκέψη: 
Το σωτήριο ψιλικατζίδικο κάτω απ’ το σπίτι µου (ό-
που είναι γνωστό ότι καπνίζω δυο µε τρία Marlboro 
lights µαλακό τη µέρα, ότι ξεµένω διαρκώς από γά-
λα εβαπορέ –light κι αυτό– κι ενίοτε από πλαστικά 
ποτήρια –είµαι αισχρός hausherr– και κωλόχαρτο), 

το «Γευστικόν» και ο «Γρηγόρης» που, ανάλογα µε 
τα κέφια µου, βοηθούν το σκεµπέ µου να παραµένει 
κραταιός, γεµάτος υδατάνθρακες, το video club 
APOS στη Σπύρου Τρικούπη, όπου είναι γνωστό 
πλέον το πάθος µου για θρίλερ τρίτης διαλογής, για 
ταινίες µε την Τζένιφερ Λόπεζ και την Τόρι Σπέλινγκ, 
και γενικώς για ό,τι η υπόλοιπη πελατεία αποφεύγει 
διακριτικά ως σκουπίδι –ξέρουν ότι δεν πρέπει πο-
τέ να µου µιλήσουν για Κιµ Κι Ντουκ και πράττουν 
αναλόγως– το φαρµακείο στη γωνία της Σολωµού, 
όπου µε αναγνωρίζουν µε κατανόηση ως τον υπο-

χονδριακό της γειτονιάς, που σπεύδει αναµαλ-
λιασµένος µε το παραµικρό να προµηθευ-

τεί όποια φαρµακευτική ουσία βάλει 
ο νους: από αντιβιοτικά νέας γενιάς 

και κάθε λογής παυσίπονα, µέ-
χρι αντικαταθλιπτικά και αντι-

ισταµινικά-µαστουρωτικά, 
για ανύπαρκτες αλλεργίες, 
o Barbiere di Trikoupi, ο ανυ-
πέρβλητος κύριος Μάκης, ο 
οποίος όχι µόνο φροντίζει να 
αποµακρύνει τις τρίχες απ’ 

τη µάπα µου –είµαι επικίνδυ-
νος µε τα ξυράφια, και ακόµη 

περισσότερο µε τις κουρευτικές 
µηχανές– αλλά επίσης είναι ο πιο 

προσηνής κι οξυδερκής διανοούµε-
νος που έχω γνωρίσει ποτέ: αυτός µου 

έµαθε πώς να ξαναδιαβάζω µε προσοχή τον 
Φόουλς, την Άιρις Μέρντοχ και τον Μάριο Βάργκας 
Γιόσα, και, τέλος, το sanctum sanctorum, το λατρε-
µένο Wunderbar της πλατείας, όπου όχι µόνο γνώ-
ρισα τον Μεγάλο Έρωτα της Ζωής µου, αλλά περνώ 
σχεδόν όσες ώρες δεν βρίσκοµαι στο γραφείο ή 
στον καναπέ µου, πίνοντας τζιν τόνικ (τα οποία εµ-
φανίζονται ως διά µαγείας µπροστά µου, πριν προ-
λάβω να τα παραγγείλω, κι είναι –ça va sans dire– 
φτιαγµένα µε Tanqueray, περιεκτικότητας 47%, για 

χρι αντικαταθλιπτικά και αντι-
ισταµινικά-µαστουρωτικά, 
για ανύπαρκτες αλλεργίες, 
o Barbiere di Trikoupi, ο ανυ-
πέρβλητος κύριος Μάκης, ο 
οποίος όχι µόνο φροντίζει να 
αποµακρύνει τις τρίχες απ’ 

τη µάπα µου –είµαι επικίνδυ-
νος µε τα ξυράφια, και ακόµη 

περισσότερο µε τις κουρευτικές 
µηχανές– αλλά επίσης είναι ο πιο 

προσηνής κι οξυδερκής διανοούµε-
νος που έχω γνωρίσει ποτέ: αυτός µου 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩ-

ΝΗΣ
#190, 15.11.2007

Αυτό το συν- της 
συµπρωτεύουσας 

µας έφαγε. Αν ήταν 
πλην-πρωτεύουσα, 
θα ’χαµε καλύτερες 

προοπτικές. ∆εν θα ε-
τεροκαθοριζόµασταν. 

Θα λέγαµε: είµαστε 
αυτό που είµαστε, 

έχουµε 2.500 χρόνια 
ιστορία και άιντε πάτε 
να παίξετε στην παι-

δική χαρά. Αλλά αυτή 
η αναφορά, αυτή η 
µε το ζόρι ολέθρια 

σχέση, µας κάνει να 
µη σκεφτόµαστε τους 
εαυτούς µας ως όντα 

µε σωµατική και πνευ-
µατική αυτοδιοίκηση, 
αλλά πάντα σε σχέση 

µε κάτι άλλο. 

ΣΟΦΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑÚΔΟΥ 

#190, 15.11.2007

Αυτοί που ζουν την 
πόλη όχι ως σκηνικό 
του ∆αλιανίδη, αλλά 
ως καθηµερινότητα. 
Όσοι τελειώνουν τις 

δουλειές στο άψε 
σβήσε, γιατί κυκλο-
φορούν µε τα πόδια 
– και το κέντρο είναι 

όλο όλο µισή ώρα 
γρήγορο περπάτηµα. 
Όσοι ψωνίζουν από 
τη Μοδιάνο τα Σάβ-
βατα. Όσοι θάβουν 

γονείς, γεννούν παι-
διά, έχουν αρχαίους 
φίλους στην πόλη. 
Όσοι την έχουν δει, 

την ώρα που χαράζει 
το πρώτο φως. Όσοι 
έχουν περπατήσει τη 
∆ηµητρίου Γούναρη 
∆εκαπενταύγουστο, 

µε καύσωνα. Όσοι 
έχουν σταθεί στα 

επείγοντα του νοσο-
κοµείου Γεννηµατάς, 
µασώντας τα πετσά-
κια απ’ τα χείλια τους. 
Όσοι έχουν φιληθεί 

σε κάποια γωνιά. 
Όσοι έχουν καθίσει 

στο παγκάκι του 
Ντορέ. Όσοι έχουν 

τραγουδήσει µε φω-
νή έξω από το παλιό 
Ρώσικο µαιευτήριο, 

έχουν γελάσει µε 
χάχανο στη βιβλιο-
θήκη του ΑΠΘ. Όσοι 

θυµούνται το σεισµό 
του ’78, τη φωτιά 

στο Σέιχ Σου. Όσοι 
ανακαλούν µε λεπτο-
µέρειες κοπάνες και 
πάρκα, έρωτες που 
άρχισαν και τελείω-
σαν, και όλοι τελικά 

επέζησαν. Όσοι ζουν 
την πόλη και το χνό-
το της, µπορεί να τη 
βρίσκουν στενόκαρ-

δη, κάποιες φορές 
πνιγηρή. Αγαλλιούν 
ή γκρινιάζουν για το 

βαλκάνιο προφίλ. 
Την παρατούν ή κά-
θονται ως το τέλος. 

Θεσσαλονίκη δεν 
είναι βυζαντινές εκ-

κλησίες, φραπουτσί-
νο στον Θερµαϊκό και 
Λευκός Πύργος. Μια 
πόλη είναι οι άνθρω-
ποι, το κέφι, το ζόρι, 
η παράνοιά τους. Τα 

υπόλοιπα είναι παρα-
µύθια γι’ αυτούς που 
έρχονται, βλέπουν 
και φεύγουν, µε το 
χαµόγελο της νο-

σταλγίας. 
Πάντα, εξ αποστά-

σεως. 

Αύγουστος Κορτώ

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΛΕΒΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΖΗΤΙΑΝΟΥΣ, ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΥ-
ΦΛΟΥΣ. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΚΡΥΦΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ 
ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΘΥΜΑΤΑ. ΚΛΕΨΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΑΠΕΛΟ ΤΟΥΣ. ∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΦΤΑΣΟΥΝ, ΝΑ ΕΙ-
ΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙ’ ΑΥΤΟ. - MARTYN JACQUES (TIGER LILLIES) #169, 24.5.2007  
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ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΟΥΛΑΣ
#143, 2.11.2006

Αθήνα είναι το δισκά-
δικο Jazz-rock στην Α-
καδηµίας, έχω πάει να 
αγοράσω τον καινούρ-
γιο δίσκο των Echo and 
the Bunnymen για να 
στον κάνω δώρο στη 
γιορτή σου. Προχω-

ράω µόνος µου.
Αθήνα είναι το σπίτι 

στο Μετς, ο λόφος του 
Αρδητού και οι βόλτες 
µε το σκύλο µου, τον 

Ρωµύλλο. Προχωράµε 
µαζί. Εγώ, εσύ και ο 

Ρωµύλλος.
Αθήνα είναι το άγαλµα 
του µικρού Ερωτιδέα 
στο Ζάππειο τότε µε 
φτερά, µετά του τα 
κόψανε, τον φωτο-

γράφησα πρόσφατα 
αλλά δεν µπορώ να 
στον δείξω. Προχω-

ράω µόνος µου µέχρι 
το σιντριβάνι µε τα πο-
λύχρωµα νερά. Έχεις 

φωτιά;
Αθήνα είναι η Βουκου-
ρεστίου και το Παλλάς. 
Ραντεβού µε τη Νίκη. 

Έχει ένα αφιέρωµα 
στον Vittorio de Sicca, 
που µας αρέσει πολύ.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΡΜΕΝΗΣ

#155, 15.2.2007

Οι Αθηναίοι λιγοστεύ-
ουν και πάνε όλοι οι 

αρχοντόβλαχοι για να 
κάνουν επίδειξη στο 
ρόλεξ και στο χρυσό 

τον αναπτήρα που 
έχουν πάνω στο τρα-

πέζι. Αυτοί οι άνθρωποι 
µισούν την τέχνη όπως 
κάτι που τους χαλάει ή 
όπως ένας καθρέφτης 
που βλέπουν µέσα την 
παραµόρφωσή τους. 

Θυµάµαι τη γιαγιά µου, 
που µ’ ένα ζυµαράκι 
άνοιγε ένα φύλλο, 

έβαζε και λίγα χορτα-
ράκια µέσα κι έκανε µια 
πιτούλα που µοσχοβό-
λαγε. Ήταν όσο φτωχή 
και τόσο νόστιµη, που 
ακόµα έχω τη γεύση 

της. Σήµερα όλα είναι 
ετοιµατζίδικα.

ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
#123, 4.5.2006

∆εν µε απασχολεί καθόλου το γήρας, αλλά τώρα πια που το ζω, αρχίζω και φοβάµαι. Η πρώτη εκδήλω-

σή του που αρχίζω και φοβάµαι, σαν κάτι το συγκεκριµένο, γιατί η λέξη γήρας δεν µε ενδιαφέρει, είναι 

ότι δεν µπορώ πια το απόγευµα και το βράδυ να γράψω, να δουλέψω. Έχω µια εξάντληση φοβερή. 

Ευτυχώς το πρωί µπορώ. Αυτό δεν µου συνέβαινε ποτέ µέχρι τώρα. Τέλος πάντων, µπορεί να τύχει και 

χειρότερο. Μέχρι τώρα είµαι καλά. Έχω και µια αστάθεια στο βάδισµα, µικρή ακόµη, όχι πολύ σοβαρή, 

φοβάµαι πως αργότερα θα επεκταθεί. 

#143, 2.11.2006

Ο χαρακτηρισµός underground δεν µ’ αρέσει καθόλου. Υπάρχει η 
κακή συνήθεια ό,τι ξεφεύγει από τα στερότυπα να χαρακτηρίζε-

ται underground ή δεν ξέρω τι άλλο. 
Το κάνουν για λόγους ευκολίας. Ούτε 
underground ούτε πρωτοποριακός 

ούτε τίποτα. Όποιος µε πει underground θα τσακωθούµε! Να πού-
µε µεταµοντέρνος. Μου ακούγεται πιο εµπορικό… (γέλια)

Γιώργος Σωτηρέλλος

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

#282, 3.12.2009

Είµαι 
εναντίον 

αυτών των 
νεοτράγου-

δων τα οποία 
έχουν ανα-
τολή, δύση, 
δηµοτικό, 
ποντιακό, 

όλα µαζί α-
νακατεµένα. 
Μ’ αρέσει η 
καθαρότητα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΛΙΓΝΑΔΗΣ

#282, 3.12.2009

ΠΑΝΤΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ 

ΝΑ ∆ΟΥΛΕΥΩ ΜΕ 

ΝΕΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΕΚΤΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΘΟΡ-

ΜΗΤΙΣΜΟ, 

ΤΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ 

ΠΟΥ ΕΞ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-

ΝΟΥ ΦΕΡΟΥΝ, ΣΟΥ 

ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΥΝ ΤΗ 

(ΦΙΛΟ)ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ε-

ΠΟΧΗΣ ΤΟΥΣ. ΚΙ ΑΝ 

∆ΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟ-

ΗΣΕΙΣ, ΠΕΘΑΝΕΣ. Ή, 

ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, 

ΓΕΡΑΣΕΣ.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΤΣΑΣ
#159, 15.3.2007

Έχουµε πολύ καλούς 
σκηνοθέτες και η-

θοποιούς, γίνονται 
πολλά και σοβαρά 

πράγµατα, υπάρχει 
ένας αναβρασµός 
µε όλα τα καλά και 
τα κακά του. Ίσως 

έχουµε περισσότε-
ρες παραστάσεις 

από όσες µπορούµε 
να αντέξουµε, αλλά 
µπορείς να πεις σε 

κανένα στοπ; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΝΙΟΣ
#168, 17.5.2007

Ήταν ένα υπόγειο στην 
Κυψέλη. Είχε αυτά τα 
παράθυρα που χτυ-

πούν στο πεζοδρόµιο. 
Χτύπησα το παράθυρο, 

και µου άνοιξε ένα 
µαυρούλης. Του λέω: 

Συγγνώµη, έµενα εδώ, 
να δω πώς είναι τώρα; 
Του είπα, να µπω από 

το παράθυρο γιατί έτσι 
έµπαινα παλιά στο σπί-
τι; Βαριόµουν να πάω 
στην πόρτα της πολυ-
κατοικίας, να στρίψω 

µια στροφή, ήταν πολύ 
δαίδαλος. Και µπήκα 

από το παράθυρο. 
Γέλασε ο τύπος, αλλά 
µε άφησε, µπήκα και 

ήπιαµε καφέ.

Η Αθήνα, για έναν Ευρωπαίο όπως εγώ, είναι ένα µυθικό όνοµα. Είναι η απαρχή 
της ιστορίας µας, η µνήµη των µύθων που διαµόρφωσαν τη νιότη µου. Και για 
έναν αρχιτέκτονα Αθήνα είναι ο Παρθενώνας, η Ακρόπολη... Όλα αυτά ήταν στο 
µυαλό µου το 1960, όταν περίπου 20 χρονών ήρθα για πρώτη φορά. Όµως δεν 
βρήκα αυτό που έψαχνα. Βρήκα µια παλιά πόλη, κουρασµένη, χαοτική, µε έντο-
νο κυκλοφοριακό πρόβληµα, που σχηµατίστηκε από τις φτωχικές συνοικίες, 
αρκετά µακριά από την ιδέα της µητρόπολης. Ξαναήρθα το 2000, µε ένα χρονικό 
άλµα περίπου 40 ετών, και βρήκα µια νέα πόλη· νέα όχι µόνο γιατί άλλαξαν οι 
κοινωνικές σχέσεις, αλλά γιατί είχε µεταµορφωθεί σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. 

MARIO 
BOTTA

#108 17.6.2014
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
#181, 13.9.2007

Υπάρχουν πολλοί που ανησυχούν για την ταυτότητα του ελληνι-
σµού και βλέπουν την παγκοσµιοποίηση αµυντικά. Είναι λάθος. 
Ο πολιτισµός και οι αξίες µας, όταν διέπουν κάθε πτυχή της πο-
λιτικής µας ταυτότητας, προβάλλονται και αποκτούν παγκόσµια 
αναγνώριση. Η διεθνής κοινότητα σήµερα έχει ουσιαστικά ανά-

γκη από κάθε τι που εκπροσωπεί ο ελληνικός πολιτισµός.

ΝΙΚΟΣ 
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

#181, 13.9.2007

Η ∆εξιά παραβίασε 
ανοιχτές πόρτες. 

Περισσότερο όµως 
στους άλλους κατα-

λογίζω το θάνατο του 
πατέρα µου, γιατί αν 
δεν ήταν ο Ζαχαριά-
δης, η ∆εξιά δεν θα 
µπορούσε να κάνει 
τίποτα. Αυτός τον 

έστειλε να σφαχτεί 
εδώ. Με την ήττα ο 
Ζαχαριάδης ήθελε 

έναν ήρωα κι έναν χα-
φιέ. Έτσι έγινε και η ε-
πιλογή, θα µπορούσε 
να είχε συµβεί και το 

ανάποδο. Ίσως επειδή 
ο Πλουµπίδης ήταν 

πιο ήσυχος χαρακτή-
ρας και δεν αντέδρα-
σε, ως πιστός πάντα 
στο κόµµα, ίσως να 

τον βρήκε αυτόν πιο 
εύκολο ο Ζαχαριάδης 

για το ρόλο του θύ-
µατος. Μάλλον κάτι 
τέτοιο είχε υπ’ όψιν 
του ο πατέρας µου 

όταν έλεγε στην Έλλη 
«να ζήσεις για την 

εκδίκηση». Αλλά αυτά 
είναι εικασίες. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
#183, 27.9.2007

Κοίταξε, η γενιά του Πολυτεχνείου, πραγµατικά σ’ ένα µεγάλο 
βαθµό, οι εκπρόσωποί της, τα σκάτωσαν, τα παιδιά τους συντη-
ρητικοποιήθηκαν, οι ίδιοι σ’ ένα µεγάλο βαθµό, πολλοί από αυ-
τούς είναι πια εξωνηµένοι, έχουνε παραδοθεί, ας πούµε, ψυχή 

τε και σώµατι στα συγκροτήµατα και στα λαµόγια, ας πούµε, 
και στην καλοπέραση. Αυτό το πράγµα θα το πληρώσουνε, και 

το πληρώνουνε, και φάνηκε ότι το πληρώσανε και οι εκπρόσω-
ποι αυτής που κατέβηκαν στις εκλογές, να µην πω ονόµατα…

ΠΑΥΛΟΣ
#178, 26.7.2007

Η συζήτηση ξαναγυρίζει στην εφηµερίδα, στο εξώφυλλο που 
µας ετοίµασε, µια καρδιά και ένα δέντρο «να διαλέξουµε». 

«Θέλω να µετέχω», µου λέει. «Είναι όµορφο αυτό που κάνετε. Ο 
καθένας περνάει και την παίρνει χωρίς να πληρώνει. Σ’ αρέσει 

που καθώς περπατάς στο δρόµο τη βλέπεις, είναι και αισθητικά 
ωραία αυτά τα κουτιά, τα κόκκινα. Και ούτε έχεις να δώσεις λόγο 
σε κανέναν, να µιλήσεις στον περιπτερά ας πούµε…» και καθώς 

µε συνοδεύει προς τα έξω µου διηγείται µια ταινία που είχε δει 
µικρό παιδάκι: «… µια κυρία του καλού κόσµου στέκεται µπροτά 
σε έναν περιπλανώµενο βιολιστή. Καθώς τον ακούει που παίζει το 
“Bolero” του Ραβέλ, γονατίζει µπροστά του και του λέει, σ’ αγαπώ, 

σ’ αγαπώ… Ατάραχος εκείνος τη ρωτάει “και ο λόγος;”»

ΦΩΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΝΤΗΣ

#193, 6.12.2007

Η ζωή ρέει γύρω αλη-
θινά, δεν κυλάει µέσα 
από σελίδες ονείρου 

ή από ιδεαλιστικές 
φαντασιώσεις, οι 

άνθρωποι ζουν τελικά 
κυρίως όταν αγγίζο-
νται, όχι όταν µιλάνε, 
τα υγρά είναι ισχυρό-
τερα από τα στερεά, 

η έννοια του κόστους 
δεν αφορά κάποιους 

εξιδανικευµένους 
ήρωες, αλλά τον κα-
θένα που επιβιώνει 
µέσα στο αδηφάγο 

σύγχρονο κοινωνικό 
και επαγγελµατικό 

περιβάλλον. Όποιος 
νιώθει ότι όπου και να 

βρίσκεται, στο γρα-
φείο, στο σινεµά, στο 
κρεβάτι ή στο ταµείο 
του σουπερµάρκετ, 
δεν παρευρίσκεται 

απλά, αλλά πονάει ή 
γλυκαίνεται, εισπράτ-
τει ή πληρώνει ανά-

λογα µε τις συνθήκες, 
αυτός είναι δυνητικός 

αναγνώστης µου!

Πέντε χρονών κοριτσάκι και τρέχει τόσο γρήγορα! Η συνονόµατη φορά-
δα µας στο Μαρκόπουλο µας έκανε πάλι περήφανους. Αντιγράφουµε από 
το «Γκανιάν»: «Απογειώθηκε στη λάσπη η Άθενς Βόις υπερισχύοντας µε εντυ-
πωσιακά µεγάλη υπεροχή (11 ½ µήκη!!!) της φαβορί Κρεολής. Η Άθενς Βόις εξέ-
πληξε τους πάντες µε την υπερσαρωτική επικράτησή της, η οποία έφτασε σε δια-
φορά µηκών τέτοια που δύσκολα παρατηρείται σ’ αυτόν τον ιππόδροµο. Ο τρόπος 
µε τον οποίο άρχισε να ξεφεύγει στα 500 µέτρα και η χαρακτηριστική άνεση µε 
την οποία τερµάτισε, εξέπληξαν και τους φανατικότερους θαυµαστές της». 

ΛΙΝΑ 
ΝΙΚΟΛΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ
#193, 6.12.2007

Γι’ αυτό µ’ αρέ-
σει το τραγούδι. 

Γιατί κρατάει τρία 
λεπτά και µόνο. 

Μέσα σε τρία 
λεπτά έχεις πει, 

έχεις ταΐσει, έχεις 
συναντηθεί, έχεις 
χωρίσει, ναι… όλα 
κάπου. Αυτό δεν 

είναι ζωή; 

ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ

#191, 22.11.2007

Η Αθήνα δεν με 
εμπνέει απλώς, 

είναι η πόλη στην 
οποία έχω μεγα-
λώσει, το μέρος 
όπου ζω. Είναι η 

σκηνή μου, με κά-
θε σημασία που 
μπορεί να πάρει 
αυτή η λέξη. Το 

γεγονός ότι γρά-
φω οφείλεται εν 
πολλοίς σε αυτή 
την πόλη, και δεν 
είναι τυχαίο που 

όλα μου τα βιβλία 
διαδραματίζο-

νται στο αθηναϊ-
κό κέντρο.

ΤΡΕΞΕ, 
ΑΘΕΝΣ 

ΒΟΪΣ, 
ΤΡΕΞΕ!

#157, 1.3.2007

Π Α Υ Λ Ο Σ
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Αργύρης 
ΜπΑκιρτζης 
(ΧειΜερινοι 

κολύΜβητες) 
#190, 15.11.2007

Περάσαμε καταπληκτι-
κά στα γυρίσματα του 
«Παρακαλώ, γυναίκες, 

μην κλαίτε», κάποια 
μέρα είχαμε γύρισμα 
και κοιμόμασταν σε 

συνεχόμενα δωμάτια 
με τον Χρήστο (σ.σ. 

Βακαλόπουλο). Ετοι-
μάζομαι να φύγω και 
βλέπω τα πράγματά 

του έναν μπόγο. Λέω, 
πάλι άφησε το κρεβάτι 
του χάλια, και φεύγω. 
Και αυτός κοιμόταν. 

Φύγαμε και τον αφήσα-
με. (γέλια)

Jonathan Coe
#102 17.6.2014

Μάλλον είμαι ο μοναδι-
κός άνθρωπος που δεν 
μου αρέσει να διαβάζω 
τα βιβλία μου και ο μο-

ναδικός άνθρωπος που 
μου αρέσει να ακούω τη 
μουσική μου. Έτσι, γρά-
φω μουσική για κοινό 

«ενός». Eμένα. 

Νίκος 
Θέμέλης 

#169, 24.5.2007

 

Είναι αφιλόξενη πόλη 
η Αθήνα. Στη Σόλωνος, 
για παράδειγμα, όπου 
συχνάζει ο ήρωάς μου, 

δεν έχει πεζοδρόμια 
να περπατήσεις. Αν 

εξαιρέσει κανείς τους 
λίγους πεζοδρομη-

μένους δρόμους που 
υπάρχουν στο κέντρο, 

οι συνθήκες είναι 
πάρα πολύ δύσκολες 
για να κάνεις μια βόλ-

τα να ανασάνεις. Η 
αγαπημένη μου βόλτα 
είναι από την πύλη του 

Αδριανού στο Γκάζι. 
Υπάρχουν ωραίοι πε-
ρίπατοι και στην Και-
σαριανή. Στην Αθήνα 

αγαπώ τα μουσεία της, 
το Μουσείο Ισλαμικής 
τέχνης στην οδό Ασω-
μάτων, για παράδειγ-
μα, ένα χώρο που έχει 
μαζέψει απίστευτης 
ομορφιάς δείγματα 

ισλαμικού πολιτισμού, 
πόσοι έχουν ανέβει 
πάνω στο καφέ, να 

πιουν τον καφέ τους 
στην ταράτσα και να 

χαζέψουν Ακρόπολη, 
Κεραμεικό, από το Γκά-

ζι μέχρι την Αίγινα;

Πέτρος 
μάρκάρης 
#388, 19.4.2012

Όχι, δεν τα 
φάγαμε μαζί. 
Ένα μεγά-
λο και υγιές 
κομμάτι των 
πολιτών δεν 
συμμετείχε 

στο φαγοπότι του κάθε Τσοχατζόπουλου. 
Έχουμε όμως όλοι το μερίδιο της ευθύνης 
μας για την κατάντια της χώρας. Άλλοι πολύ 
λιγότερο και άλλοι πολύ περισσότερο. Θα 
πρέπει να τις αναλάβουμε, όποιο κι αν είναι 
το μέγεθός τους, και να μην τις μεταθέτου-
με στους άλλους.

ΝαΝα  
Μούσχούρη
#148, 7.12.2006

Το Ηρώδειο το αντιμετώπιζα 
πάντα με δέος, είτε μικρή 
είτε 50 χρονών το 1984, ό-
ταν έδωσα την πρώτη μου 
μεγάλη συναυλία, μετά από 
20 χρόνια απουσίας μου. Ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής 

μου είχε ζητήσει να τραγου-
δήσω για τα 10 χρόνια απο-
κατάστασης της δημοκρα-
τίας. Τον ευχαριστώ πάντα 
γι’ αυτό. Πρώτη φορά άνοιγε 
τις πόρτες του το Ηρώδειο 
σε μη κλασικό ρεπερτόριο. 
Έκτοτε, τραγούδησα πολλές 
φορές εκεί. Και εκεί θα κλεί-
σω την καριέρα μου ολοκλη-
ρώνοντας την αποχαιρετι-
στήρια περιοδεία μου. 

Blaine 
ReinengeR

(tuxedomoon)
#188, 1.11.2007

Μου αρέσει να τρι-
γυρίζω στο κέντρο, 
Κεραμεικό, Θησείο, 
Ψυρρή, μια πολύ εν-
διαφέρουσα σκηνή 

που μου θυμίζει τη Νέα 
Υόρκη τη δεκαετία του 
’70, καλλιτέχνες ζουν 
σε σοφίτες, σε παλιά 
ραφεία. Αυτό αλλάζει 
ήδη, ακριβώς όπως έ-

γινε στο Soho, σοφίτες 
αγοράζονται από αν-

θρώπους με χρήμα που 
εκδιώκουν έπειτα τους 
καλλιτέχνες. Εγώ μένω 
στους Αμπελόκηπους 
και μου αρέσει πολύ.

γιΑννης 
ςΜΑρΑγδης

#186, 18.10.2007

Υπάρχει ένα μέγαρο στο 
Ηράκλειο, που λέγεται 

μέγαρο Φυτάκη. Ο 
αρχικός του ιδιοκτήτης 

το έπαιξε ένα βράδυ 
Πρωτοχρονιάς στα ζά-
ρια και το έχασε και στη 
συνέχεια ανέβηκε στην 
ταράτσα και αυτοκτό-
νησε. Αν στο τέλος της 
περασμένης χρονιάς 
δεν έκανα την ταινία, 
θα ανέβαινα να κάνω 

το ίδιο. Δεν θα ήθελα να 
υπάρχω, αν δεν έφερνα 
εις πέρας αυτό το χρέος. 
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Ο ΑΡΗΣ ΔΑΒΑΡΑΚΗΣ 
ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΑΣΟ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ … «99%»
#199, 7.2.2008

Α: Είχε δίκιο. Σαν µιούζικαλ α-
κουγότανε. Κλωτσούσε.

Τ: Ε, και τελικά καταλήξαµε στο 
Βυζάντιο! Μονοφωνικό τραγούδι 
χωρίς όργανα! Θυµάσαι που µας 

τα ’λεγε και ο Γιάννης Τσαρούχης, 
τότε που του ’χαµε πάρει συνέ-
ντευξη για τις «Τρωάδες» της 

οδού Καπλανών, το ’77;
Α: Τι παράσταση, Θεέ µου! Η ω-

ραιότερη που έχω δει στη ζωή µου. 
Τ: Τότε τον είχαµε ρωτήσει γιατί 
δεν είχε βάλει καθόλου µουσική. 
Γιατί δεν είχε πει στον Χατζιδάκι, 
ας πούµε, να του γράψει; Θυµάσαι 

τι µας είχε απαντήσει; 
Α: Για πες…

Τ: «Θα έβαζα µουσική µόνο 
αν µπορούσε να παιχτεί χωρίς 

όργανα». 

Ο Λ Α Σ Ι Ν Ε Μ ΑΓ Υ Ρ Ω

#189, 8.11.2007

Ναι, οι ήρωες στην ταινία µου 
και στα κόµικ καπνίζουν πολύ, 
γιατί κι εγώ καπνίζω συνέχεια. 

Μετά τον Ιανουάριο, όταν θα απα-
γορευτεί το κάπνισµα στο Παρίσι, 
πιθανότατα να µετακοµίσω στην 

Ελλάδα. Έχω έρθει µια φο-
ρά στην Αθήνα και όλοι 
µου µιλούσαν ελληνικά 
γιατί νόµιζαν ότι ήµουν 
Ελληνίδα. Οπότε, πι-

στέψτε µε, το σκέφτο-
µαι σοβαρά.

ΜΑΡΓΙΑΝ
ΣΑΤΡΑΠΙ

Η ATHENS VOICE ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥ ΝΑΚΗΣ
#197, 24.1.2008

Καληµέρα, φωνούλα µου. Ήρθα στο Μπενάκη. Ήσουν εκεί µε τους σκούφους σου, τα κασκόλ 

σου, µε µια αγάπη τεράστια, του απόβροχου, χύµα όπως αυτή που ενοχλεί τους επικριτές 

σου κι αυτή που σου κάνει τη διαφορά!! Ξύπνησα να σου γράψω να σου προλάβω αυτή την 

Πέµπτη µε τις φρεσκαδούρες τις φωτό. Όλοι εκεί, όλοι καθαροί, ντυµένοι, φρεσκοπλυµένοι, 

κολονιαρισµένοι, λουσάτοι. Μ’ έφεραν η Αργυρώ κι η ∆έσποινα, οχτώ παρά στην είσοδο. 

Περίµενε γελαστός ο Τάσος το δήµαρχό µας και κάθισα να του κάνω παρέα, φαντασίωσα ότι 

είµαι όπως Λονδίνο, έξω από την Τέιτ Γκάλερι, α να κι ο Μους µε τον Άγγελο. Αφίσες, Άθενς 

φύλλα παντού! Όλα στη θέση τους. Και κόσµος πολύς απ’ όλα τα κόµµατα. Μουσική. Κόσµος 

ψωνίζει απ’ το απίθανο µαγαζί του Μπενάκη. Να κι η Άλκηστη µε το τζιπ της. Κορνάρει. Να κι 

ο Λάκης µε το κινητό του. Γελάµε. Κι ο δήµαρχός µας στην ώρα του. Μπαίνουµε.

Ελλάδα. Έχω έρθει µια φο-Ελλάδα. Έχω έρθει µια φο-
ρά στην Αθήνα και όλοι ρά στην Αθήνα και όλοι 
µου µιλούσαν ελληνικά µου µιλούσαν ελληνικά 
γιατί νόµιζαν ότι ήµουν γιατί νόµιζαν ότι ήµουν 
Ελληνίδα. Οπότε, πι-Ελληνίδα. Οπότε, πι-

στέψτε µε, το σκέφτο-στέψτε µε, το σκέφτο-
ΑΡΗΣ ΡΕΤΣΟΣ
#191, 22.11.2007

Να σταµατήσει το παραµύθι µε τα «ιδιόρρυθµός» κ.λπ. 

Αυτό που χρειάζεται ο Ρέτσος είναι συστηµατική επιχο-

ρήγηση και χώρους για οργανωµένες εµφανίσεις. Ή για 

να µη βλέπουν µπροστά τους αυτόν τον «ταλαντούχο» 

Ρέτσο, τον «απόµακρο», την «εξαίρεση»… και τα λοιπά, 

κι ένα σπίτι σε ένα νησί, βρε αδερφέ, δεν βλάπτει. Όχι 

για να ησυχάσω, αλλά για να µπορέσω να µην ησυχάσω, 

για… οργιώδεις καυτές νύχτες µε τα δέντρα, τις ελιές, 

τις πέτρες, τα βουνά. Κι αυτό για να µη συνεχιστεί αυτή η 

κατάσταση, όχι µέχρι τα 50 –που είµαι ήδη– αλλά µέχρι τα 

150… Ευχαριστώ. 

ΦΑΤΙΧ ΑΚΙΝ
#200, 14.2.2008

Η Γερμανία είναι η πατρίδα μου, όμως 
η Κωνσταντινούπολη είναι ένα μέρος 

που νιώθω επίσης σπίτι μου. Για τη δική 
μου γενιά, όμως, είναι εύκολο να είμαστε 

άνετοι με τη διπλή εθνική μας ταυτότητα, κάτι που δεν 
ήταν δεδομένο μερικά χρόνια πριν. Με την ίδια λογική, είναι 
εύκολο να νιώθω καλοδεχούμενος στην Τουρκία, καθώς 
δεν έχω κάνει ακόμα κάτι που να ενοχλήσει τη συντηρητική 
βάση της χώρας. Δεν ξέρω πώς θα νιώθω για τη χώρα αν 
κάποια στιγμή γίνει κάτι τέτοιο.
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RAINING 
PLEASURE

[#201, 21.2.2008] Σελ 44

Μια φορά 
έκλεψαν το 
κινητό του 
Vassilikou, 

ενώ τρώγαµε 
κάπου στην 
Αθήνα. Το 
θέµα είναι 
ότι συνή-

θως γράφει 
στίχους στο 
κινητό του. 
Είναι το πιο 

πρόχειρο και 
γρήγορο. Έ-

τσι, 2-3 µέρες 
πριν ξεκινή-
σουµε τις η-

χογραφήσεις, 
χάσαµε τους 
στίχους που 
ετοίµαζε για 
6 µήνες κι έ-
πρεπε να τους 
γράψει όλους 
από την αρχή. 

Ξεκίνησα να κάνω το πρώτο σχέδιο µε αίµα το ’78, όταν ήµουν στις 
Βρυξέλλες και είδα µια έκθεση των masters της ζωγραφικής µε θέµα 
τις πληγές και τη µαστίγωση. Τότε, για να φτιάξουν για παράδειγµα 
το καφέ χρώµα, θρυµµάτιζαν και χρησιµοποιούσαν στα υλικά τους 
ανθρώπινα κόκκαλα, ενώ το αίµα ήταν παρόν στη ζωγραφική µέσα 
από τις θρησκευτικές πληγές. Οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι 
παλιές πληγές, κατά µια έννοια. Αυτό το έργο που έφτιαξα ονοµαζό-
ταν «My body, my blood, my landscape». 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΚΥΡΚΟΣ

#177, 19.7.2007

Τον εκτιµάω τον Σηµίτη 
και θεωρώ ότι, παρ’ 
όλα όσα λέγονται, η 

περίοδος της πρωθυ-
πουργίας του ήταν µια 

από τις σηµαντικότερες 
πρωθυπουργικές θη-
τείες στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια. Ήταν 
ο άνθρωπος που για 

πρώτη φορά εισήγαγε 
στην Ελλάδα το σηµει-
ωµατάριο µε το µολύβι. 

Τον κατηγόρησαν για 
λογιστή, βρίσκω όµως 

ότι αυτή του η ιδιό-
τητα ήταν από τις πιο 
σηµαντικές. ∆ηλαδή, 

έλεγε, κάθισε κάτω θα 
κάνουµε αυτά και αυτά, 
εσύ τα χρεώνεσαι και σε 

15 µέρες θα έρθεις να 
µου πεις τι έκανες. Εδώ 

στην Ελλάδα έχει λείψει 
η έννοια του ελέγχου. 
Ο καθένας κάνει του 
κεφαλιού του και ό-

ταν έρθει η στιγµή να 
κληθεί να λογοδοτήσει 
αρχίζουν οι φωνές, τα 
δράµατα, οι απειλές, οι 
παραιτήσεις ή οι αρνή-
σεις των παραιτήσεων! 
Νοµίζω ότι την εποχή 

του Σηµίτη σηµειώθηκε 
µια φωτεινή περίοδος, 
όπου όλοι αισθάνονταν 
ότι ήταν υποχρεωµένοι 
να λογοδοτήσουν. Αυτό 
φυσικά δεν άρεσε, και 

δεν άρεσε και στην 
ελληνική ψυχολογία, 

όπου ο καθένας θεωρεί 
ότι είναι ανεξέλεγκτος. 
Και αυτό έχει διαχυθεί 

παντού. Αυτή η γενικευ-
µένη ανευθυνότητα, 

που οδηγεί σε όσα σπα-
ραξικάρδια γίνονται 

αυτό τον καιρό. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
#195, 10.1.2008

Οι Γάλλοι έχουν κουραστεί από τα εξοµολογητικά µυθιστορήµατα όπου δεν συµβαίνει τίποτα 
εκτός από τις ψυχολογικές διακυµάνσεις του ήρωα. Ο ναρκισσισµός της γαλλικής λογοτεχνίας 
έχει παραγίνει… Νοµίζω, λοιπόν, ότι απλώς τους άρεσε το «µ.Χ.»: εκτός από το θέµα του –οι 
προσωκρατικοί, η βίαιη επιβολή του χριστιανισµού, η κριτική του µονοθεϊσµού– εκτίµησαν 

το ότι δεν χαρακτηρίζεται από αυτο-αναφορικότητα…

#185, 11.10.2007

Μετά το θάνατό µου, αν θέλουν οι κόρες µου, µπορούν να εκδώ-
σουν τα ηµερολόγιά µου. Έχουν πλάκα. Όπως λέω στην ταινία, οι 
αναµνήσεις µου είναι επιλεκτικές σαν ένα πλυντήριο. ∆εν ξέρω 

αν είµαι σίγουρη για όλες. Και ήθελα να µιλήσω για τις πληγές ει-
δικά σε οικογένειες που δεν έχουν ίδιο πατέρα. Ποτέ δεν µπορώ 
να είµαι σίγουρη ότι υπήρξα µια καλή µητέρα. Η µητέρα µου Judy 
Campbell έδειχνε να το ξέρει. Αλλά, από την άλλη, όταν πέθαινε 
αυτό αναρωτήθηκε. Γι’ αυτό είµαι βέβαιη ότι ανεξάρτητα από δι-
ασηµότητα, πλούτη ή δόξα, αυτή είναι η µεγαλύτερη έγνοια. Ή-

µουν εντάξει; Με έχεις συγχωρήσει για τα λάθη µου; Με αγαπάς; 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ
#197, 24.1.2008

Α, δεν µπορώ το «κατά µόνας», να κάθεσαι 
σπίτι στο σαλόνι σου εσύ κι ο Φελίνι! Προτι-

µώ να πάω κινηµατογράφο, αυτά τα πράγµατα 
θέλουν να πιεις µετά ένα ποτήρι κρασί, να συζη-

τήσεις, να διαφωνήσεις… Πολλοί από τους φίλους µου έχουν πια 
αποχωρήσει. Ο Καβαλιεράτος, ο Λέων Αβδής, ο Φίλιππος Ηλιού. 
Οι άλλοι κρατάνε γερά. Είναι και η Ειρήνη Γερουλάνου, η καρδιά 
του µουσείου, και όλοι οι συνεργάτες, ένας πολύ εκλεκτός πυρήνας, 
είναι και οι φίλοι µου οι καλλιτέχνες και βεβαίως η γυναίκα µου…
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Λουκία
#203, 6.3.2008

Είναι λίγο ασχημομού-
ρα η Αθήνα μας, αλλά 

την αγαπώ. Από το 
οικείο Κολωνάκι μού 
αρέσει να κατηφορί-

ζω την Ερμού προς το 
Μοναστηράκι, στην 

οδό Αδριανού, να βλέ-
πω την Ακρόπολη και 
τα τρένα να περνούν, 
και αν αντέξω κι άλλο 

την πεζοπορία να 
φθάσω σε πιο cult πε-
ριοχές (Κουμουνδού-

ρου, γύρω από την 
Ομόνοια, Κεραμεικό), 
υποβαθμισμένες μεν, 

αλλά βιωμένες και 
γεμάτες ενέργεια.

B.D. 
Foxmoor

#231, 23.10.2008

Xάνουμε τις λέξεις, τις μελωδίες, 
τον τσαμπουκά μας και τα όνειρά 
μας. Κακοταιριάζουμε την οργή 
μας με τη σιωπή τους και ζευγα-

ρώνουμε την αβολεψιά μας με την 
ντροπή τους. Σκατά στα μούτρα μας 

για πίλινγκ!

ΣτέΛίοΣ κοηΣ
#502, 29/10/14, σελ. 24-25

Είναι αλήθεια 
πως κάθε φορά 
που φιλοξενώ 
ξένους αρχιτέ-
κτονες φτιάχνω 
ολόκληρα σενά-
ρια από ποιους 

δρόμους θα τους 
περάσω, τι θα τους 

δείξω και κάθε 
φορά εκπλήσ-
σομαι με τι τους 
εντυπωσιάζει. 

Για παράδειγμα, 
αρχιτέκτονες από 
την Ιαπωνία είχαν 
τρελαθεί από την 

Καπνικαρέα – δεν 
το περίμενα. Από 
την άλλη οι Ιταλοί 
που περιμένουν 

να δουν μια Αθήνα 
παρόμοια της Ρώ-
μης δεν τους βγαί-

νει η εικόνα.

ΓρηΓορηΣ 
ΒαΛΛίανατοΣ

#220, 10.7.2008

Τα μαθαίνεις τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, 

δεν γεννιέσαι με 
αυτά. Δεν περιμένεις 
στη ζούγκλα να φερ-
θούν ευγενικά σ’ ένα 

ανάπηρο ζώο· περιμέ-
νεις να το φάνε. Γεν-
νιόμαστε ρατσιστές, 
αλλά ως άνθρωποι 

φιλοδοξούμε να 
γίνουμε κάτι παρα-

πάνω, να μάθουμε να 
φερόμαστε ευγενικά. 

Δεν γίνεται το 20% 
του πληθυσμού της 
Ελλάδας να είναι αλ-
λοδαποί και να τους 
περιφρονούμε ή να 

τους αγνοούμε. Ανέ-
καθεν υπήρχαν ξένοι 
εδώ. Όταν η Θεσσα-

λονίκη απελευθερώ-
θηκε, ζήτημα είναι 

εάν το 15% των κατοί-
κων ήταν Έλληνες.  

νίκοΣ ΦΛώροΣ
#203, 6.3.2008

Στη Νέα Υόρκη τα 
έργα μου έχουν 

φορεθεί και έχουν 
κυκλοφορήσει στο 
δρόμο. Μια κοπέλα 
φορώντας το τερά-

στιο κοστούμι Queen 
Elizabeth περπατούσε 
προς το Metropolitan 
διασχίζοντας τη Fifth 
Avenue. Είχε σταμα-

τήσει την κυκλοφορία 
στο δρόμο. 

Πάνος 
Κάτςιμιχάς

#279, 12.11.2009

Ένα καλοκαίρι (νο-
μίζω του 1972) πήγα 
στην Ίο για 20 μέρες 
και έμεινα 3 μήνες. 

Όταν μου τέλειωσαν 
τα λεφτά, ξέμεινα 
στην παραλία του 
Μυλοπότα και την 

έβγαζα με ψωμοτύρι. 
Μπήκε Σεπτέμβριος 

και ένα βράδυ βρήκα 
στην παραλία μια 

πορτοκαλί τσάντα. 
Είχε μέσα γυαλιά, 
ένα φουλάρι, ένα 

πακέτο Rothman’s 
και ένα μικρό βιβλίο. 
Τους «Προσανατο-

λισμούς» του Ελύτη. 
Πέρασα τις επόμενες 

10 μέρες διαβάζο-
ντάς το. Σαν ταξίδι 
με L.S.D. έμοιαζε. 

Γύρισα στην Αθήνα 
αλλαγμένος. 

#167, 10.5.2007

Πριν από τρεις μήνες περίπου 
βρεθήκαμε ξανά και αποφα-
σίσαμε να παίξουμε και πάλι 
μαζί / οι κιθάρες ακούστηκαν 
ξανά στην τσίτα, αλλά η ατμό-
σφαιρα ήταν χαλαρή / έτσι 
όπως πρέπει να συμβαίνει / 

μιλήσαμε, γυρίσαμε 
πίσω τις μέρες / πα-
ραδεχθήκαμε πως 
σταθήκαμε τυχεροί 
με τους ανθρώπους 
που βρέθηκαν στο 
δρόμο μας / και αν 
θέλουμε κάτι πραγ-
ματικά, είναι να τους 
ευχαριστήσουμε / 
τον Peter Zaremba 
των Fleshtones, που 
ήταν μαζί μας την 
κατάλληλη στιγμή / 
τον Paul B. Cutler, που 
μας δίδαξε τα σωστά 
πράγματα τη σω-
στή περίοδο / τους 
ηχολήπτες που δού-
λεψαν μαζί μας σε 
όλους τους δίσκους 
/ δεν ειρωνεύτηκαν 
την άγνοιά μας / ούτε 
δοκίμασαν να χαμη-
λώσουν τις εντάσεις 
/ την εποχή που οι 
μικροφωνισμοί των 
ενισχυτών προκα-
λούσαν πανικό στους 

τεχνικούς / όλους τους φί-
λους που ήταν μαζί μας πριν 
ακόμα φτιαχτεί το γκρουπ / ό-
πως και στην πορεία του / από 
τα καφενεία της παραλίας 
Αμπελοκήπων μέχρι το Rodeo 
/ και από τον Πήγασο μέχρι 
το Ρόδον / οι ιστορίες τους 
υπάρχουν στους Last Drive.

άλΚη Ζέη
[#633, 2.11.2017] 

Μια μέρα σ’ ένα σχολείο 
όπου είχαν διαβάσει τον 
«Μεγάλο περίπατο του 
Πέτρου» με ρωτάει ένα 
παιδί: «Γιατί σκοτώσατε 
τον Σωτήρη που ήτανε 
καλό παιδί;». «Δεν τον 

σκότωσα εγώ, τον σκό-
τωσε ο Γερμανός» του 
απάντησα. «Δεν μου ά-

ρεσε εμένα» μου απαντά 
«κι έγραψα ένα δικό μου 
τέλος. Βγάζει ο Γερμανός 

το πιστόλι για να πυρο-
βολήσει αλλά εκείνη τη 
στιγμή χτυπά το κινητό 

του και ο Σωτήρης το 
σκάει». «Μα είχε ο Γερμα-
νός κινητό;» τον ρωτώ. 
«Μα, κυρία Ζέη, αν δεν 
έχει ο Γερμανός κινητό, 

ποιος θα έχει;» 

ΠοΛυ ΜηΛίώρη
#206, 27.3.2008

Είμαι κόρη του εκδότη 
του «Ρομάντσου», 
Νίκου Θεοφανίδη, 

και το πρώτο μεγάλο 
πιεστήριο που βάρ-

βαρα ξεριζώθηκε 
το ’87 από το κτίριο, 
είχε σε μπρούτζινο 
ταμπελάκι το όνομά 
μου, μαζί με της α-

δελφής μου, της Ινώς 
(αργότερα «Κωνστα-
ντοπούλου»), γιατί ο 

Θεοφανίδης θεωρού-
σε γούρι «τα κορίτσια 

του». Με χόρεψαν, 
μικρή, στα γόνατά 

τους γραφιάδες όπως 
ο Νίκος Τσιφόρος, η 

Ιωάννα Αναγνώστου-
Μπουκουβάλα, ο Α-

σημάκης Γιαλαμάς και 
γελοιογράφοι όπως ο 
Παυλίδης, ο Αρχέλα-

ος, ο Χριστοδούλου, ο 
Πολενάκης. 
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Ηerbie 
Hancock

#235, 20.11.2008

Μια μέρα o (Μικελά-
ντζελο) Aντονιόνι με 

προσκάλεσε για δείπνο 
στη σουίτα του ξενοδο-
χείου του. Όταν τελειώ-
σαμε το δείπνο, μου έ-

κανε μια ερώτηση. Μου 
είπε: «Τι είναι τέχνη;». 
Ένιωσα νευρικότητα. 
Στην πραγματικότητα 

δεν μπορώ να θυμηθώ 
τι του απάντησα, αλλά 
θυμάμαι πολύ καλά τι 
μου είπε εκείνος. Είπε: 

«Δεν υπάρχει τέτοιο 
πράγμα. Υπάρχει μόνο 
ένας πίνακας ζωγραφι-
κής, ένα μουσικό κομ-
μάτι, χορός, με άλλα 

λόγια υπάρχουν μόνο 
έργα, όχι τέχνη. Και είτε 
σου αρέσει μια σύνθε-
ση, είτε όχι». Αυτό μου 
φάνηκε ευφυές. Απλό, 

αλλά τόσο αληθινό. 
Μετά τον ρώτησα για 

την ταινία «Blow Up». Eί-
χαμε δει μια προσωρινή 
επεξεργασία του φιλμ 

και δούλευα ακόμη 
πάνω στη μουσική της. 
Τον ρώτησα τι είχε στο 
μυαλό του. Τι ήθελε να 
πει με το φιλμ. Και μου 
είπε. «Τίποτε. Σημαίνει 

ακριβώς ότι το κοινό αι-
σθάνεται ό,τι σημαίνει». 

ΆννΆ ΚΆφέτσΗ
#235, 20.11.2008

οι σύγχρονοι καλλιτέ-
χνες μας δείχνουν το 
δρόμο, δεν υπάρχουν 
στεγανά ανάμεσα στα 

εικαστικά, τη μουσι-
κή, τη λογοτεχνία, 

τον κινηματογράφο. 
υπάρχει μεγάλος εν-
θουσιασμός από τον 
εικαστικό χώρο και 
από τον κόσμο γενι-

κότερα με την εγκατά-
σταση του εμΣΤ στο 

Ωδείο Αθηνών.

ΚΆτέρίνΆ 
ΚΆρύδΗ
#423, 13.2.2013

Είμαστε μια οικογενει-
ακή επιχείρηση που ά-

ντεξε πολλά και συνεχί-
ζει κάνοντας ταυτόχρο-
να νέα ανοίγματα. Αυτό 
είναι κάτι που σήμερα 
αξίζει να το γιορτάζει 
κανείς, ανεξαρτήτως 

των 70 χρόνων»

AλέξΆνδροσ 
τομπΆζΗσ

212, 15.5.2008

 Όταν ξεκίνησε η 
μελέτη για το Πεδίο 
του Άρεως υπήρχε 

ήδη ένα concept, μια 
προμελέτη της Υπερ-
νομαρχίας. Το κύριο 

σημείο της ήταν ο 
σεβασμός του ύφους 
του Πεδίου του Άρε-
ως, όπως το ξέραμε 
ως σήμερα. Δεν θα 

αλλάξει η μορφή και 
οι βασικές χαράξεις 

θα παραμείνουν. Φυ-
σικά, η αναβάθμιση 
αφορά όλο το Πεδίο 

του Άρεως.  

ΆντώνΗσ 
φρΆγΚΆΚΗσ

#209, 17.4.2008

Δεν περιμένω ποδη-
λατοδρόμους από μια 
δήθεν πολιτεία, από 

μια δήθεν δημαρχία¼ 
Δεν περιμένω τίποτα 
± άλλωστε πιστεύω 

ότι η Αθήνα έχει πολύ 
σοβαρότερα προβλή-
ματα να λύσει. Το πιο 

σημαντικό για μένα εί-
ναι τι κάνει ο καθένας 

μόνος του. 

πΆολΆ 
#231, 23.10.2008]

ΑλΕξηΣ ΤΣίΠρΑΣ: 
ΕχΕί ΠρΑγΜΑΤί ΣοΥξΕ 
ΑνΑΜΕΣΑ ΣΤοΥΣ γΚΕι, 

ΑλλΑ ΑΣ ΤοΥ ΠΕί 
ΚΑΠοίοΣ οΤί ΑΥΤΑ 
ΤΑ ΠΑλίοΜοΔίΤίΚΑ 

ΠοΥΚΑΜίΣΑ ΜΕ Το ζί-
βΑγΚο ΑνηΚοΥν ΣΤη 
ΔΕΚΑΕΤίΑ ΤοΥ ’70. η 

ΑρίΣΤΕρΑ χρΕίΑζΕΤΑί 
νΑ ΕίνΑί ΚΑί λίγο ΤρΕ-

νΤί, ΔΕν νοΜίζΕΤΕ;

ΆΚύλλΆσ 
ΚΆρΆζΗσΗσ

#208, 10.4.2008

Η κριτική 
που ασκείται 
στον Φώτη 
Γεωργελέ – 
πάντα μέσα 
στο πλαίσιο 
του χιούμορ 
που έχει η 
παράσταση 
– και στην 

A.V., περιο-
δικό από τα 
καλύτερα, 
είναι ότι 
αισθανό-
μαστε πως 
αντιμετω-

πίζετε κάθε 
βδομάδα μια 
κρίση υπαρ-
ξιακή, για το 
τι πράγμα θα 

γράψετε. 

PhiliP Glass
#219, 3.7.2008

Τι θυμάμαι 
από το ταξίδι 
στην Ινδία 
το 1967 με 
τον Ravi 

Shankar και 
τους Beatles; 
Ήμουν τότε 
για αρκετό 
διάστημα 

δίπλα στον 
Shankar, σαν 
βοηθός του. 
Πρώτη φο-
ρά βρέθηκα 
αντιμέτω-
πος με μια 
κουλτούρα 
στην οποία 

δεν είχα κα-
θόλου ανα-
φορές. Ποτέ 
δεν συνήλθα 
από αυτό το 

σοκ. 

Gloria 
Gaynor

#219, 3.7.2008

Στο μυαλό 
μου έχω τη 

γνώση, στην 
καρδιά μου 
την πίστη 

και στο συρ-
τάρι μου το 
στέμμα με 

το οποίοι οι 
DJ της επο-
χής με είχαν 
ανακηρύξει 
«Queen of 

Disco». 

ρένΗ πίττΆΚΗ 
#237, 4.12.2008

Πώς ήταν η Αθήνα το 
2004, θυμάσαι; Εμείς 

είμαστε πολιτισμένοι, 
ευγενικοί, καθαροί, 
προσεκτικοί, μόνο 

όταν έχουμε επισκέ-
ψεις. Μετά ξαναρχίζει 
το σκουπίδι, το βρισί-
δι και οι εκδηλώσεις 

παντού. Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις εννοώ. 

Και βραβεία.

μΆτθίλδΗ
μΆγγίρΆ
#289, 11.2.2010

η σημερινή Αθήνα έ-
χει άρωμα πολυεθνι-

κό. Κατεβαίνοντας 
τη Σοφοκλέους, λίγο 
πριν βγεις στην Πει-

ραιώς, βαραίνει τόσο 
πολύ η μυρωδιά που 

θέλεις να κλείσεις 
τη μύτη σου και να 
ανοίξεις καλά-καλά 
τα μάτια σου να δεις 

ένα θέαμα που σε 
ταξιδεύει σε χώρες 

και αγορές εξωτικές. 
λειτουργεί σαν δια-
κτινισμός ένα πράγ-
μα, γιατί στη Σταδίου 

παίρνεις το άρωμα 
της παλιάς εκείνης 
Αθήνας, υπάρχουν 
δυο-τρία μαγαζιά 
που έχουν μείνει 

από τότε, την Αθήνα 
του Μινιόν ας πούμε, 
και μετά καταλήγεις 

στην Τεχεράνη με 
δόσεις Πακιστάν και 
Αφρικής. Φτωχοί αλ-
λοδαποί μάχονται να 

επιβιώσουν...

Μιχάλης
ΠάΠάγιάννάκης

#215, 5.6.2008

Ζητήστε να υπάρξει 
αντίστοιχη δημόσια 

εξαγγελία και δέ-
σμευση ότι ξεκινάει 

αμέσως η νομική 
και διοικητική 

μεθόδευση για την 
άμεση διάλυση ή εν 

πάση περιπτώσει 
την απομάκρυνση 

των «οικοδομικών 
συνεταιρισμών» 
από τον εναγκα-
λισμό τους με το 
κράτος. Αυτός ο 

εναγκαλισμός είναι 
βασικός συντελε-
στής αποδυνάμω-

σης και αλλοίωσης 
κάθε πολιτικής 

προστασίας των 
(περιαστικών κυ-

ρίως…) δασών. 
Ζητήστε αμέσως να 
εξαγγελθεί με χρο-

νοδιάγραμμα και 
δεσμευτικότητα η 

απαγόρευση της ε-
κτός σχεδίου δόμη-

σης, η αλλαγή των 
διαδικασιών ανα-

γνώρισης ιδιοκτη-
σιών προϊστορικών 

χρόνων από προ-
φορικές μαρτυρίες 
ή από ντοκουμέντα 

της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας… 

Διαμαντής 
αúΔινής 

Tεύχος 100

Λακής
ΛαζόπόυΛός
Tεύχος 103

νικός 
περακής 
Tεύχος 105

Terry 
rodgers 
Tεύχος X-mas 
Guide 2005

Frederic 
BoileT

Tεύχος 107

ταςός
παυΛόπόυΛός

Tεύχος 104

Mario  
BoTTa

Tεύχος 108

TiM 
BurTon 

Tεύχος 106
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acTive  
MeMBer
Tεύχος 101

Δήμήτρής  
μυταρας

Tεύχος 102

FerrAn 
AdriA 

664, 21-27/6/18

Το φαγητό μπο-
ρεί να είναι κάτι 

για να ταΐσεις 
τον εαυτό σου, 
μπορεί όμως 

να είναι και μια 
γλώσσα για να 
εκφράσεις συ-
ναισθήματα και 
να μεταφέρεις 

μηνύματα.

15 χρόνια!
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Λένος 
Χρηςτίδης 

#240 15.1.2009

Ας πάμε λίγο πίσω. 
Στη Δευτέρα. εκεί 
όπου για πρώτη 

φορά στην παγκό-
σμια ιστορία, μία 

«προηγμένη» χώρα 
κάηκε ολόκληρη. 
Όχι το κέντρο της 

πρωτεύουσάς της, 
όχι κάποια περίεργη 

συνοικία της, όχι 
κάποιο γήπεδο, όχι 
κάποια συναυλία. 

ολόκληρη. ¼
Πυρπολημένες 

γούνες, ανασκολο-
πισμένα μοντέλα, 
τζάμια με τρύπες, 
τσαλαπατημένες 

τσάντες ±  με ασορτί 
παπούτσια. Κόσμος 
πολύς. Παρακολου-
θούσε. Δεν αποδο-

κίμαζε, δεν επιδοκί-
μαζε, παρατηρούσε 
με το πλέον «βρε δεν 
πα'  να τα κάψετε και 

όλα, στα παπάρια 
μας» ύφος. Αυτό θα 
μπορούσε να είναι 
ένα ± έμμεσο πλην 
σαφές- μήνυμα για 
τους κυβερνώντες. 

Δεν ήταν. Και θα σας 
πω γιατί. Δεν υπάρ-
χουν. Κυβερνώντες. 
Η πολιτική στη χώρα 

αυτή ασκείται με 
το σύνολο μάντελ-

μπροτ.  Άτακτα, 
τυχαία, φράκταλ. Η 

πραγματική αναρχία 
είναι αυτή...

Στεναχωριέμαι πολύ 
για τις βιτρίνες των 
καταστημάτων και 
των τραπεζών γιατί 

πραγματικά είναι 
αναντικατάστατες 
σε αντίθεση με ένα 
παιδάκι που οποια-

δήποτε μάνα μπορεί 
να κάνει άλλο ±  και 
μάλιστα καλύτερο, 
που να μη συχνάζει 

σε αυτό το άντρο 
οργιαστικού σεξ, 

ναρκοληψίας, ροκ 
μουσικής και φρα-
πέ. Ένα που να μη 

σκέφτεται. Ένα που 
να μην έχει μυαλό. 
Αν γίνεται ούτε και 
καρδιά. Για να μην 
μπορεί να την τρυ-

πήσει κανείς. 
Κάποιος με ρώτησε 
που είναι οι διανο-
ούμενοι, γιατί δεν 

παίρνουν θέση. Δεν 
νομίζω ότι έχω γε-

λάσει τόσο πολύ στη 
ζωή μου. 

ναταΛία 
τςουκαΛα

#210, 24.4.2008

Αυτό που μου αρέσει 
στα έργα της γιαγιάς 
μου (σ.σ. Ναταλία Με-
λά) είναι ότι έχουν όλα 
μια πλάκα, μια ζωντά-
νια, ένα κέφι, χιούμορ, 
φαντασία¼  σου φτιά-

χνουν τη διάθεση. 
Έτσι είναι και η γιαγιά. 

Σαν τα έργα της.

αρης 
ςφακίανακης 

#207, 3.4.2008

Πόσο ζήλευα τον 
Σιμαμούρα! Όχι για τη 

γκέισα (εντάξει, και 
γι'  αυτήν), αλλά για το 
ότι του άρεσε να ταξι-

δεύει μόνος. 

Κωνσταντίνοσ 
τζούμασ 
#211, 8.5.2008

Πάρα πολλοί φί-
λοι και γνωστοί 
στην πορεία, στη 
διαδρομή, έχουν 
φλιπάρει… και πολύ 
ωραίοι τύποι, που 
περίμενε κανείς ότι 
είχαν βρει έναν τρόπο 
να κρατάνε τις ισορ-
ροπίες και να έχουν 
ένα μέτρο, αλλά όμως 
δεν… Ευχαριστιέμαι 
και με αυτό, ότι είμαι 
τυχερός, γιατί θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να με έ-
χει πετάξει κι εμένα έξω 

η ζωή, στις ξέρες… 

Μιχ αήλ  
ΜαρΜαρινός
#208, 10.4.2008

Εγώ αισθάνομαι την κρίση 
να κραυγάζει. Κι επειδή 
δεν κραυγάζει, δαγκώνει. 
Δαγκώνει κατ’ αρχήν εσάς, 
γιατί ξέρω πρόσωπα στην 
ATHENS VOICE που γρά-
φουν κείμενα εξαιρετικής 

ποιότητας. Αλλά αυτό το 
αναπόδραστο μαγγανο-
πήγαδο του εβδομαδιαίου 
και του νέου είναι κόλαση. 
Υποχρεώνει τη δημιουργία 
σας να είναι πολλές φορές 
δημιουργία του αχρήστου 
ή επινοητική. Σας λέω την 
άποψή μου σαν αναγνώ-
στης, γιατί είμαι αναγνώ-
στης και αρκετά εμβριθής.

οπαδοί της 
ομαδας 
αςτέρας 

έξαρΧέίων 
#218, 26.6.2008

Γιορτάζετε κάποια 
νίκη; 

Μπα, απλά μας άρεσε 
το περσινό γλέντι 

για την πρόκριση της 
ομάδας από τη Γ΄ στη 
Β΄ Ερασιτεχνική, και 
φέτος τηρούμε το έ-

θιμο της επετείου, πα-
ρόλο που ξαναπέσαμε 

στη Γ΄ κατηγορία!
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Tεύχος 114
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ντΑΓΑΔΑΚηΣ

Tεύχος 111
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ΓίωρΓοΣ  
ΣτΑθοποΥλοΣ

Tεύχος 117

κρίςτοφ  
ΒαρΛίκοφςκί 

#353, 29.06.2011

Τι να σας πει  
το θέατρο για τις 

ανθρώπινες σχέσεις, 
όταν γνωρίζετε την 

τέχνη της ζωής;  
Το βασικό δηλητήριο 

για την τέχνη στον  
Νότο είναι ότι έχετε 

την dolce vita. 
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Αλέξης ΤςίπρΑς 
στη ςώΤη ΤρίΑνΤΑφύλλού

#212, 15.5.2008

Προσχωρήσατε στην ΚΝΕ το 1990¼ Με ποια αισθήματα και ιδέες γίνε-

ται κανείς Κνίτης το 1990; 

Το 1990 ήταν πολύ φυσικό για ένα μαθητή που ενδιαφερόταν για τα κοινά 
να μπει στην ΚΕΝ. Υπάρχει άλλωστε η ιστορία, το βάρος των αγώνων, οι 
θυσίες. Κάποια στιγμή όμως καταλαβαίνει κανείς ότι ο φετιχισμός της 

θυσίας, –που θυμίζει λίγο την αντίληψη περί μαρτύρων στις θρησκείες– 
συχνά υποκρύπτει συντηρητισμό, αμυντική διάθεση. Η λογική είναι να 

αλλάξουμε τον κόσμο και όχι να κατακτήσουμε μια θέση στο ηρώο. Αφού 
στην Ελλάδα δεν υπήρξε ιστορικά σοσιαλιστική συνιστώσα της αριστερά ό-
πως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μοιραία σχεδόν όλοι προερχόμαστε από 

το ΚΚΕ, είτε διαχωριστήκαμε το ’68 ή το ’79 ή το ’90. Η ιστορία του ΚΚΕ δεν 
βρίσκεται στα αρχεία και στα υπόγεια του Περισσού. Είναι η ιστορία των εκα-
τοντάδων χιλιάδων Ελλήνων κομμουνιστών. Δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν. 

λέύΤέρης ΒίογίΑΤζης
#209, 17.4.2008

Ένιωθα πάντα ότι είμαι φτιαγμένος για τη μουσική. μπορεί να 
πέφτω κι έξω. Αυτό όμως πιστεύω ότι έπρεπε να κάνω. Αφού 

εγκατέλειψα τα σχέδια περί ιατρικής ±  ξεκίνησα να σπουδάσω 
ιατρική στη βιέννη και βρέθηκα στο θέατρο ±  άρχισα πάλι να 

σκέφτομαι τη μουσική, ακόμη και τότε τη μουσική σκεφτό-
μουν. Και υπάρχει, πιστεύω, μια μουσική διάσταση στον τρόπο 

που αντιλαμβάνομαι πρακτικά τη δουλειά μου. 

Κώστασ 
αρΚουδέασ

#254, 23.4.2009

Κάποιος, δεν θυ-

μάμαι ποιος, είχε 

πει ότι στον κόσμο 

υπάρχουν δύο πό-

λεις με κοινή συνι-

σταμένη τον αριθ-

μό χίλια. Η Βενετία 

με τα χίλια κανάλια 

και η Αθήνα με τα 

χίλια πρόσωπα. 

Συν την απώλεια 

του μεγαλείου, θα 

προσέθετα. Τα πρό-

σωπα της Αθήνας 

που προτιμώ είναι 

τα φωτεινά. Αντί-

θετα, αποφεύγω τα 

αυτοκαταστροφικά 

και ημιπαρανοϊκά 

πρόσωπά της.

δημητρησ Ξανθουλησ
#202, 28.2.2008

Μα τι μπορούν να σου κάνουν οι κακομοίρες οι γριές, ρωτώ. «Τίποτε δεν σου κάνουν, αλλά δημιουργούν 
συνεχώς προβλήματα. Καλούν συνέχεια το 100 και την πυροσβεστική για να κάνουν –τις περισσότερες 

φορές– καταγγελίες για ηχορύπανση. Τη φαντάζονται, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς κουφές». 

Παύλος 
Παύλίδης

#251, 2.4.2009

Τη μέρα η πόλη 
είναι αφόρητη. 
Τη νύχτα όμως 
μεταμορφώνε-

ται σε ένα άγνω-
στο πάρκο που 

μου αρέσει να το 
εξερευνώ. Αυτό 
που αναζητώ 
διαρκώς είναι 
εικόνες με το 

καταπληκτικό 
αττικό φως, που 
είναι πραγματι-
κά ασυναγώνι-

στο. Την αγαπώ 
την Αθήνα.

Μίχαλης 
ΜΠλέτςας 

#300, 6.5.2010

Υπολογιστής 
ήταν το δώρο 
των γονιών 
μου όταν 

πέρασα στο 
Πολυτεχνείο 

– τότε στοίχιζε 
όσο ένα μηνιά-
τικο της μητέ-
ρας μου. Αυτός 

με οδήγησε 
στο ΜΙΤ, αλλά 

και εξαιτίας 
του συνειδη-
τοποίησα την 
ανάγκη δημι-
ουργίας ενός 
φθηνού υπο-
λογιστή, βλέ-
ποντας πως οι 
περισσότεροι 
συμφοιτητές 

μου δεν διέθε-
ταν και άρα δεν 
μπορούσαν να 
εκμεταλλευ-

τούν τις δυνα-
τότητές του.

#255, 30.4.2009

υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στα έργα που καταπιά-
νομαι, αλλά η ουσία της δουλειά μου παραμένει η ίδια: να δη-
μιουργώ χαρακτήρες και μύθους οι οποίοι διασκεδάζουν 

τους ανθρώπους. 
Ακόμα και όταν 
γίνομαι ενοχλητι-
κός, αυτό συμβαί-

νει γιατί ασκώ κριτική στα ελαττώματα του συστήματος. 
Στα δικά μας ελαττώματα. βλέπετε, η σάτιρα είναι η δου-
λειά μου. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η ουσία της ύπαρξής 
μας, του πολιτισμού και του δημοκρατικού μας συστήματος. 

ρομπέρτο μπενίνι
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Κ ω ν σ τα ν τ ί ν α 
Κ ο ύ ν ε β α

#280, 19.11.2009

Κάποτε οι 
άνδρες είχαν 
πολύ πιο δυ-
νατή σκέψη, 

ο τρόπος ζωής 
σήμερα δεν 

τους βοηθάει, 
είναι συνεχώς 
ανήσυχοι, έ-
χουν φόβους, 
ψάχνουν συ-

νεχώς τρόπους 
ευχαρίστησης. 
Εμείς είμαστε 

αλλιώς ορ-
γανωμένες. 
Νομίζω ότι 
έχουμε πάλι 
ανάγκη από 

μια πολυγαμι-
κή μητριαρχία, 
αλλά αν το πεις 
στους άντρες 

θα τρελαθούν…

Φίλίππος 
ΤςίΤος

#274, 8.10.2009

Το ότι υπάρχει στη 

σημερινή Αθήνα 

μια συνοικία που 

ονομάζεται Ακα-

δημία Πλάτωνος 

είναι όπως λέμε: 

«Ψησταριές ο Λε-

ωνίδας», «ραδιο- 

Ταξί Απόλλων», 

«Ξενοδοχείο 

Ακροπόλ», «Τα-

βέρνα ο βάκχος» 

και αρτοποιείο 

«Άρτου Ποίησις».

Γιάννης Μόράλης
#219, 3.7.2008

Αν ήταν να κατασκευάζω έργα θα ήταν εύκολο. Έχω αρκετές τεχνικές γνώσεις. Και να μαζεύω και χρή-

ματα. Το ' 47, συμμετέχοντας στην Πανελλήνια Έκθεση, πούλησα όλα μου τα έργα. Και μου έλεγαν, για-

τί δεν κάνεις κι άλλα ίδια να πουλήσεις. μα δεν μπορούσα. Έχω ζωγραφίσει και πάρα πολλά πορτρέτα. 

Αλλά μ'  αρέσει να ζωγραφίζω τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φιγούρα. Πάντα μ'  αρέσει. επιλέγω εγώ 

το ποιον θα ζωγραφίσω. Αλλά έζησα και στην κατοχή και έπρεπε να κάνω τις παραγγελίες που είχα. Κι 

έπρεπε να πιαστώ από κάπου για να μ'  αρέσει αυτό που ζωγράφιζα. Όλο το άγχος ήταν αυτό. 

ΑλέξΑνδρος 
ΜυρΑΤ 

#272, 24.9.2009

Οι περισσότεροι Αθη-
ναίοι δεν υποψιάζο-
νται καν ότι μπορούν 
χωρίς φόβους να βά-
λουν την έντεχνη δυ-
τική μουσική στη ζωή 
τους. Η ευτυχία όμως 
δεν επιβάλλεται, είναι 
διεκδίκηση. Άρα επα-
νέρχομαι στο μόρφω-
μα Αθήνα: ο υδραυλι-
κός που στη Βενετία 
διασχίζει το Πόντε 

ντελ Ακαδέμια για να 
φτάσει στη δουλειά 

του και ο αντίστοιχος 
του Λεκανοπεδίου 

Αττικής που διασχίζει 
τη Λένορμαν βρίσκο-
νται σε διαφορετικές 

«δονήσεις»¼

ΜπΑΜπης 
ςΤοκΑς
#270, 10.9.2009

Eγώ ήμουν πάντα με 
τους ινδιάνους. Οι 

καουμπόηδες δεν μου 
άρεσαν ποτέ.

ΤζίλίΑν Φλίν
#275, 15.10.2009

Πιστεύω ότι οι γυ-
ναίκες έχουμε μια ε-
πιθετική πλευρά και 

είναι εντάξει να έ-
χουμε μια επιθετική 
πλευρά. μπορεί να 
γινόμαστε άσπλα-
χνες, κακές και σε-
ξουαλικές και αυτό 
είναι μέρος του να 
είσαι ανθρώπινος. 

ΘέοδοςίΑ 
ΤςΑΤςου

#264, 2.7.2009

Μου είπανε να ανοίξω 
τη συναυλία των Deep 

Purple. Τι λες;

ΑνΤώνης κΑΦέΤζοπουλος
#412, 7.11.2012

Το να είσαι αριστερός, 
για μένα, σημαίνει να 

μην είσαι ευχαριστη-
μένος από τον κόσμο 
γύρω σου, να έχεις 
την πεποίθηση ότι 
μπορείς να κάνεις 

κάτι καλύτερο σε 
σχέση με ό,τι συμ-

βαίνει, να μειώσεις τη 
δυστυχία, να δώσεις μια 

υπόσχεση. Η Αριστερά, όμως, 
θεωρεί ότι οι άνθρωποι είναι καλοί 
όταν δεν είναι καπιταλιστές και 
κακοί όταν είναι καπιταλιστές. Λο-
γική η οποία είναι απλοϊκή, γελοία, 
ανόητη και στερείται κάθε σοβαρής 
βάσης για συζήτηση.

Το πέος που βλέπετε στην 
οθόνη δεν είναι δικό μου. Το 
δικό μου είναι μεγαλύτερο…

#273, 1.10.2009

W I L L e M D ά F O e

Το πέος που βλέπετε στην Το πέος που βλέπετε στην 
οθόνη δεν είναι δικό μου. Το οθόνη δεν είναι δικό μου. Το 
δικό μου είναι μεγαλύτερο…δικό μου είναι μεγαλύτερο…

D ά F O e
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Κώστασ Γαβρασ
#244, 12.2.2009

Ο άνθρωπος ορίζεται από 
αυτά που είναι, όχι από αυτά 

που έχει. Η γυναίκα μου με οδή-
γησε προς αυτή τη νοοτροπία, όπως 

και η μητέρα μου. Τη θυμάμαι πάντα 
να λέει, «κάνε το καλό και ρίξ’το στο 

γιαλό». Πίστευε πως αν είσαι κα-
λός θα το βρεις μπροστά σου. 

Μπορεί να μην είναι πά-
ντα αλήθεια, αλλά είναι 

μια φράση που με 
οδηγεί στη ζωή.

Λεωνίδας Χρηςτακης
#256, 7.5.2009

Ένα απόγευμα χειμωνιάτικο του 1959 
με παίρνει στο τηλέφωνο ο Γιάννης 
Τσαρούχης. Μου λέει ότι έχει μείνει 
από παρέα κι εάν θέλω να πάω μαζί του 
στον Κολωνό, όπου στο μαντρότοιχο του 
παλιού μπαρουτάδικου υπάρχουν μερι-
κά παραπήγματα όπου χορεύουν ναύ-
τες. Φυσικά δέχτηκα και κατά τις δέκα 
πήραμε ένα ταξί και φτάσαμε εκεί στη 

Στροφή της Παχήνας, όπως τότε λέγονταν λόγω των οικοπέδων 
της. Ο ταξιτζής δεν θέλησε να πάει προς τα δεξιά ακολουθώντας 
το χωραφόδρομο, τον παράλληλο με τη μάντρα… Κατεβήκαμε 
και περπατήσαμε ενώ ακούγαμε την ηχώ ρεμπέτικων σκοπών κι 
ασμάτων, προφανώς από 75άρηδες δίσκους…

Δημητρης ΠαΠαÚωαννου
#216, 12.6.2008

Το ξέρω οΤι
έιμαι πια 

ολυμπιακο 
προϊον.
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L a r s  v o n  T r i e r
#273, 1.10.2009

αν υπαρχέι μια 
συμβουλή που 
μπορω να δωσω σΤουσ 
ανθρωπουσ έιναι να μή 
φοβουνΤαι να παιρνουν 
χαπια. Το Ταμπου απέ-
νανΤι σΤα ψυχοφαρμα-
κα έχέι να 
κανέι μέ 
μια ήθική 
σΤασή που 
δέν συμ-
μέριζομαι 
καθολου. 

Martin 
Sherman

#280, 19.11.2009

Περνάω αρκετό καιρό 
εδώ, και κάθε φορά 

που έρχομαι την αγα-
πάω ακόμη περισσό-

τερο. Εκτός από τα πε-
ζοδρόμιά της. Κάποιοι 

τρελοί σχεδίασαν 
έτσι τα πεζοδρόμια με 
ανόμοιες πλάκες και 
κάθετες ραβδώσεις, 
με αποτέλεσμα να εί-

ναι αδύνατον να βρεις 
ίσιο έδαφος να περπα-

τήσεις. Το ξέρω πως 
σχεδιάστηκαν έτσι για 
να διευκολύνουν τους 
τυφλούς, σκοπός αδι-
αμφισβήτητα ανώτε-
ρος και ευγενής, αλλά 
παραμένει γεγονός ότι 
σου καταστρέφουν τη 

σπονδυλική στήλη.

Βλαςης 
Κανιαρης

#245, 19.2.2009

ο τόπος μας έχει 

έχει τόσα προβλή-

ματα, τόση ιστο-

ρία, τόση γοητεία 

μέσα στην κατα-

στρεπτική του 

μανία, που, θέλω 

δεν θέλω, παίρνω 

από κει. Δεν έγινα 

ούτε Γάλλος, ούτε 

Γερμανός, ούτε 

ιταλός, άσχετα αν 

νιώθω σαν στο 

σπίτι μου κι εκεί. 

Τελικά μια γλώσ-

σα μαθαίνει κανείς 

στη ζωή του.

μιμης 
ανΔρουλαΚης

#261, 11.6.2009

Η χρηματοοι-
κονομική κρίση 
έχει περισσότε-
ρο σχέση με την 
«τεστοστερό-
νη» παρά με τα 
«οιστρογόνα». 
Με την «αν-

δρική» επιθε-
τικότητα και 
απληστία.

ΝίΚοσ Χουλίαρασ
#284, 17.12.2009

Οι γκαλερί μού φαίνονται ψυχρές 
σαν φαρμακεία. Μέσα τους οι 
καλλιτεχνίζοντες έρχονται να 

πάρουν το φάρμακό τους. 
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Κωνσταντίνοσ 
τσουΚαλασ

#292, 4.3.2010

Όταν ήμουν παιδί 
υπήρχε η αίσθηση 

γειτονιάς και ο ένας 
γνώριζε τουλάχιστον 
τη φάτσα του άλλου, 
υπήρχε κοινωνική 

συνοχή. Θα σας δώσω 
ένα παράδειγμα. Μέ-
χρι πριν λίγα χρόνια οι 
περισσότερες πολυ-
κατοικίες του Κολω-
νακίου είχαν θυρωρό. 

Στην προηγούμενη 
πολυκατοικία που 

ζούσα πριν 40 χρόνια, 
στη Δεινοκράτους, ο 

θυρωρός της, ο κύριος 
Γιάννης, είχε σχέσεις 

με την Ασφάλεια 
– μου το είχε πει ο 

περιπτεράς, που ήταν 
κομουνιστής. Όταν 

ήρθε η δικτατορία και 
στο σπίτι μου μπαι-
νόβγαινε “ύποπτος 

πολιτικά κόσμος”, την 
πρώτη κιόλας εβδο-
μάδα ο Γιάννης μου 

είπε με μισόλογα “να 
προσέχω”.

Δημητρησ 
Φατουροσ

#275, 15.10.2009

Θα ήθελα να 
προχωρώ στη 
Συγγρού και 

να αισθάνομαι 
ότι πλησιάζω 

στο νερό. Όπως 
ένα μικρό παι-
δί που τρέχει 
προς το νερό. 

Αυτά είναι που 
προσφέρουν 
ευτυχία στους 
ανθρώπους.

Αλέκος ΦΑςιΑνος
#247, 5.3.2009

ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να μένει απομονωμένος. Η επικοινωνία κάνει τους ανθρώπους να αναπτύσ-

σονται. Το καφενείο είναι πολιτιστικό μέσο, ο καφές επίσης. Το αστικό τοπίο είναι ζωντανό στοιχείο, 

πρέπει ο κόσμος να μπορεί να δρα. Η πόλη πρέπει να σε κρατάει στην πόλη. 

#280, 19.11.2009

Πολλές φορές σκέφτομαι πως η δουλειά που κάνω, να ενη-
μερώνω δηλαδή το προσφιλές κοινό για κάθε γαστρονομική 

«νέα άφιξη», που λένε και οι 
οδηγοί, στην ουσία προστα-
τεύει ακόμα καλύτερα εντός 
μου τις μανίες της δικής μου 

όρεξης. Όρεξη πολιτικά ανορθόδοξη, ενίοτε διεστραμμένη, σα-
φέστατα καθόλου chic. Να στείλω εσάς να φιλήσετε το καλύτε-
ρο μάγουλο ροφού με σάλτσα μοσχολέμονο, για να μείνω μόνη 
μου σπίτι, να χτυπήσω μια αχτύπητη κονσέρβα κορν-μπιφ με 
όλο του το ζελέ στη γωνιά μιας φρατζόλας.

Ελένη Ψυχούλη

Γίαννησ 
ΠΕτρίΔησ

#274, 8.10.2009

είναι αδύνατο να 
υπολογίσω τα αμέ-
τρητα χιλιόμετρα. 

μπορώ όμως να πω 
με σιγουριά ότι έχω 
οδηγήσει σε 48 από 
τις πολιτείες της Α-

μερικής.

ZZ 
Top

#276, 22.10.2009

Ξεκινήσαμε σαν 
AA Bottom, 

μετά σταθήκα-
με ανάποδα με 
το κεφάλι στο 

πάτωμα και όλα 
άρχισαν να απο-
κτούν μεγαλύ-

τερο νόημα.

D av i D 
S e D a r i S

#280, 19.11.2009

Έκανα το δεύτερο 
ταξίδι μου στην 

ελλάδα όταν ήμουν 
25, και πάλι μου 

φώναζαν όπου κι αν 
πήγαινα. «οι Έλλη-

νες είναι σαν αρκου-
δάκια» μου είχε πει 

ένας συνταξιδιώτης. 
«οι κραυγές τους εί-
ναι ο δικός τους, ξε-

χωριστός τρόπος, να 
σου δείξουν ότι σε 
αγαπούν». Αν ήταν 
αλήθεια αυτό, τότε 
με λάτρευαν μέχρι 

θανάτου.

Θανασησ 
Καστανίωτησ

#247, 26.2.2009

Τυχαία ξεκίνησα, αλλά δεν 
παρέμεινα τυχαία. Ο χώρος 

του βιβλίου είναι μαγικός. Το 
καλύτερο κομμάτι της νεοελλη-
νικής κοινωνίας ασχολείται με 

το βιβλίο.
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Μυρσίνη ΖορΜπά
#300, 6.5.2010

Στα καφέ, Στην τηλέόραΣη, Στό 
διαδικτυό, ό θόρυβόΣ απόνέυρώ-
νέι τη διανόητικη πρόΣπαθέια. 

Χέιλη ανόιγόκλέινόυν αλλα δέν 
ακόυγέται λόγόΣ. κυριαρΧόυν όι 
μηΧανέΣ τηΣ κατέδαφιΣηΣ, όι 

έμμιΣθόι και όι διατέταγμένόι.

ΔηΜητρησ 
ΕφράίΜογλου 

#159, 15.3.2007 

Σήμερα τα έσοδά μας δεν 
φτάνουν για να καλύψουν 
ούτε το είκοσι τοις εκατό 

των λειτουργικών εξόδων. 
Ότι θα ήταν απαραίτητη η 
συνεχής εκταμίευση χρη-
μάτων για τη λειτουργία 
του «Ελληνικού Κόσμου» 
ήταν κάτι που γνωρίζαμε 

εξαρχής ότι θα συνέβαινε. 
Αυτή ήταν η προσφορά 

που θελήσαμε να κάνουμε. 
Άλλοι θέλουν να τρώνε τα 
χρήματά τους σε σουβλά-
κια. Εμείς θέλαμε να προ-

σφέρουμε κάτι στο ελληνι-
κό ± και όχι μόνο ± κοινό. Και 

αισθανόμαστε ότι έχουμε 
δικαιωθεί απόλυτα. 

Έφη 
Χάλυβοπουλου 

#156, 22.2.2007

Η νοσταλγία 
είναι για τους α-
νικανοποίητους, 
για όσους υπο-
τάσσονται στην 
ιδέα ότι η ζωή 

τούς ξεπερνά. Η 
εικαστική σκη-
νή στην Ελλάδα 
–σε σχέση βέ-
βαια και με την 
κοινωνία που 

τη γεννά– έχει 
υπάρξει, στο κο-
ντινό παρελθόν, 
νοσταλγική στο 
έπακρο, κάτι 

που έχει προκα-
λέσει θεαματική 
αποτελμάτωση. 

Κώστασ σΚανδαλίδησ 
#138, 28.9.2006 

Η Αθήνα είναι ένα παζλ. Το κέντρο είναι αλαλούμ. Το 
Παγκράτι είναι μια αστικοποιημένη περιοχή. Στο ίδιο δια-
μέρισμα, όμως, ο Άγιος Αρτέμιος είναι μια πολύ πιο λαϊκή 
περιοχή. Επίσης τα Κάτω Πατήσια και η Κυψέλη ξεκίνησαν 
σαν μεσοαστικές περιοχές κι εξελίχθηκαν σε περιοχές όχι 

μόνο μικροαστικές, αλλά με σύνθετα προβλήματα. Για να μη 
μιλήσω για τις συνοικίες κάτω από τις γραμμές του τρένου, 

η underground Αθήνα, την οποία οι δήμαρχοι της Δεξιάς την 
επισκέπτονται στον τρίτο χρόνο και λένε «α, υπάρχει κι αυτή 
η Αθήνα». Θέλω να δώσω μάχη γι’ αυτά, να ξανασυστήσω τη 

γειτονιά. Τούβλο ή δέντρο στις γειτονιές αυτές μπορεί να έχει 
να μπει και 20 χρόνια. Κι ας έχουν γίνει οι εργαζόμενοι του 

δήμου από 2.600, 11.000 και 12.000.

νίκητάσ κάκλάΜάνησ 
#140, 12.10.2006 

Όταν πριν από λίγα χρόνια ο πρώην πρόεδρος του Σ.Ε.Β. είχε 
μιλήσει για βουλευτές υπηρέτες των βιομηχάνων, τον είχα 
προκαλέσει από του βήματος της Βουλής να αναφέρει ονό-

ματα (ουδέποτε το έκανε) καταλήγοντας: «Για λίγα πράγματα 
είμαι υπερήφανος για τον εαυτό μου. Ένα από αυτά είναι ότι 
ως γιατρός ουδέποτε πήρα ένα πράσινο φύλλο από άρρω-

στό μου και ως πολιτικός δεν πέρασα από το pay-roll του 
όποιου βιομήχανου». Νομίζω ότι σας απάντησα. 

γίώργοσ βουλγάράκησ
#181, 13.9.2007

γιναμέ μαρτυρέΣ μιαΣ τρό-
μέρηΣ καταΣτρόφηΣ, πόυ 

έιΧέ ώΣ απότέλέΣμα να Χα-
θόυν ανθρώπινέΣ ζώέΣ. ναι, 
ώΣ πόλιτικόΣ όΧι απλώΣ νιώ-

θώ την αναγκη να ζητηΣώ 
Συγγνώμη, την όφέιλώ. 

Ben Stiller
#297, 15.4.2010

νόμιζώ ότι 
όπόιόΣ λέέι ότι 
ξέρέι τό μυΣτι-
κό τόυ να έιναι 

αΣτέιόΣ λέέι 
ψέματα. έγώ 
παντώΣ τό 

αγνόώ. 

Όταν πριν από λίγα χρόνια ο πρώην πρόεδρος του Σ.Ε.Β. είχε 
μιλήσει για βουλευτές υπηρέτες των βιομηχάνων, τον είχα 
προκαλέσει από του βήματος της Βουλής να αναφέρει ονό-

ματα (ουδέποτε το έκανε) καταλήγοντας: «Για λίγα πράγματα 
είμαι υπερήφανος για τον εαυτό μου. Ένα από αυτά είναι ότι 
ως γιατρός ουδέποτε πήρα ένα πράσινο φύλλο από άρρω-

στό μου και ως πολιτικός δεν πέρασα από το pay-roll του 

ξέρ
κό τ

α
ψέματα. 
π

τΖορτΖ 
πΕλΕκάνοσ

#281, 26.11.2009

Ο μπαμπάς μου, 
που γεννήθηκε στη 

Σπάρτη, ήταν ιδιοκτή-
της ενός ντάινερ όπου οι 

υπάλληλοι ήταν όλοι μαύροι. 
Δούλευα μαζί τους εκεί από όταν ή-

μουν παιδί και μέχρι την ύστερη εφηβεία 
μου. Έπαιζα μαζί τους μπάσκετμπολ και μπέιζ- 
μπολ. Σύχναζα σε μπαρ, σινεμά και μπιλιαρδάδι-
κα στην «άλλη» πλευρά της πόλης (σ.σ. εννοεί τις 
γειτονιές των μαύρων). Η Ουάσινγκτον είναι στην 

πλειοψηφία της μια μαύρη πόλη 
κι εγώ πάντα συγχρωτιζό-

μουν με τους κατοίκους 
της, ανεξαρτήτου προέ-
λευσης. Η ιστορία της 

Αμερικής έχει να κάνει 
με τις τάξεις της όσο έ-

χει να κάνει και με τις 
φυλές της.

Αλέκος 
ΑλΑβΑνος 

#181, 13.9.2007

από κει και πέρα, για 
ν’ αλλάξει το σύστημα 
αυτό πρέπει να αλλάξει 
η αριστερά. η αριστερά 
πάντα, όσο και αν φανεί 

περίεργο, στήριζε το 
δικομματισμό. η εικόνα 
μιας αριστεράς η οποία 

ασχολείται με χαρακτηρι-
σμούς στο εσωτερικό της, 
δογματικοί, προδότες, ο-
πορτουνιστές, δραπέτες, 
κουστουμάκηδες, όπως 
κάνει εσχάτως η κ. Παπα-

ρήγα, δείχνει αναξιοπιστία 
στο να παίξει ένα σημαντι-

κότερο ρόλο.
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Ο 
Αλέξανδρος μαρκό-
πουλος, που μαζί με 
τον πατέρα του Κώ-
στα και τον αδερφό 
του μάρκο οραματί-
στηκαν τη Nobacco 

θέλοντας να διακόψουν το κά-
πνισμα, είναι ένας ανοιχτόμυα-
λος νεαρός επιχειρηματίας της 
γενιάς των επίμονων τριαντάρη-
δων και μου εξηγεί με πάθος για-
τί θέλει να δώσει περισσότερες 
εναλλακτικές στους καπνιστές. 

μετρώντας 10 χρόνιας ζωής η 
NOBACCO αποτελεί μία από τις 
πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες 
ελληνικές εταιρίες. Πώς τα κα-
ταφέρατε; Καπνίζαμε και θέλαμε 
να αφήσουμε το τσιγάρο. Δοκι-
μάσαμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο 
και σκεφτήκαμε πως σίγουρα υ-
πάρχουν κι άλλοι σαν κι εμάς που 
θα ’θελαν να απαλλαγούν από τη 
βλαβερή τους συνήθεια. Στη συνέ-
χεια σκεφτήκαμε ότι θα θέλαμε να 
υπάρχει ένα εξειδικευμένο κατά-
στημα στο οποίο θα έχουμε πρό-
σβαση στις καλύτερες συσκευές 
της αγοράς και θα μας απαντούν 
σε όλες τις απορίες για το προϊόν. 
Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα των 
exclusive NOBACCO Shops και συ-
μπληρωματικά η ιδέα των απλών 
σημείων πώλησης NOBACCO.

Δεν είναι υπερβολή, κοιτώντας 
κανείς την εξέλιξη και την ανά-
πτυξη της Nobacco, να μιλήσει 
για ένα «success story» στα χρό-
νια της κρίσης. Το περιμένατε;  
Από την πρώτη στιγμή που είπαμε 
ότι θα ασχοληθούμε με αυτό, τον 
Απρίλιο του 2008, πίστευα ότι θα 
πάει εξαιρετικά καλά. Εκείνη τη 
χρονιά είχα κατέβει για τουριστι-
κή σεζόν στη Σαντορίνη. Έρχεται 
ο πατέρας μου να με πάρει από το 
αεροδρόμιο, επίσης καπνιστής, 
και στη διαδρομή μού λέει «άκου 
να δεις, μια φίλη μας έχει αυτό το 
γκάτζετ». Όταν το είδα, πραγμα-
τικά ενθουσιάστηκα. Τέλη Μαΐου 
ήμουν στην Αθήνα για να κάνω 
έναρξη ατομικής επιχείρησης με 
διακριτικό τίτλο Nobacco. Στην Ε-
φορία μου λένε «τι θέλετε να κά-
νετε στην επιχείρηση;», τους λέω 
«θέλω να πουλάω ηλεκτρονικά 
τσιγάρα». Θυμάμαι ακόμα την κυ-
ρία στο γκισέ που με ρώτησε «τι 
κωδικό να βάλω εδώ;». «Θα βάλω 

καπνός» μου λέει. Της απάντησα «Μα όχι, δεν είναι 
καπνός». «Ε, και πώς λειτουργεί;» αναρωτιόταν. Με 
κοίταζε σαν να είχα κατέβει από άλλο γαλαξία!

Πρόσφατα επεκτείνατε τη συνεργασία σας με τη 
British American Tobacco, για την αποκλειστική 
διάθεση προϊόντων θερμαινόμενου καπνού στην 
ελλάδα. Πώς λάβατε αυτή την απόφαση; Ό,τι κά-
νουμε σε επιχειρηματικό επίπεδο θέλουμε να είναι εν 
τη γενέσει του win-win. Εμείς διακρίναμε στην British 
American Tobacco την τεράστια τεχνογνωσία σε ε-
πίπεδο Έρευνας και Ανάπτυξης και το ίδιο πάθος για 
αυτή την κατηγορία προϊόντων. Η British American 
Tobacco κατανοεί ότι όσοι αποφασίζουν να αφήσουν 
πίσω τους το συμβατικό κάπνισμα, χρειάζονται ένα 
εξειδικευμένο δίκτυο για να τους στηρίξει. Επομένως 
ο ένας προσέφερε την τεχνογνωσία στο R&D κομμά-
τι και ο άλλος την τεχνογνωσία στο retail, στην προ-
σέγγιση και στην υποστήριξη του καταναλωτή. 

μπορείτε να μας πείτε ποιες νέες τάσεις βλέπετε 
στα προϊόντα νέας γενιάς;  Στο άτμισμα, η τρέχου-
σα τάση είναι η επιστροφή σε πιο απλές συσκευές. 
Η πλειοψηφία δεν αναζητά την πολυπλοκότητα. Ό-
σον αφορά τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού, η 
μετάβαση από το παραδοσιακό τσιγάρο είναι πολύ 
εύκολη, γιατί προσφέρει τη ρεαλιστική γεύση του 

καπνού χωρίς πολλές από τις βλαβερές επιπτώσεις 
που προκαλεί η καύση του. Εκτιμώ πως ο κόσμος θα 
στραφεί στα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύ-
νου, γιατί πλέον έχει πολλές επιλογές. 

Λίγο πριν μια συνεργάτιδά σας μου έλεγε ότι φέ-
τος δεn θα στολίσετε τα καταστήματά σας για 
τα Χριστούγεννα. Πώς το αποφασίσατε; Έχουμε 
ξανακάνει αντίστοιχες ενέργειες στο παρελθόν. Φέ-
τος προτιμήσαμε τα χρήματα που θα επενδύαμε για 
το στολισμό των καταστημάτων μας, να πάνε κάπου 
που «θα πιάσουν πιο πολύ τόπο». Έτσι, επιλέξαμε 
να δωρίσουμε τα χρήματα αυτά στην Κιβωτό του 
Κόσμου. 

Life tastes better, είναι το μότο σας. Θα μπορού-
σατε να μας το αποκωδικοποιήσετε; Η ζωή σου 
έχει καλύτερη γεύση χωρίς να θυσιάσεις την από-
λαυση. Η Nobacco αυτή τη στιγμή δίνει στους κατα-
ναλωτές τη δύναμη να εγκαταλείψουν μια συνήθεια 
και να πάνε σε μια λιγότερο επιβλαβή. Παρακολου-
θούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας και οποιοδήποτε 
νέο προϊόν έχει αποδεδειγμένα λιγότερες αρνητικές 
επιπτώσεις θα το εντάξουμε στην γκάμα προϊόντων 
της Nobacco. Για να έχει ο καταναλωτής περισσότε-
ρες ευκαιρίες να ξεφύγει από το παραδοσιακό κά-
πνισμα.  

Αλέξανδρε Μαρκόπουλε, 
πώς η Nobacco αλλάζει τις ζωές των καπνιστών;

Η ελληνική εταιρία που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά του ατμίσματος, κλείνει φέτος 10 χρόνια ζωής και πλέον προσφέρει όλες τις εναλλακτικές στους καπνιστές.  

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

Ο κόσμος θα 
στραφεί στα 

προϊόντα δυνη-
τικά μειωμένου 
κινδύνου, γιατί 

πλέον έχει πολλές 
επιλογές
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Helmut 
middendorf

#257, 14.5.2009 

Εντυπωσιάζομαι πάντα 
με το ότι οι Αθηναίοι τα 

βρίσκουν όλα «πολύ 
ωραία». Γιατί στο μυαλό 

του μέσου Γερμανού 
τα πάντα είναι χάλια. 
Κυρίως με ξαφνιάζει 

το ότι όταν oι Αθηναίοι 
αποφανθούν ότι κάτι 
είναι «πολύ ωραίο» το 

επαναλαμβάνουν ξανά 
και ξανά, με τέτοια 
συχνότητα που το 

«πολύ ωραίο» ηχεί πια 
σαν το mantra κάποιου 
που προσπαθεί να πε-
ριέλθει σε κατάσταση 

διαλογισμού.

ΓιώρΓος 
Ψάλτης
#236, 27.11.2008

Ένα ποίημα μορ-
φώνεται στα μάτια 

του αναγνώστη. 
Δεν φταίει εκείνος 
αν δεν το καταλά-
βει, σημαίνει ότι ο 
ποιητής δεν το λέει 
με αποτελεσματικό 

τρόπο.

Στεφανία Γουλίώτη
#253, 16.4.2009 

Τι εστί ευτυχία; Διαστροφή. Τρέλα. Πέστρο-
φα. Λίμνη. μεθύσι. Αγκίστρι. Αηδία. Απο-
στροφή. Απαξίωση. Παιδί. Ντροπή. Γύμνια. 
Αγάπη. Προσευχή. μαγεία. Καθημερινότη-

τα. Γονείς. Πίστη. Τσιγάρο. Αρρώστια. Γάιδα-
ρος. μπουζούκι. μάσκα. Γιατρός. Θεός.

Ίαν 
ΡανκΊν

#260, 4.6.2009 

Δεν ζούμε τις τε-
λευταίες μέρες του 
καπιταλισμού! Και 
στο παρελθόν υ-

πήρξαν κρίσεις και 
οικονομικές υφέσεις, 

όμως αυτός πάντα 
ανέκαμπτε. Είναι όμως 

μια καλή ευκαιρία 
να προσπαθήσουμε 
να αντιληφθούμε τι 

ήταν αυτός ο κόσμος 
που δημιούργησε 

ο καπιταλισμός στο 
παρελθόν και ίσως να 

μπορέσουμε να τον 
τιθασεύσουμε, έτσι 

ώστε να ωφελήσει τις 
επόμενες γενιές αντί 

να τις εξαθλιώσει.

#264, 2.7.2009

Είναι αναμφισβήτητη και καταπληκτική η αγάπη, 
αλλά δεν είναι αιώνια και πάντα όμορφη. 

Ίσως είναι περισσότερο γενετική και βιολογική 
από όσο θέλουμε να νομίζουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι τα συναισθήματα δεν είναι πραγματικά. 

ΕυγΕνιος ςπαθαρης
#259, 28.5.2009

Γλυκό ψωμί δεν έφαγα, λεφτά ποτέ δεν έ-
βγαλα, μια ζωή στο τρέξιμο με τον Καραγκιό-

ζη. Ευτυχώς έχω τη γυναίκα μου, τα παιδιά 
μου και τα εγγόνια μου, μα πάνω απ’ όλα έχω 
τον αγαπημένο μου Καραγκιόζη. Θα ’θελα να 

πεθάνω με τη φιγούρα του αγκαλιά. 

#298, 22.4.2010

«O ρηχός λυρισμός του Αλκίνο-
ου» που ανέφερε ο Κατσιμίχας σε 
πρόσφατή του συνέντευξη στην  
ΑΤΗεΝS VOICE σε πείραξε; 
Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Για τον 
αδερφό του έχει πει πολύ χειρότερα 
πράγματα. Αστειεύομαι... Όταν πρω-
τοξεκινούσα, σε μια εποχή που οι πε-
ρισσότεροι με έβλεπαν σαν τραγου-
διστή του σουξέ μιας μέρας και είτε 

σνόμπαραν είτε ορμούσαν να φάνε 
ό,τι προλάβουν, αυτός, σε μια συναυ-
λία στη Λευκωσία, μου αφιέρωσε 
χωρίς να με ξέρει και χωρίς να θέλει 
τίποτα από μένα ένα τραγούδι. Μου 
έδωσε δύναμη όταν τη χρειαζόμουν. 
Όμως, έκτοτε δεν παρακολουθεί τη 
δουλειά και την προσπάθειά μου, ού-
τε συναυλιακά ούτε δισκογραφικά. 
Εκφράζει μια αίσθηση που παίρνει 
γενικότερα. Δεν μπορώ να του κρατή-
σω κακία. Άσε που, σ’ ένα βαθμό, έχει 
σίγουρα δίκιο...

Θώμάς 
μοςχοπουλος 

#289, 11.2.2010

Γεννήθηκα: Στη Γιου-
γκοσλαβία. Μισός 

Γιουγκοσλάβος ± ούτε 
μισός Σέρβος, ούτε 

μισός Κροάτης. Μου 
φαίνεται πολύ περί-

εργο το ότι είμαι υπή-
κοος μιας χώρας που 

δεν υπάρχει πια. Ο 
τόπος καταγωγής μου 

υπάρχει πλέον μόνο 
στη μνήμη μου. 

άλκίνοος ιωαννίδης

BD YA RV NI ED

«πολύ ωραίο» ηχεί πια 
σαν το mantra κάποιου 
που προσπαθεί να πε-
ριέλθει σε κατάσταση 

διαλογισμού.
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στροφή. Απαξίωση. Παιδί. Ντροπή. Γύμνια. 
αγεία. Καθημερινότη-
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άσκα. Γιατρός. Θεός.

Είναι αναμφισβήτητη και καταπληκτική η αγάπη, Είναι αναμφισβήτητη και καταπληκτική η αγάπη, 
αλλά δεν είναι αιώνια και πάντα όμορφη. αλλά δεν είναι αιώνια και πάντα όμορφη. 

Ίσως είναι περισσότερο γενετική και βιολογική Ίσως είναι περισσότερο γενετική και βιολογική 
από όσο θέλουμε να νομίζουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει από όσο θέλουμε να νομίζουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι τα συναισθήματα δεν είναι πραγματικά. ότι τα συναισθήματα δεν είναι πραγματικά. 

ό,τι προλάβουν, αυτός, σε μια συναυ-
λία στη Λευκωσία, μου αφιέρωσε 
χωρίς να με ξέρει και χωρίς να θέλει 
τίποτα από μένα ένα τραγούδι. Μου 
έδωσε δύναμη όταν τη χρειαζόμουν. 
Όμως, έκτοτε δεν παρακολουθεί τη 
δουλειά και την προσπάθειά μου, ού-
τε συναυλιακά ούτε δισκογραφικά. 
Εκφράζει μια αίσθηση που παίρνει 
γενικότερα. Δεν μπορώ να του κρατή-
σω κακία. Άσε που, σ’ ένα βαθμό, έχει 
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#34, 09.06.2004 

Έφυγα μεγάλος από 
την Ελλάδα και δεν 

μπορώ παρά να νιώ-
θω Έλληνας.
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Μυρτώ Κοντοβά
#275, 15.10.2009

Στη σειρά θα συναντήσουμε την Αθήνα των ονείρων μου. 
Γεμάτη θαύματα σε ώρα αιχμής, νυχτερινές πτήσεις στο φεγγάρι, 

ανθρώπους με πάθος και τρέλα. Την Αθήνα που μπορείς να 
τραγουδάς «πρέπει να κάνουμε πάρτι» και να χορεύεις στη μέση 

του δρόμου ή πάνω σ’ ένα μηχανάκι.

Χάρης 
Κ άτ ς ι μ ι Χ ά ς 

#294, 18.3.2010

Ο Πλιάτσικας, ας 
πούμε, ποιος είναι; Ο 
ψηλός; Νομίζεις ότι 
τους ξέρω; Άσε τον 
Ξυδού, είναι παλιός 
φίλος από το ’70. Με 

τον Στόκα πίναμε 
κάνα καφέ στη Ν. 

Σμύρνη, όταν έμενε 
κι αυτός ένα φεγγάρι 
εκεί. Μετά χαθήκαμε. 
Όσο για τον Νταλάρα: 

«Γιωργάκη… δεν 
θέλω να ’μαστε ούτε 

φίλοι ούτε εχθροί, 
θέλω μονάχα να 

μη θυμάμαι» όπως 
λέει η Αλαγιάννη με 
τον Παπάζογλου. Τι 

σχέση έχουν τα δικά 
μας τραγούδια με τις 
άχρωμες, άγευστες 
και άοσμες θεματο-
λογίες του Ξυδάκη, 
με τους μικροαστι-

κούς νταλκάδες του 
Πορτοκάλογλου, με 
το ρηχό λυρισμό του 
Αλκίνοου Ιωαννίδη 

και τις μπουρδολογί-
ες π.χ. του Φάμελου; 

Απολύτως καμία! 
Προτιμώ χίλιες φο-
ρές τα μουγκρητά 

του Αγγελάκα, γιατί 
αυτός ο άνθρωπος… 
τρώγεται με τα ρούχα 

του. Ή… ο χοντρός 
των Active Member. 

Το ίδιο κι αυτός. Εξάλ-
λου προέρχονται και 
οι δύο από το rock, το 
οποίο, κάποτε τουλά-

χιστον, είχε σαν κύ-
ρια θεματολογία του 
τα σκατά και πώς να 
τα αντιμετωπίσετε!

#264, 2.7.2009

Τι με κάνει να χαμογελάω; Τα σκυλιά.

Θάνος Μικρούτςικος
#292, 4.3.2010

Το 1999 έτυχε να είμαι για μισό μήνα στο Παρίσι την εποχή που συ-
νεχίζονταν οι βομβαρδισμοί στη Γιουγκοσλαβία κι έβλεπα το μέσο 

Γάλλο να είναι υπέρ των βομβαρδισμών. Δέκα χρόνια πριν από 
εκείνη την περίοδο κάτι τέτοιο, για κάθε Ευρωπαίο, θα ήταν τρελό. 

Leon Segka
#293, 11.3.2010

Ο αγαπημένος μου 
αθηναϊκός θόρυβος 
είναι ο βραδινός κα-

λοκαιρινός οργασμός 
στον ακάλυπτο της 
πολυκατοικίας μου.

Από την τελετη ενΑρξης τόυ 2004 θυμΑμΑι 
τη ςτιγμη 2 δευτερόλεπτΑ πριν ξεκινηςω 
νΑ πΑιζω. ΑντικριςΑ όλό Αυτό τόν κόςμό 

κΑι ητΑν κΑτι ΑνεπΑνΑληπτό. 
Αξιζόυν πόλλΑ ςυγχΑρητηριΑ ςτόν 

δημητρη πΑπΑϊωΑννόυ, πόυ πηρε τό ριςκό 
νΑ ΑνΑθεςει ςε ενΑν DJ κόμμΑτι της 

μόυςικης επενδυςης. - DJ TiesTo
#263, 25.6.2009

Μο β υ

άννά 
κοκκινού

#299, 29.4.2010

Ξεκουράζομαι με 
μια συγκεντρωμένη 

πρόβα· με το απόλυτο 
χάζεμα των περα-

στικών στο δρόμο ή 
με την περιδιάβαση 

του βλέμματος πάνω 
στα πρόσωπα των 
ανθρώπων σε μια 

ουρά στο ΙΚΑ· με την 
αποχαύνωση στη σκιά 
του κέδρου και τα πολύ 
φασαριόζικα τζιτζίκια· 

με τη συγκέντρωση 
σε μια λεπτομέρεια 

οποιουδήποτε πράγμα-
τος – ενός λουλουδιού, 
ενός αντικειμένου, μιας 

τρύπας της μπλούζας 
μου· με τα λόγια που 
ανταλλάσσουμε στο 

καμαρίνι στο τέλος της 
παράστασης.

Πάνος 
Κούτράς

#284, 17.12.2009

ο κόσμος των τραν-
σέξουαλ είναι ένας 

κόσμος γοητευτικός, 
που, αντίθετα με το 
τι πιστεύει η πλειο-

ψηφία, ζει μέσα στο 
φως. Δεν είχα ποτέ 

πρόθεση να κάνω μια 
πολιτική ταινία για τα 
δικαιώματα που διεκ-
δικούν οι τρανσέξου-
αλ, αλλά ήθελα όσο 

τίποτε άλλο να δείξω 
τον κόσμο τους όσο 

πιο αληθινό μπορού-
σα, με τη μαγεία και 
τη μελαγχολία που 

τον διακρίνει. ελπίζο-
ντας πως αυτό ήταν 
μια πολύ πιο ισχυρή 
πολιτική θέση. ελπί-
ζω να τα κατάφερα 

στη "Στρέλλα"...
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#297, 15.4.2010

Προσπαθώ να μην έχω πάντα 
βαμπιρίστικο ωράριο. Αλλά τη 
νύχτα λειτουργώ καλύτερα: 
μου έρχονται οι καλύτερες 
ιδέες, περνάω καλά! Συνήθως 
όταν οι άλλοι κοιμούνται, εγώ 

τρυπώνω μέσα στο δωμάτιο και νομίζουν ότι είμαι 
κλέφτης¼  Τώρα που το σκέφτομαι, ο κλέφτης θα 
ήταν μια πολύ καλή δουλειά για μένα. 

Κατερίνα Σχίνα
# 476, 1.4.2014

Το ’76 κόλλησα με το πλέξιμο. Το να 
έχεις ένα πλεκτό στην τσάντα ήταν ένα 
αντίδοτο στην πλήξη, στην αμηχανία 

των συναναστροφών, καμιά φορά στις 
παγίδες της κοινωνικότητας, το είχα 
εκεί σαν ασπίδα προστασίας. Αλλά 
ταυτόχρονα ήταν και ένας τρόπος να  
ορίσω την ταυτότητά μου: Κοιτάξτε 
με τι κάνω! Ως πλέκτρια, ως ανα-

γνώστρια, λίγο έτσι, έκανα την εποχή 
εκείνη και την ψιλοδιανοούμενη… 

Παίρνω μία δραστηριότητα που ταυ-
τίζεται με τις γιαγιάδες μας, που είναι 
συντηρητική δηλαδή, και της δίνω ένα 
άλλο περιεχόμενο. Και πρέπει να πω 
ότι είχε μεγάλη επιτυχία. Σε όλη την 

Αθήνα υπάρχουν πλεκτά μου.

χρίΣτόφόρόΣ 
ΠεΣΚίαΣ
#287, 28.1.2010

Εγώ δεν 
πειράζω την 
παραδοσια-
κή κουζίνα, 
αντίθετα την 
τιμώ. Προ-

τιμώ την 
έκφραση 
«έντεχνο 

πιάτο» από 
το «πειραγ-
μένο πιάτο».

ΔημητρηΣ 
μητρόΠανόΣ

#289, 11.2.2010

Την Αθήνα δεν την 
αγαπάω, δεν τη 

νιώθω «δική» μου. 
Η Πλάκα μού άρεσε, 

αλλά και αυτή δεν 
είναι η ίδια, ούτε και 

το Παλιό Φάληρο 
που έμενα κάποτε. 
Αγαπάω τα Χανιά, 

και τη Θεσσαλονίκη 
την αγαπώ πολύ. 
Κι αν της πηγαίνει 

ο κλισέ χαρακτηρι-
σμός «ερωτική πό-
λη», είναι γιατί έχει 
ανθρωπιά και αυτό 
την κάνει ερωτική. 
Έχει παρέες, φιλίες, 
γειτονιές, τα παιδιά 

της Τούμπας¼

ΓίαννηΣ 
ναΣταΣ 

(XaXakes)
#280, 19.11.2009

Τους λυπάμαι τους πι-
τσιρικάδες. Πέντε ευ-
ρώ ένας κωλοκαφές, 

όταν παλιά με 100 
δραχμές βάζαμε βεν-
ζίνη, αγοράζαμε πα-
κέτο τσιγάρα και μας 
περίσσευαν και για 

δυο μπίρες! Κυνηγού-
σαμε καλτ παραμύθια 

και ζωή στα όρια.

ΓιώρΓος Κοτανιδης
#284, 17.12.2009

Παρέες: είναι τα οχήματα μέσα στα οποία ζούμε 

και ταξιδεύουμε σε αυτή τη ζωή. Θυμάμαι την 

παρέα στο Dolce ή το Φίλιον, όπου μαζευόμα-

σταν, κι από κει άρχιζε η μέρα ή η νύχτα μας. Τα 

πειράγματα στις γυναίκες στο δρόμο ± πάντα με 

στιλ± , τα τσιγάρα, τα ποτά, τα ξενύχτια, τις κα-

ταχρήσεις, τις αλητείες. Στις παρέες μου πάντα 

είμαστε ελευθερόφρονες. Αντιπαθώ τις παρέες 

που γίνονται κυκλώματα και ψιλομαφίες.

ντανίελ Κόν 
μΠεντίτ
#299, 29.4.2010

οι Έλληνες κλέβουν 
το κράτος αλλά οι 

έχοντες κλέβουν πε-
ρισσότερο τους μη 
έχοντες. Αυτό συμ-

βαίνει λίγο-πολύ πα-
ντού, στην ελλάδα 
όμως έχει τερατώ-

δεις διαστάσεις. Για 
να αντιμετωπίσουν 
την κατάσταση, οι 
Έλληνες επιστρα-

τεύουν τον αναρχι-
κό τους χαρακτήρα, 
πράγμα συμπαθητι-
κό¼  τον χαρακτήρα 

τύπου Ζορμπά¼

φίλίΠΠόΣ 
ΠλίατΣίΚαΣ

#286, 21.1.2010

Όποιος εφηύρε την 
ταμπέλα της «εντε-

χνιακής κατατονίας» 
μάλλον πρέπει να ξα-
νακοιτάξει την έννοια 
της λέξης κατατονία 

στο λεξικό. Όσο για το 
«όχι άλλο Πλιάτσικα», 
θα μπορούσα να πω 
κάτι ανάλογο, αλλά 
νομίζω ότι αυτό που 
ταιριάζει περισσότε-
ρο είναι: «Ειρήνη σε 

όλους, αδέλφια».

Mar i lyn 
Manson

αλΚηΣτίΣ 
Πρωτόψαλτη

#217 19/6/2008

Σε ποιες σελίδες της Athens Voice  
σταματάς;
Δεν θα σπείρω εγώ διχόνοια 
στο περιοδικό. Πάντως ξεκι-

νάω από το editorial.
Σύστησέ μας τον πλανήτη. Πού θα 
μας έστελνες; 
Στις Μαλδίβες για ξεκούραση 
και diving. Στο Lombok για 

τους ίδιους λόγους. Στο Μεξικό 
για τους ναούς των Ατζέκων.

ΠΑύλοΣ 
ΣΑΜιοΣ

Tεύχος 179

Μarja-Leena
Montonen 
Tεύχος Summer 
Guide 2007

ΑρτεΜιΣ
ΠοτΑΜιΑνού 
Tεύχος 181

λΑζΑροΣ  
ζήκοΣ 
Tεύχος 183

ΑφροΔιτή  
ιωΑννού 
Tεύχος 185

ΑρκΑΣ
Tεύχος 184

ΠΑνΑγιωτήΣ 
ΠΑντΑζήΣ 

Tεύχος 182

ΣΠύροΣ  
ΔερβενιωτήΣ

Tεύχος 180

Cover
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βικτωρ 
κοεν  
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Κ
άποιοι καταλαβαίνουν ότι τα Χριστούγεννα 
πλησιάζουν τη µέρα που στολίζουν το χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο. Κάποιοι, όταν βλέ-
πουν τα χριστουγεννιάτικα φώτα στους δρό-

µους ή τα στολισµένα µαγαζιά της Αθήνας. Κάποιοι 
άλλοι όµως νιώθουµε ότι τα Χριστούγεννα έρχο-
νται τη στιγµή εκείνη που θα κάτσουµε αναπαυτικά 
και θα πιούµε την πρώτη γουλιά από τα χριστουγεν-
νιάτικα ροφήµατα των Starbucks!

Αυτά τα ροφήµατα µε τις γαργαλιστικές µυρωδιές 
και την πολύχρωµη αµφίεση έχουν γίνει εδώ και 
χρόνια προάγγελος των Χριστουγέννων. Φέτος, ό-
µως, µπορούµε να τα έχουµε παντού µαζί µας, ακό-
µα και στα χριστουγεννιάτικα ψώνια! Αποκλειστικά 
για τις πιο λαµπερές ηµέρες του χρόνου η µαγεία 
των Χριστουγέννων σκορπίζει λίγη από τη χρυσό-
σκονή της σε super market, mini market και περί-
πτερα µέσα από δύο αγαπηµένα κρύα ροφήµατα 
Starbucks.

Το κρύο ρόφηµα White Chocolate 
Mocha είναι ιδανικό για αυτούς 
που αναζητούν τις γλυκές στιγ-

µές µέσα στη µέρα τους, αλλά και 
κάτι που να ξεφεύγει από τα συ-
νηθισµένα. Έντονος espresso και 
βελούδινο γάλα µε άρωµα λευκής 
σοκολάτας σε εορταστική χρυσή 
συσκευασία για να παίρνεις τα Χρι-
στούγεννα παντού µαζί σου ή και 

–γιατί όχι;–  να κάνεις µια γλυκιά χριστουγεννιάτικη 
έκπληξη στα αγαπηµένα σου πρόσωπα.

Αλλά και το αγαπηµένο ρόφηµα όλων των εποχών 
βάζει τα γιορτινά του και µας φτιάχνει τη διάθε-
ση. Η κορυφαία και αγαπηµένη επιλογή, Starbucks 
Cappuccino, ντύνεται στα κόκκινα για να µας βάλει 
στο πνεύµα των Χριστουγέννων. Τώρα µπορείς 
να έχεις τον αγαπηµένο σου συνδυασµό πλούσιο 
espresso µε γάλα και νότες κακάο παντού µαζί σου, 
και µάλιστα σε µια υπέροχη επετειακή και κατα-
κόκκινη συσκευασία µε αστραφτερές µεταλλικές 
λεπτοµέρειες!

Πάρε τα δύο on the go ροφήµατα 
παντού µαζί σου. Είναι σίγουρο 
πως θα σου αλλάξουν τη διάθε-

ση. Αφού χωράνε τα Χριστούγεν-
να σε κάθε µικρή ή µεγάλη στιγµή 
της µέρας σου!

Όλη η σειρά έτοιµων προς κατα-
νάλωση κρύων ροφηµάτων καφέ 
Starbucks Chilled Classics είναι δια-

θέσιµη σε επιλεγµένα καταστήµατα 
λιανικής πώλησης (σούπερ µάρκετ, µίνι µάρκετ, 
περίπτερα) από την Arla Foods Ελλάς. Εκτός από 
τα δύο γιορτινά ροφήµατα, στη σειρά υπάρχουν τα 
κλασικά Starbucks Caramel Macchiato και Starbucks 
Caffé Latte και οι ιδιαίτερες γλυκές επιλογές των 
Starbucks Signature Chocolate και Starbucks Vanilla 
Bean Macchiato. Οι γιορτινές επιλογές της σειράς 
θα είναι διαθέσιµες στην ελληνική αγορά µόνο για 
την περίοδο των Χριστουγέννων, µέχρι τα τέλη του 
∆εκεµβρίου.

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΧΩΡΑΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ
Το Starbucks White Chocolate Mocha και το Starbucks Cappuccino 

είναι τα στολίδια αυτών των γιορτών που θα έχεις πάντα µαζί σου

ότι τα Χριστούγεννα 
πλησιάζουν τη µέρα που στολίζουν το χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο. Κάποιοι, όταν βλέ-
πουν τα χριστουγεννιάτικα φώτα στους δρό-

µους ή τα στολισµένα µαγαζιά της Αθήνας. Κάποιοι 
άλλοι όµως νιώθουµε ότι τα Χριστούγεννα έρχο-
νται τη στιγµή εκείνη που θα κάτσουµε αναπαυτικά 
και θα πιούµε την πρώτη γουλιά από τα χριστουγεν-

µε τις γαργαλιστικές µυρωδιές 

Το κρύο ρόφηµα 
Mocha είναι ιδανικό για αυτούς 
που αναζητούν τις γλυκές στιγ-

µές µέσα στη µέρα τους, αλλά και 
κάτι που να ξεφεύγει από τα συ-
νηθισµένα. Έντονος espresso και 
βελούδινο γάλα µε άρωµα λευκής 
σοκολάτας σε εορταστική χρυσή 
συσκευασία για να παίρνεις τα Χρι-
στούγεννα παντού µαζί σου ή και 

White Chocolate 
Mocha είναι ιδανικό για αυτούς 
που αναζητούν τις γλυκές στιγ-

µές µέσα στη µέρα τους, αλλά και 
κάτι που να ξεφεύγει από τα συ-
νηθισµένα. Έντονος espresso και 
βελούδινο γάλα µε άρωµα λευκής 
σοκολάτας σε εορταστική χρυσή 
συσκευασία για να παίρνεις τα Χρι-
στούγεννα παντού µαζί σου ή και 

Πάρε τα δύο on the go ροφήµατα 
παντού µαζί σου. Είναι σίγουρο 
πως θα σου αλλάξουν τη διάθε-

ση. Αφού χωράνε τα Χριστούγεν-
να σε κάθε µικρή ή µεγάλη στιγµή 
της µέρας σου!

Όλη η σειρά 
νάλωση κρύων ροφηµάτων καφέ 
Starbucks Chilled Classics είναι δια-

θέσιµη σε επιλεγµένα καταστήµατα 
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Γιάννης 
ΚάΚλέάς

#310, 15.7.2010 

Σίγουρα δεν θα α-

πολογηθώ για τους 

τίτλους που βγά-

ζουν οι εφημερίδες. 

μετράω σχεδόν 30 

χρόνια σκηνοθεσί-

ας, με ακροβατικές 

θεατρικές κινήσεις 

στο Παγοποιείο του 

Φιξ, στον Τεχνο-

χώρο κ.ά. Αυτός ο 

τίτλος (σ.σ. «Κάνω 

παραστάσεις μολό-

τοφ») βγήκε από τη 

θέση μου για το τι 

είδους παραστάσεις 

θέλω να κάνω: να 

έχουν το αιχμηρό 

χιούμορ των κόμικ 

και διεισδυτικότητα 

σε θέματα που με 

αφορούν, όπως ο 

έρωτας και τα κοι-

νωνικά θέματα ±  ένα 

μείγμα μολότοφ.

Κώςτάς 
ΒάξέΒάνης

#311, 22.7.2010 

Στο μυθιστόρη-
μα μπορείς να 
πεις πράγματα 
που ξέρεις πως 

συνέβησαν, αλλά 
δεν μπορείς να 
τα καταθέσεις 

δημοσιογραφικά 
γιατί δεν έχεις 
όλα τα αποδει-
κτικά στοιχεία. 
Μπορούν να σε 
αμφισβητήσουν, 
να σε καταστρέ-
ψουν, ενώ ξέρεις 
πολύ καλά πως 
είναι αλήθεια. 

Μπορείς, λοιπόν, 
να περιγράψεις 

την αλήθεια χωρίς 
την ανάγκη των 
αληθινών προ-

σώπων. 

ςύλλάς 
τζούμέρΚάς 

#325, 25.11.2010 

ΩΣ πόλη 
ψυχρη 

και Ωραια 
Με πόλυ 
φΩΣ και 
ελευθε-
ρό αερα, 
τιπότε 

δεν κανει 
η αθηνα 

πιό 
δυΣκόλό 
από τη 
ΣυΜπό-

νια. 
Ωραια. 

Γιατι όλα 
τα δυΣκό-
λα ειναι 

Ωραια.

Κώςτάς 
Βούτςάς

#309, 8.7.2010

ο θάνατος για μένα 
είναι απών. ούτε 

καν τον σκέφτομαι. 
Το ξέρω ότι κάποια 
στιγμή θα πεθάνω. 

εγώ θα γλιτώσω; 
Και θα έρθουν όλοι 
στην κηδεία μου, οι 
γυναίκες, τα παιδιά 
μου, οι φίλοι, όσοι 
έχουν απομείνει. 

Όταν θα ' ρθει εκείνη 
η στιγμή, θα ήθελα 
να με κάψουν, να 

αποτεφρωθώ. Και 
μετά να σκορπίσουν 
τη στάχτη μου στον 

Θερμαϊκό ±  πολύ 
την αγαπάω τη 

Θεσσαλονίκη. Προς 
το παρόν, πάντως, 
είμαι υγιέστατος. 
Έχω βαλβίδα στην 

καρδιά, άσθμα, 
ουρικό οξύ, πονάει 

η μέση μου, δεν βλέ-
πω καλά, αλλά είμαι 

υγιέστατος.

ςτέφάνος 
μάνος
#322, 4.11.2010

Τυχαία μπήκα στην 
πολιτική. Είχα βρεθεί 

με τον Καραμανλή, 
τον παλιό, τότε που 

ήταν πρωθυπουργός, 
σ'  ένα σπίτι για φαγη-

τό. Νομίζω το 1975. 
Και κει του έκανα κρι-
τική, πολλή κριτική. 
Εκείνος θύμωσε και 
σχεδόν βριστήκαμε. 

Μετά το ξανασκέφτη-
κε και στο τέλος, που 

φεύγαμε, μου λέει: 
«Πες μου ποιο υπουρ-
γείο θες, να εφαρμό-

σεις τις ιδέες σου». 
Πέρασαν δυο χρόνια, 
το σκέφτηκα και γω, 

και θέλησα να συμμε-
τάσχω στις εκλογές 
του 1977. Αλλά δυ-

σκολεύτηκα πολύ να 
μπω στο ψηφοδέλτιο, 

δεν με ήθελαν στη 
ΝΔ. Χρειάστηκε να 

βάλω μέσο για να μπω 
στο ψηφοδέλτιο ως 

υποψήφιος.

νιΚος Πάνά-
ΓιώτοΠούλος

#316, 23.9.2010  

δεν υπάρχει 
χειρότερο 

πράγμα από 
την κολακεία 

της νεότη-
τας – είναι 
σαν να υπο-
τιμούν τους 
νέους. Όλα 

αυτά ξεκινά-
νε από κάτι 
μουστόγριες 

καρεκλο-
κένταυρους 
που ελπί-

ζουν με αυτό 
τον τρόπο να 
κερδίσουν 
για πάρτη 

τους.

Βάςιλης 
ΓΚοΓΚτζιλάς

#335, 24.2.2011

Τον Βαγγέλη Παπα-
θανασίου θα διάλεγα 

πρωταγωνιστή σε 
κόμικ μου. Μια κόμικ 

βιογραφία του θα 
είχε εξαιρετικό ενδια-

φέρον.

Θοδώρης 
τςέΚούράς

#312, 29.7.2010

Σχεδιάζοντας 
τον οδηγό για 
τη Μύκονο: 

χώρα = 
προστακτική 
του ρήματος 

χωράω.  

από το 
διάλογο με τον 

ιδιοκτήτη 
δωματίων 

προς 
ενοικίαση: 

-120€ για αυτό 
το δωματιάκι; 

αυτό είναι 
αποθήκη. 
όύτε καν 
χωράω. 
-χώρα.

δημητρης 
ςΚάρμούτςος

#346, 12.5.2011 

είμαι τόσο 
δημοφιλής 
ίσως λόγω 
των tattoo 

– επειδή ξε-
χωρίζω εμ-
φανισιακά. 
τα tattoo 
είναι λίγο 
ταμπού – 

στην αμερι-
κή είναι πιο 
νορμάλ. τε-
λικά κι εδώ 
συνειδητο-
ποίησαν ότι 
είμαι ένας 
κανονικός 
άνθρωπος.

μάΓιά τςοΚλη
#301, 13.5.2010

Η Ελλάδα είναι μια 
τόσο μικρή χώρα, 

που κατά τη γνώμη 
μου τα πάντα είναι 

προϊόν. Φυσικά είναι 
οι θάλασσές μας και 
οι παραλίες μας και 

τα αρχαία μας. Όμως 
προϊόν είναι και τα 

άναρχα λιμάνια μας, 
και οι απαράδεκτοι 
ταξιτζήδες μας και 

τα ανύπαρκτα πεζο-
δρόμιά μας. Προϊόν 
είναι η όποια αυθε-
ντικότητα μας έχει 
απομείνει αλλά και 
κάθε νεωτερισμός 

που τολμούμε. Είναι 
η σύγχρονη τέχνη 
μας, οι πεζογράφοι 

μας, τα φεστιβάλ μας, 
το σινεμά μας, αλλά 
και οι καρικατούρες 

που μας πλασάρει για 
πρότυπα η τηλεόρα-
ση. Θέλω να πω ότι 
το προϊόν «Ελλάδα» 

που θέλουμε να 
πουλήσουμε είναι η 

πραγματικότητά μας, 
η αλήθεια μας.

μάριά μΠέÚΚού
#316, 23.9.2010 

Το σημερινό ΚΚΕ είναι 
πανάρχαιο. Βρίσκο-
νται στο ' 17, έχουν 

όμως κάποια πέραση, 
ιδίως στην ηλικία 

μας, και δεν θέλουν 
να εκσυγχρονιστούν. 

Γιατί θεωρούν ότι 
αυτός είναι ο δρόμος. 

Εγώ θεωρώ ότι θα 
ακουμπήσουμε πάλι 

στον Μαρξ και θα 
τον διαβάσουμε, όχι 
η δική μου η γενιά, 
αλλά η δική σας, οι 

νεότεροι, και θα τον 
μελετήσουν δια-

φορετικά. Και όταν 
μελετηθεί και θεωρη-
θεί οριστικά, σωστά 
προπαντός, τότε θα 

αλλάξουμε. 

Υπόγεια 
ΡεΥματα
#346, 12.5.2011

Δεν έχει δικό 
της «χρώμα» η 

Καλλιθέα και δεν 
μας επηρέασε 

στιχουργικά. Αυτό 
που μας επηρέασε 
είναι οι ταξικές μας 
καταβολές και κυ-
ρίως τα βιβλία και 

ο κινηματογράφος 
που έφτασαν στην 
αντίληψή μας, με-
γαλώνοντας στην 

εργατική Καλλιθέα 
και τη μικροαστική 

Αθήνα.

ΓιώρΓος 
Βέλτςος

Τεύχος 443 

Δεν είμαι παραδοξο-
λόγος. Ένας άνθρω-
πος που γράφει ένα 

θεατρικό έργο σαν τη 
«Φωνή» δεν μπορεί 

βέβαια να είναι ορθά 
πολιτικά σκεπτόμε-
νος, «μνημονιακός», 

όπως λέγεται. Δεν 
μπορεί να έχει τα 

επιχειρήματα όσων 
ονομάζω «κολεγιό-
παιδες», μεταξύ των 
οποίων ο Σαμαράς, ο 
Βορίδης, ο Μπίστης. 
Στα κείμενά μου στο 
«ΒΗΜΑ» δείχνω τη 

διαφωνία μου, τόσο 
με αυτούς, όσο και 

με τους θερμόαιμους 
του ΣΥΡΙΖΑ, που όταν 
έρθουν στην εξουσία 
δεν θα επιλύσουν το 
αδιέξοδο του κοινο-
βουλευτισμού με α-

ντικοινοβουλευτικές 
«αναμνήσεις». 
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ΓιώρΓος ΠανουςοΠουλος
#347, 19.25.2011

Όταν ήμουν μικρός, μια κοπέλα μου 
παραπονιόταν πως δεν τη βλέπω ως άνθρω-
πο αλλά ως γυναίκα. Κι εγώ δεν καταλάβαινα 
γιατί δεν χαιρόταν που δεν ήθελα να μοιραστώ 

μαζί της τα ανθρώπινα προβλήματα. 
Σήμερα δεν σκέφτομαι με τον ίδιο τρόπο 

και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις τρεις 
συζύγους μου, που με άντεξαν.

Χριστόφόρόσ 
ΠαΠακαλιατησ

#321, 28.10.2010

Μου ζητάς μια ιδανική 
εικόνα. Στο σενάριο ή 
στη ζωή; Το ίδιο είναι. 
Αεροπλάνο. Παρίσι. 
Παραμονή πρωτο-

χρονιάς και χιονίζει. 
Βόλτες, δύναμη, χαμό-
γελο. Έρωτας. Θες να 
κάνεις cut στο χρόνο. 
Σκάει ο ήλιος ανάμεσα 
από κουρτίνες, ξυπνάς 
γλυκά όχι μόνος. Καφές 
φίλτρου στο κρεβάτι. 
Laptop με μουσικές, 

καθένας βάζει το κομ-
μάτι που γουστάρει. «In 
to my arms», Nick Cave. 
Κουβέντα, διαφωνίες, 
έλξη που δεν σε αφή-

νει να ξεκολλήσεις, 
δυνατό sex, χαρά και 

αγωνία. Βαθύς ύπνος. 
Όμορφος ύπνος. Ε-

ξαρτημένα σώματα, 
εξαρτημένα μυαλά. 

Κάτι τέτοιο θα είχε και 
η Γαλάνη στο μυαλό 
της όταν έγραφε το 

«Δυο μέρες μόνο». Κάτι 
τέτοιο έχω και εγώ. 

Στα σενάρια πάντα. Και 
στη ζωή.

κωστησ 
Μαραβέγιασ 

#324, 18.11.2010 

Είμαι σχεδόν ευτυχι-
σμένος με ό,τι κάνω, 

αλλά τα όνειρα πάντα 
μου ζητάνε περισσό-
τερα. Ονειρευόμουν 
πιτσιρικάς να κάνω 

λάιβ και να μπορώ να 
βγάζω δίσκους και πια 
το κάνω. Τώρα τα όνει-
ρα με μπερδεύουν και 
με θέλουν κινηματο-

γραφιστή, να γυρνάω 
με μια κάμερα στο χέρι 

και ένα μπλοκάκι για 
σενάριο. Αχόρταγα 
όνειρα, με θράσος. 

Δήμήτρα 
ματσούκα
#308, 1.7.2010

Το πιο σέξι σημείο 
στην πόλη... είναι 
μια μικρή παρα-
λία λίγο πριν φτά-
σεις στον Λαιμό 
βουλιαγμένης.

όλια λαζαριδόυ
#347, 19.25.2011 

ο Νίκος (σ.σ. Νικολαϊδης) είχε ένα πολύ ισχυρό εσωτερικό τοπίο και μπο-
ρούσε να σε κάνει μέρος του φαντασιακού του. Δεν έγραφε μια ιστορία 
αλλά ξεδίπλωνε την ιστορία του σε συνέχειες. Η ζωή του, μια αστική ζωή 
σε μια μονοκατοικία στην Κηφισιά, ήταν ένα πρόσχημα μιας εξωτερικής 

τακτοποιημένης κατάστασης ώστε να μπορεί να ζει τον εσωτερικό οργια-
στικό του κόσμο ανενόχλητος. Ήταν απαραίτητο γι'  αυτόν¼

Παναγιωτησ 
καλαντζόΠόυ-

λόσ
#316, 23.9.2010

Τα ωραιότερα σπίτια 
που έχω δει στη ζωή 

μου είναι της Σικε-
λίας. Η Νέα Υόρκη 

είναι εντυπωσιακή, 
το νιώθεις ότι είναι 
μια μητρόπολη, αλ-
λά και πάλι βλέπεις 
ένα συρφετό από 

καλοπληρωμένους 
υπαλλήλους με την 

ψυχή στο στόμα, υπό 
την ομηρία μιας από-

λυσης.

Nικόσ 
διαΜαντησ

#550, 8.12.2005

Ως καλλιτεχνικός 
διευθυντής του Δη-
μοτικού Θεάτρου το 
ερώτημα που έθεσα 
και θέτω στον εαυτό 
μου είναι πώς μπο-

ρούμε να πλησιάσου-
με όλο τον κόσμο. Το 
πώς θα κάνουμε το 
σημερινό άνθρωπο 

που δεν έχει να φάει, 
να αισθανθεί πως τον 
αφορά αυτό που συμ-

βαίνει εδώ.

γιωργόσ 
κυρτσόσ
#319, 14.10.2010 

Όσο περίεργο κι αν 
φαίνεται, τα μνημόνια 
οδήγησαν στο θρίαμ-
βο της διαπλεκόμενης 

«αλήτ». Στο όνομα 
της αντιμετώπισης 
έκτακτων καταστά-

σεων παίρνονται 
αποφάσεις εκατοντά-

δων εκατομμυρίων, 
δισεκατομμυρίων ή 
και δεκάδων δισεκα-
τομμυρίων ευρώ με 
ειδικές αδιαφανείς 

διαδικασίες και με δια-
πλεκόμενα κριτήρια.

Το έργο δέίχνέί καλύΤέρο αμα Το βλέπέίς 
πίνονΤας έναν freddo - IΝΟ
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ΓιώρΓος 
Λούκος

#350, 9.6.2011 

Αποφεύγω μια κατά-
σταση, αν ξέρω ότι 
θα με φοβίσει. Είχα 
πάει με φίλους που 

θα κινηματογραφού-
σαν κάτι καρχαρίες. 
Ε, δεν βούτηξα μαζί 
τους στη θάλασσα. 

Τους είπα ότι θα έβλε-
πα την εμπειρία τους 
στο φιλμ και κάθισα 

στον ήλιο. Επίσης, με-
ταφυσικούς φόβους 

δεν έχω. Μια μέρα 
όλοι θα πεθάνουμε, 
έτσι δεν είναι; Όμως, 

να, φοβάμαι για το 
πώς θα εξελιχθεί η 

κατάσταση στην Ελ-
λάδα. Γιατί κανείς κυ-
ριολεκτικά δεν ξέρει 
τι μέλλει γενέσθαι.

Ορφέας 
Πέρίδης

#329, 13.1.2011 

Είμαι παιδί της πόλης, 
άσχετα αν πολλά τρα-
γούδια μου μοιάζουν 
να είναι του βουνού 

και του λόγγου. Είμαι 
στιλίστας. Είμαι μίμος 
και κάποιες μιμήσεις 

τις πέτυχα, τα στιλ 
που αγάπησα πολύ τα 
προσέγγισα με σεβα-
σμό, ανακαλύπτοντας 

ταυτόχρονα έναν 
τρόπο έκφρασης.

Μάρω Δούκά
#326, 2.12.2010 

Γράφω σχεδόν κάθε μέρα¼  Χρειάζομαι όμως πολύ 
χρόνο στην έρευνα. Για να γράψω «Το δίκιο είναι 

ζόρικο πολύ» χρειάστηκε να αποδελτιώσω όλα τα 
φύλλα του κατοχικού «Παρατηρητή» στα Χανιά και 
να διαβάσω, κρατώντας σημειώσεις, περισσότερα 
από 20 βιβλία. Κατά τα άλλα η καθημερινότητά μου 

είναι απολύτως συνηθισμένη¼

ΘοΔωρής 
Μάνίκάς

# 580, 28.7.2016

Βρήκα ένα τρα-
γουδάκι που το 

ξέρουµε και το αγα-
πάµε όλοι, αλλά αυ-
τό δεν αλλάζει την 
αλήθεια, πως ήδη, 
ως απλά οκτάχρονα 
τσογλανάκια, στα 
τέλη των σίξτις, το 

περιφρονούσαµε ο-
µό-φω-να και τώρα 
θα το διασκευάσω 
και θα ακούγεται 

σαν σύγχρονο πανκ 
έπος! Ξέρεις κάναν 

κωλοπετσωµένο 
πιτσιρίκο να πει 

το νέο «Τζίνι», να 
σπάσουµε τα κο-
ντέρ; -Κάτσε ρε, 
εννοείς το... «Με 
φωνάζουνε τζίνι, 
το τζίνι, το τζίνι»; 

-Ακριβώς!

Λάκης ΛάζόπόυΛός
#316, 23.9.2010 

Πολλές φορές καταφεύγετε σε εύκολα αστεία για ε-
ντερικούς και άλλους ήχους αλλά και σε μια μεγάλη 
δεξαμενή ανθρώπων, που γελοιοποιούνται ούτως ή 

άλλως από μόνοι τους. Το κρίνετε απαραίτητο;  
Γιατί, δεν κάνει να ασχολείται ο Λαζόπουλος µε αυτά; 

Αυτό που λέµε lifestyle απασχολεί το 60% της ελληνι-
κής τηλεόρασης. Είναι δυνατόν να µην το δω; Τα κανά-
λια το θεωρούν απαραίτητο και ως εκ τούτου οι τηλε-

θεατές το παρακολουθούν. Σκοντάφτεις πάνω στη βλα-
κεία. Οι άνθρωποι πάνε στο σαλόνι, πάνε στην κουζίνα, 
αλλά πάνε και στην τουαλέτα. Η χώρα έχει µια τουαλέτα 

την οποία, πού και πού, επισκέπτοµαι.

15 χρονια!

ςία ΚΟςίώνη
#325, 25.11.2010 

Καβαλάω τη βέσπα για να προλάβω. Αυτή που βρήκα παροπλισμένη στον κήπο 
στο Πανόραμα. Την ερωτεύθηκα αστραπιαία, τη φτιάξαμε, την παίδεψα στη νέα 
παραλία έξω από το Μακεδονία Παλλάς για να συνηθίσω τις ταχύτητες στο χέρι 

κι έκτοτε γίναμε αχώριστες.
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ςΠύρος ςΤάβερής
#320, 21.10.2010 

Η Αθήνα όλη σε ένα φωτογραφικό καρέ¼ 
Μια γωνιακή πολυκατοικία στην Καλλιθέα 

με ανοιχτά τα πανιά της.
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ΕλΕυθΕρία αρβανίτακη
#349, 2.6.2011

Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάγκη στήριξης 
του Pride, αλλά όλο αυτό να είναι πλήρως εν-
σωματωμένο στην κοινωνία μας. Θα έπρεπε 
να υπάρχει ισότητα και να μη μιλάμε για μια 
ομάδα που χρειάζεται στήριξη. Αφού όμως 

αυτό δεν συμβαίνει, εγώ θα είμαι εκεί.

Μυρτώ Αλικάκn
#327, 9.12.2010 

Για πρώτη φορά μέθυσα στην Αθήνα στον κα-

λοκαιρινό «Κούκο», στη νησίδα της Καλλιρόης. 

Δεν μεθάω συχνά, αλλά αυτό το θυμάμαι γιατί 

κατέληξα στο νοσοκομείο. Θα ήταν αρχές των 

90s¼

Γιάννης 
Μπουτάρης 

#319, 14.10.2010

Εκείνο που αναμφίβολα συμ-
βαίνει είναι ότι η ύπαρξη η δική 

μου και της Πρωτοβουλίας δί-
νει στον κόσμο την ευκαιρία να 
ξεστομίσει αυτό που δεν μπορεί 

εδώ και χρόνια να εκφράσει. 
Αυτό το «φτάνει πια». Φτάνει 

πια σε όλα. Στην κλεψιά, στην 
κακογουστιά, στην αδιαφορία 

και την απραξία.

The
Callas

#343, 21.4.2011 

Το πρώτο μας live ήταν σε ένα δωμάτιο 
ξενοδοχείου στα πλαίσια μιας έκθεσης 

(Κappatos Rooms). Από τότε μέχρι 
σήμερα έχουμε παίξει μέσα σε βάρκα 

(Λονδίνο), σε εκκλησία (Λονδίνο και 
Άμστερνταμ), στο δρόμο, σε σπίτια φί-
λων, σε εξοχικές αυλές, σε γκαλερί, σε 

καμπίνα πλοίου.

Τζίμης  
Πανούςης 

#322, 4.11.2010

Μια φίλη τσιγγάνα, παλιά 
ιερόδουλος που το ’ριξε σε 
μαντεία, ταρό κ.λπ., μου 

είπε ότι είμαι μετεμψύχωση 
ενός τύπου από την αίγινα 
που έφτιαχνε επιτύμβιες 
πλάκες για τους πεθαμέ-

νους. Εξυπνάδες, δηλαδή. 
50 χρόνια βολοδέρνω ανά-
μεσα σε εξυπνάδες και λο-

γοπαίγνια.

καρυοφυλλία 
καραΜπΕτη

#335, 24.2.2011

Σεξ: Πηγή χαράς και 
ισορροπίας για μένα. 
Κρίμα που η κοινωνική 

υποκρισία το έχει φορτί-
σει με τόση νοσηρότητα κι 

ενοχή ώστε συχνά να μεταλ-
λάσσεται από πεδίο ηδονής σε πεδίο οδύνης.

15 χρονια!
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Διονύσησ σαββοπούλοσ
#336, 3.3.2011 

Τι θα λέγατε σήμερα σε έναν πιτσιρικά που 
σκέφτεται να φύγει από την Ελλάδα;  

Με την ευχή μου. Πρέπει να ακολουθεί κανείς το 
δρόμο της καρδιάς του. Και κάποια στιγμή αυτοί που 

φύγαν έξω και πρόκοψαν θα συναντηθούν με τους κα-
λύτερους απ’ αυτούς που άντεξαν να μείνουνε και τότε 
στ’ αλήθεια η χώρα θα γυρίσει σελίδα. Έχει ξαναγίνει. ΑγγΕλική ΑνΤωνοπούλού

#322, 4.11.2010  

Τρία πράγματα που, αν έλειπαν. θα έκαναν 
την Αθήνα λίγο ομορφότερη; 

Κακλαμάνης, Κακλαμάνης, Κακλαμάνης.

Marianne 
FaithFull

#349, 2.6.2011

Η αγάπη; Δεν τη 
βρίσκω σημαντική. 

(γέλια) Νομίζω ότι η α-
γάπη από τους φίλους 

είναι σημαντική. Ο 
ρομαντισμός και όλα 

αυτά είναι μια ψευδαί-
σθηση.

Άγγελος 
ΠΆΠΆδημητρίου

#315, 16.9.2010 

Τώρα οι castrati έχουν χοντρή φωνή, χορεύουν 
ζεϊμπέκικο, συνοδεύουν μια ξανθιά και ζουν 

αποκλειστικά με κρατικά λεφτά.

γιωργος ΔιΑλΕγμΕνος
#327, 9.12.2010 

Γεννήθηκα. Δεν ξέρω πού γεννήθηκα. Η κυρα-Κατίνα 
Διαλεγμένου με πήρε επτά ετών από το Βρεφοκομείο 
Αθηνών. Ποιος ξέρει; Μπορεί να είμαι κι από άλλο 
αστέρι, από άλλο γαλαξία… Αφού δεν υπάρχει τίποτα 
που να δείχνει ότι εγώ είμαι εγώ. Ακόμα και το όνομά 

μου δεν ξέρω αν είναι το δικό μου. Δεν ανήκω, λοιπόν, 
πουθενά. Κι αν δεν ερωτευόμουν και δεν παντρευό-

μουν, θα ήμουν απόλυτα ελεύθερος.

νικος κΑρΑΤζΑς 
#326, 2.12.2010 

Δεν έχω παράπονο, εξακολουθώ να δραπετεύω 
τα σαββατοκύριακα στο αγαπημένο μου βουνό, 

προέκυψε όμως και νέα περιπέτεια. Το όνομα αυτής 
“Αθήνα”, οδός Σταδίου, “Ιανός” στην πρωτεύουσα, 

πανικός, meetings, business plans, οικονομική κρίση, 
δεν μασάω.

Deux hoMMes
# 609, 6.4.2017

γιατί διαλέξατε αυτή τη γειτονιά; 
Το Κολωνάκι της εφηβείας μας ήταν 

ο παράδεισος για όποιο νέο ονει-
ρευόταν να γίνει σχεδιαστής μόδας. 
Οι πρώτες αναμνήσεις από βιτρίνες 
που πρέσβευαν το «νέο» και αυτό 

που θα φορεθεί «αύριο»
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ΓιώρΓος
Καμινης 

#481, 07.05.2014

Αν είσαι πολιτικός, 
είναι δύο πράγματα 
βασικά: η διαχείριση 
χρόνου και η διαχεί-

ριση των ανθρώπων, 
που σημαίνει υπομο-

νή, ψυχραιμία, μία 
καλώς εννοούμενη 
απόσταση από τα 

πράγματα. Νομίζω 
από αυτή την άποψη 

με ωρίμασε αυτή η 
δοκιμασία γιατί κατά 
τα λοιπά είναι μία με-
γάλη ψυχική δοκιμα-
σία. Δεν ξέρεις τι σου 
ξημερώνει στο δήμο 
της Αθήνας. Ξυπνάς 

κάθε πρωί και πρέπει 
να είσαι έτοιμος να 

αντιμετωπίσεις δρά-
κους.

ΝέΝα 
ΜέΝτή 

#320, 21.10.2010 

Δεν ξέρω πόσο κοντά 
είναι ο ρόλος στην 

Παπαγιαννοπούλου, 
γιατί δεν προσπάθησα 
να τη μιμηθώ. Θα ήταν 

τρομερά δύσκολο, 
επικίνδυνο και ανέφι-
κτο, γιατί ήταν ένας 
πολύ σχιζοειδής και 
αντιφατικός άνθρω-
πος. Αυτό που έκανα 
και που για μένα ήταν 
πολύ σημαντικό είναι 
ότι έραψα πάνω στη 
Νένα κομμάτια της 

ζωής και του χαρακτή-
ρα της.

Άλκης κούρκούλος
#328, 16.12.2010 

Παρόλο που λάτρευα τον πατέρα μου, από μικρός 
ήθελα να διαφοροποιηθώ από αυτόν. Γιατί πάντα ή-
μουν ο γιος του Νίκου Κούρκουλου. Και αντιδρούσα 
πολύ σε αυτό. Ξέρεις πώς γράφουν αυτά στα αγό-
ρια που πάντα ανταγωνίζονται το αρσενικό πρό-
τυπο του πατέρα τους. Στο Δημοτικό με ρώταγαν: 

«Πώς σε λένε;», κι απαντούσα: «Δε με λένε».

Κώστασ Πανιαρασ
#319, 14.10.2010 

ΆκουγΆ προ ημερών ενΆν γνώστο, ογδοντΆρη, 
ομοτεχνο μου νΆ κομπΆζει σε κΆποιΆ 

εμβροντητη κυριΆ τησ τηλεορΆσησ, «ξέρω (!) 
ότι πρόέτόιμάζω τό μέλλόν της έλλάδάς…». 

εγώ πΆντώσ δεν εχώ μεγΆλΆ σχεδιΆ γιΆ το 
μελλον. ποτε δεν ειχΆ. ευτυχώσ που το 

μελλον Άρχιζει, οτΆν το σημερΆ κΆι το Άυριο 
θΆ εχουν τελειώσει…

15 χροΝια!

Μόνικα
#333, 3.2.2011

Είναι ο αδερφός μου σε ταξί υπέρβαρου οδηγού 
και φτάνουν σε μπλόκο. Αστυνομικίνα με τσιριχτή 

φωνή και υπεροπτικό ύφος Κάλαχαν: 
«Σας παρακαλώ, κύριε, δεν μπορείτε να περάσετε 
από δω». Ταρίφας με ατάραχο βλέμμα και φωνή 

μπασαδούρα: «Γιατί, έχεις σφουγγαρίσει;».

Άργύρης 
ΠΆΠΆδημητροΠούλος

#338, 17.3.2011]

Δεν μου αρέσει να πηγαίνω για καφέ. Ένα φίλο μου που 

θα ερχόταν στην Αθήνα θα τον γύριζα για ποτά σε όλα 

τα μπαρ που έχω μεθύσει, αλητέψει, ερωτευτεί, κάνει 

mooning (το συνηθίζω, όταν είμαι πολύ χαρούμενος). 

Θα μας έπαιρνε μέρες αυτή η βόλτα.

Άγγελος ΦρΆντζης
#317, 30.9.2010 

το στέκι της αθήνας που χάθηκε 
και μου λείπει είναι το Factory στην 
Μπενάκη και τα πάρτι των Amateur 

boys στη ρώσικη disco.
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Ξένια Καλογέροπούλού 
#320, 21.10.2010

Μερικοί λένε ότι έκανα το παιδικό θέατρο γιατί 
δεν έκανα παιδιά. Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί 

άρχισα να κάνω παιδικό θέατρο όταν ακόμα βρι-
σκόμουν σε ηλικία που μπορούσα να αποκτήσω 

παιδιά.

Γιάννης 
Χάρούλης

#338, 17.3.2011 

Έμενα για χρόνια 

στα Εξάρχεια. Νομί-

ζω ότι είναι ένα από 

τα πιο ουσιαστικά 

και ζωντανά κομ-

μάτια της πόλης. Για 

μια βόλτα, για πε-

ρισσότερες βόλτες, 

για να τα πεις με φί-

λους, για να βρεθείς 

με παρέες, για όλα 

αυτά και για άλλα...

γιώργης 
Χριςτοδούλού

#340, 31.3.2011

«Αθηναϊκές» λέξεις 
που δεν υπάρχουν 

πια: 
Θων-Θησείο (λεωφο-

ρειακή γραμμή), 
ρομβία (φορητό 

μηχανικό μουσικό 
όργανο).

AnnA MouglAlis
#340, 31.3.2011

Η Ακρόπολη με συγκινούσε πάντα πάρα πολύ. Έχω 
πολλές παιδικές αναμνήσεις στην Αθήνα. Μου αρέσει 

η ατμόσφαιρα του Πειραιά. Θυμάμαι τους γουνα-
ράδες που δούλευαν μέσα στο κατακαλόκαιρο τη 

νύχτα. Λατρεύω τον Λυκαβηττό. Η Αθήνα είναι μία συ-
ναρπαστική πόλη που αλλάζει συνέχεια πρόσωπα. 

Μεταμορφώνεται, είναι χαοτική και μου αρέσει αυτό 
το χάος. Μου αρέσει να έρχομαι την άνοιξη, είναι η α-
γαπημένη μου εποχή με τις ανθισμένες πορτοκαλιές.

νιΚητας Κλιντ
#337, 10.3.2011 

Η πρώτη αλητεία που 
θυμάμαι να κάνω στην 
Αθήνα είναι... μπάφο 

στον Λυκαβηττό.

ΑμΑλίΑ
μουτουση

#333, 3.2.2011 

Μ' αρέσει που οι τραγουδιστές 
για να πουν μια ιστορία χρει-

άζονται λίγα λεπτά, ενώ εμείς 
οι ηθοποιοί χρειαζόμαστε μια 

ολόκληρη διαδρομή σε μια πα-
ράσταση. Τι ωραίο το χάρισμα 

της φωνής, να μπορείς ν' αγκα-
λιάζεις ολόκληρο το σύμπαν.

ςώτηρης 
γΚοριτςας
#340, 31.3.2011 

Νιώθω μεγά-
λη χαρά που 
έφτασε πλέον 

η ώρα της ενη-
λικίωσης μιας 

κοινωνίας που πα-
ρέμενε καθηλωμένη 

στον εφηβικό αυνανι-
σμό μιας υπερκατανάλω-

σης τραγουδώντας συγχρόνως 
επαναστατικά τραγούδια! Μόνο 

καλό, λοιπόν, μπορεί να βγει. 
Κρίμα όμως ότι και αυτό, για μια 
ακόμη φορά, μας υποχρεώνουν 

άλλοι να το κάνουμε και δεν το 
αποφασίσαμε μόνοι μας. 

ΓιώρΓος
ΑμυρΑς 

#323, 11.11.2010

Θα έλεγε ποτέ ένας 
Έλληνας πολιτικός 

ότι είναι gay;  
Μέχρι τώρα πάντως 

κανείς δεν το ’χει 
τολμήσει.
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Victoria Hislop
#325, 25.11.2010 

Έχω σχεδόν ένα χρόνο στην Ελλάδα και αισθάνομαι το σώμα μου να ξεχειλί-

ζει από βιταμίνες! Έτρωγα χόρτα τις περισσότερες μέρες, ντομάτες, φάβα, 

παντζάρια, γίγαντες, κολοκυθάκια τηγανητά και καταπληκτικές σαλάτες. 

Μαζί με τις φανταστικές γεύσεις των τυριών της Κρήτης και όλα αυτά τα πιά-

τα που φτιάχνουν με βάση τα όσπρια, αισθάνομαι πιο υγιής από ποτέ. Είναι 

δεδομένο πλέον πως θα μπορούσα να ζω μόνο με ντομάτες, χόρτα και φέτα, 

με ελαιόλαδο, ρίγανη και λεμόνι από τα λεμόνια που θα έβγαζε η δικιά μου 

λεμονιά. Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν έγκλημα να μη φάω ψάρι στην Ελλάδα.

BaBy Guru
#326, 2.12.2010 

Σίγουρα υπάρχουν πολλά 
ενδιαφέροντα σχήματα στην 
πιάτσα. Όταν συνταξιοδοτη-

θούν οι μπλουζ ροκ καρα-
φλοχαίτουλες και οι μπου-
ζουκοροκάδες τα πράγματα 

θα είναι ακόμα πιο ευοίωνα.

Βασίλησ 
ΤσίλίχρησΤοσ

#326, 2.12.2010 

 Ο Αθηναίος από όλα αυτά τα 
χρόνια που προσωποποιεί κα-
λύτερα το νυχτερινό spirit της 
πόλης είναι ο old time classic 
Παντελής Γρηγορίου, ο πορ-

τιέρης που έγινε ερώτηση στο 
Trivial Pursuit.

ΓίώρΓοσ 
ΜαυρώΤασ

#344, 28.4.2011

Μου αρέσει η Παλιά Βου-
λή και το Αστεροσκοπείο 

από τα παλιά, και το 
Μουσείο της Ακρόπολης 
και η Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών από τα μο-

ντέρνα. Δεν μου αρέσουν 
τα γυάλινα κτίρια με τις 
νεομπαρόκ πινελιές στη 

Λεωφόρο Κηφισίας.

ΕλΕνη 
Καρα Ïνδρου
#323, 11.11.2010 

Όταν έβαλα στον Αγγε-
λόπουλο ν’ ακούσει το 
ντέμο με το θέμα που 
είχαμε ηχογραφήσει 
στο Όσλο, του φάνηκε 
free jazz. Προσπαθού-
σα να τον πείσω, «βρε 
χριστιανέ μου, εντάξει 
εγώ ως άνθρωπος εί-
μαι λίγο τζαζ, αλλά ως 
μουσικός σού φαίνομαι 
“τζαζού”;». Είδα και 
έπαθα μέχρι να συμ-
φωνήσει. 

λακησ 
ΠαΠασΤαθησ

#325, 25.1.2010 

Όταν ξεκίνησε το 
σινεμά της γε-

νιάς μου, όλοι 
οι σκηνοθέτες 

του Νέου ελ-
ληνικού Κινη-
ματογράφου 
νιώθαμε πως 

η απόλυτη ρήξη 
με τον παραδοσια-

κό εμπορικό κινηματο-
γράφο έπρεπε να επεκταθεί 

και στους ηθοποιούς που 
τον υποστήριξαν. Τους γυρί-

σαμε την πλάτη. 

ρΕνος 
χαραλαΜΠίδησ

#334, 17.2.2011 

Γεννήθηκα, 
ζω και μεγα-
λώνω στου 
Ζωγράφου. 
Eίναι η συ-
νοικία που 
πάντα θα με 
ακολουθεί 

και ποτέ δεν 
θα μπορέσω 
να της ξεφύ-
γω. Η δικιά 
μου καβα-
φική πόλη. 
Όσες φορές 
κι αν λέω ότι 

θα πάω σε 
άλλη γειτο-
νιά, σε άλλη 
γη, σε άλλη 
θάλασσα, 

κατά βάθος 
ξέρω πως δεν 
έχει πλοίο για 
με, δεν έχει 

οδό…
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Το Ευρωπαϊκο
ΕρΕυνηΤικο
Εργο X-Mine
και σΤην Ελλαδα
Μιλήσαμε με την ερευνητική ομάδα επιστημό-
νων της Ελληνικός Χρυσός: μπακάλη βαγγέ-
λη, γεωλόγο παραγωγής, Τηλέμαχο Πεύκο, 
χημικό μηχανικό, και Παύλο Τσιτσάνη, γεω-
λόγο έρευνας, που συμμετέχουν στο Ευρω-
παϊκό  Έργο Έρευνας και Καινοτομίας X-Mine.

*Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τη συμβατική πράξη αριθμ. 
730270 

H 
ανάγκη αξιοποίησης των Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) ανεβαί-
νει όλο και ψηλότερα στην ελλη-
νική και ευρωπαϊκή αναπτυξιακή 
ατζέντα, σαν βασικός μοχλός κοι-
νωνικής προόδου, διασφάλισης 

ποιοτικότερου βιοτικού επιπέδου και δημι-
ουργίας ανταγωνιστικότερων οικονομιών 
και νέων θέσεων απασχόλησης. Η ελληνι-
κός Χρυσός, που δραστηριοποιείται στη 
Χαλκιδική διατηρώντας δύο μεταλλεία σε 
παραγωγή (Στρατώνι και Ολυμπιάδα) και 
ένα υπό κατασκευή (Σκουριές), συμμετέχει 
στο τρέχον ευρωπαϊκό Έργο *X-Mine, και 
είναι μία από τις τέσσερις μεταλλευτικές 
εταιρείες της Ευρώπης όπου θα εφαρμο-
στούν πιλοτικά οι νέες τεχνολογίες που 
αναπτύσσονται με στόχο την αποδοτικό-
τερη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με  
πολλαπλά οφέλη για τον κλάδο, την κοινω-
νία, το περιβάλλον. Για τα φιλόδοξα σχέδια 
του ερευνητικού έργου δίνει απαντήσεις 
η ερευνητική ομάδα επιστημόνων της Ελ-
ληνικός Χρυσός που αποτελείται από τους 
μπακάλη βαγγέλη, Τηλέμαχο Πεύκο και 
Παύλο Τσιτσάνη.

Γιατί είναι τόσο καταλυτικός ο ρόλος της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας στη ζωή 
μας;

βαγγέλης μ.: Όταν η ζήτηση ορυκτών 
πρώτων υλών είναι συνεχώς αυξανόμενη 
και όταν η χρήση τους είναι απολύτως ανα-
γκαία για την πράσινη ανάπτυξη που όλοι 
οραματιζόμαστε, είναι ξεκάθαρο ότι πρέ-
πει διεκδικήσουμε την περαιτέρω εξέλιξη 
της μεταλλευτικής δραστηριότητας. 
Τηλέμαχος Π.: Η μεταλλευτική δραστη-
ριότητα έχει διαχρονική συμβολή στην 
κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη, την επι-
στημονική γνώση και την τεχνολογική και-
νοτομία. Χωρίς τα μέταλλα, δεν μπορούμε 
να έχουμε το βιοτικό επίπεδο το οποίο δι-
αθέτουμε αυτή τη στιγμή. Στις μέρες μας, 
κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί 18 τόνους 
ορυκτών το χρόνο. Αυτά τα ορυκτά χρη-
σιμοποιούνται για όλες τις ανάγκες μας, 
βρίσκονται σε πάρα πολλές εφαρμογές 
στα σπίτια μας, στα κινητά, τους υπολογι-
στές, τα φωτιστικά, τα έπιπλα κ.α. Επίσης 
φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρ-
χαν τα μέταλλα στον τομέα της υγείας, όλα 
τα ιατρικά μηχανήματα έχουν μέταλλα, 
τα χειρουργικά σκεύη, σχεδόν όλα είναι 
φτιαγμένα από μέταλλα. 

Τι είναι το ερευνητικό έργο X-Mine και ποιοι οι στό-
χοι του;

Τηλέμαχος Π.: Το ερευνητικό έργο X-Mine είναι ένα έρ-
γο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
έχει διάρκεια τριών ετών. Πρόκειται για μία σύμπραξη 
εταιριών, ερευνητικών κέντρων και άλλων οργανι-
σμών με στόχο να αναπτύξουν νέες πρακτικές που θα 
υπηρετήσουν την αποτελεσματικότερη κοιτασματολο-
γική έρευνα, τον ακριβέστερο προσδιορισμό και χαρα-
κτηρισμό αποθεμάτων ορυκτών πρώτων υλών και θα 
βελτιστοποιήσουν την απόδοση της εξόρυξης συγκρι-
τικά με τις υπάρχουσες μεταλλευτικές τεχνολογίες. Με 
αυτόν τον τρόπο θα γίνει οικονομικά εφικτή η εξόρυξη 
μικρών και σύνθετων κοιτασμάτων, θα αυξηθούν τα 
βεβαιωμένα αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών στην 
Ευρώπη και παράλληλα θα μειωθεί σημαντικά το περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας.
Παύλος Τ.: Το έργο θα εφαρμόσει πιλοτικές μονάδες 
μεγάλης κλίμακας, οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνο-
λογίες ακτίνων Χ παρουσιάζοντας τρισδιάστατες α-
πεικονίσεις δειγμάτων πυρήνων γεωτρήσεων. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε να οριοθετήσουμε 
ευκολότερα ένα κοίτασμα, άρα και να σχεδιάσουμε με 
ακρίβεια την ανάπτυξη και λειτουργία ενός μεταλλεί-
ου, καθώς και να ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμά 
του στο περιβάλλον.  
βαγγέλης μ.: Είναι σαφές ότι ενδιαφερόμαστε για 
την καινοτομία σε σχέση με τις state of the art τεχνικές 
εξόρυξης και ως μία έμπειρη μεταλλευτική εταιρεία 
επιδιώκουμε να δοκιμάζουμε τις νέες τεχνολογίες και 
να εισάγουμε καινοτομίες στον κλάδο, πάντα με επίκε-
ντρο το περιβάλλον και την κοινωνία.

Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει πρακτικά στη μεταλλευ-
τική δραστηριότητα μέσω του X-Mine;

Τηλέμαχος Π.:  Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Ελλη-
νικός Χρυσός, πιστεύουμε πως το X-Mine μπορεί να 
βελτιώσει τις υπάρχουσες διεργασίες μας –θα έλεγα σε 
όλο το φάσμα της εξόρυξης και της επεξεργασίας των 
μεταλλευμάτων– διότι το έργο έχει ως κύριο στόχο του 
τη βελτίωση των μεθόδων αξιοποίησης του ορυκτού 
πλούτου της Ευρώπης ανεξαρτήτως μεγέθους και σύν-
θεσης των κοιτασμάτων.
Παύλος Τ.: Το έργο βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο κι ό-
ταν οι νέες τεχνολογίες που δοκιμάζονται λειτουργή-
σουν, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. 

Το έργο παρουσιάστηκε σε μία τοπική εκδήλωση. 
Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι αφορά την τοπική 
κοινότητα;

βαγγέλης μ.: Τέτοιες εκδηλώσεις αφενός δίνουν τη 
δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να γνωρίζει πού κα-
τευθύνονται τα χρήματα της ΕΕ και για ποιους σκοπούς, 
αφετέρου η τοπική κοινωνία είναι ο τελικός αποδέκτης 
των καρπών του έργου, το οποίο τελικά σημαίνει πε-

ρισσότερες θέσεις εργασίας με την αύξηση της ζωής 
των μεταλλείων. Δεδομένου λοιπόν ότι αναγνωρίζου-
με πως η δραστηριότητά μας ενδιαφέρει την κοινωνία, 
φροντίζουμε να την ενημερώνουμε. 
Τηλέμαχος Π.: Θεωρώ πως η μεταλλευτική έχει υπο-
χρέωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες και να είναι 
απόλυτα κατανοητή και προσιτή σε όλο τον κόσμο. 
Είναι μια δραστηριότητα αρκετά παρεξηγημένη και τις 
περισσότερες φορές οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ούτε 
τις λειτουργίες της ούτε και τις χρήσεις των προϊόντων 
της στην καθημερινότητα, ούτε βεβαίως την εξέλιξή 
της. Είναι και αυτό ένα στοίχημα που πρέπει να κερδί-
σουμε. 

Πώς προβλέπετε το μεταλλευτικό μέλλον της Χαλ-
κιδικής και της ελλάδας;

βαγγέλης μ.: Σήμερα, η συνολική συμμετοχή του 
μεταλλευτικού τομέα στο ΑΕΠ ανέρχεται περίπου 
στο 3% του ΑΕΠ. Αυτό το νούμερο μπορεί να διπλα-
σιαστεί. Απουσιάζει βέβαια το καθαρό πλαίσιο για να 
πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις.
Τηλέμαχος Π.: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου 
της Χαλκιδικής αλλά και ολόκληρης της χώρας βρί-
σκεται σε μία κρίσιμη περίοδο. Από τη μία η ύπαρξη 
κοιτασμάτων μετάλλων και υδρογονανθράκων, από 
την άλλη η πολιτική και οικονομική αστάθεια, απο-
τρέπουν ή δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση, την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία νέων επενδύσεων. 
Δυστυχώς, το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού 
πλούτου έχει αναχθεί σε ένα καθαρά πολιτικό θέμα 
και πρέπει να επιστρέψει στη σωστή του βάση. Ε-
φόσον λοιπόν υπάρξει σταθερό πλαίσιο κανόνων σε 
ό,τι αφορά τις επενδύσεις και την αξιοποίηση του ο-
ρυκτού πλούτου, τότε μπορεί η Χαλκιδική και όλη η 
χώρα να καινοτομήσει, να αναπτυχθεί και να μεγα-
λουργήσει προς όφελος όλων των πολιτών.

Ποιος είναι ο ρόλος της ελληνικός Χρυσός σε αυτό 
το πρόγραμμα;

βαγγέλης μ.: Η εταιρεία μας είναι ένας βασικός εταί-
ρος του έργου. Είναι μία εκ των τεσσάρων μεταλλευ-
τικών εταιρειών σε όλη την Ευρώπη που θα εφαρμό-
σει πιλοτικά τις νέες τεχνολογίες και θα εξετάσει την 
αποτελεσματικότητά τους. Τα άλλα τρία μεταλλεία 
βρίσκονται στη Σουηδία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. 
Έτσι, καλύπτεται όλο το φάσμα των μεγεθών (από 
μικρή κλίμακα σε μεγάλη κλίμακα), διαφορετικών με-
τάλλων (ψευδαργύρου-μολύβδου-αργύρου-χρυσού, 
χαλκού-χρυσού και χρυσού), συμπεριλαμβανόμενων 
και κρίσιμων μέταλλων όπως ίνδιο, γάλλιο, γερμάνιο, 
λευκόχρυσος καθώς και σπάνιες γαίες. Οι πιλοτικές 
μονάδες θα αξιολογηθούν σε επιστημονικό, τεχνικό 
και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, αλλά και στην επί-
δοση τους στους τομείς της υγείας και ασφάλειας του 
εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και του φυσικού πε-
ριβάλλοντος, σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου.  

1. Η επιστημονική ομάδα του Ευρωπαϊκού 
ερευνητικού έργου X-Mine σε ενημερωτική 
εκδήλωση στην Αρναία Χαλκιδικής
2. Υπόγεια ανάπτυξη Μεταλλείων 
Κασσάνδρας
3. Από εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μεταλλείο 
Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός
4. Γεωλογικός εξοπλισμός (σφυρί, λούπα, 
πυξίδα)
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Όλη η συνεντευξή στο site 
της Αthens Voice

www.athens voice.gr
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15 χρονια!

Αντώνης 
ΠΑΠΑδημητρίου 

#371, 1.12.2011

Προσφέρουμε κάτι αυτή τη 
στιγμή στην Ελλάδα με τη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών, αυτό ό-
μως δεν σημαίνει ότι θα ρίχνου-
με τα χρήματα από το παράθυρο. 

Υπάρχει και ένα σύμπλεγμα, 
επειδή ακούν Ωνάσης λένε «α, 
αυτοί έχουνε λεφτά, να τους τα 

πάρουμε».

ΛΑÚονεΛ ςρΑÚβερ 
#366, 27.10.2011

Γιατί πρέπει να α-
παντάμε με μαύ-

ρο ή με άσπρο, ό-
ταν όλοι ξέρουμε 

ότι η απάντηση 
βρίσκεται στις  

απόχρωσεις του γκρι;

Μιχάλης 
Ρέππάς 

#384, 22.3.2012

Στην Ελλάδα 
επικρατεί ένας 

αριστερόστροφος 
λαϊκισμός. Κινδυνεύεις 
να θεωρηθείς αντιδρα-

στικός, ρατσιστής ή 
υπερσυντηρητικός, αν 
πεις μία αλήθεια που 

δεν χαϊδεύει ή δεν γλεί-
φει μια συγκεκριμένη 

ορολογία.

#380, 22.2.2012

Δεν πρεπει 
να μπαινετε 

στο μυαλο 
των Γερμα-

νων, Γιατι 
ειναι ενασ 

πολυ σκλη-
ροσ λαοσ που 
ερΓαζε-

ται Δι-
αρκωσ 

ολη μερα και 
με υλιστικη 

οπτικη. Oι ελ-
ληνεσ εχετε 
αλλη ψυχο-

συνθεση, αΓα-
πατε την οι-
κοΓενεια, τη 
φυση, τη χω-
ρα. ειναι Δια-

φορετικη η ι-
ΔιοσυΓκρασια, 

ο ρυθμοσ. Τάκης  
ΤςάνΤιλης

#363, 6.10.2011

Σπάνια στην Αθήνα μού κάνει κάτι 
κλικ. Προτιμώ να παρατηρώ τις 
εναλλαγές του ουρανού της. Τα 

σύννεφα, τα χρώματα τις διάφορες 
στιγμές της ημέρας. Επίσης  

η αττική γη παραμένει 
ακόμα γλυκιά και συγκινητική.

Ute Lemper

Σώτη τριανταφύλλού 
#399, 5.7.2012

Δεν ασχολούμαι με τις αντιδράσεις, ούτε διαβάζω κριτικές. Έχω πάρα πολλή δουλειά, 
ευτυχώς για μένα... Δεν έχω ούτε χρόνο, ούτε ενέργεια, ούτε διάθεση για τέτοιες 

συζητήσεις. Στην «αληθινή» ζωή συζητώ διαρκώς και ακούραστα, πλην όμως 
με ανθρώπους που έχουν πρόσωπο, όνομα και ευπρέπεια.

Σ ώ τ η
τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο ύ
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ΖΥΡΑΝΝΑ ΖΑΤΕΛΗ
#381, 1.3.2012 

Τι είναι καλός συγγραφέας για µένα; Εκείνος 
που, όταν κλείνεις ένα βιβλίο του ή ενόσω το 

πορεύεσαι, ανοίγει µέσα σου περάσµατα να πας 
και παραµέσα, να συλλάβεις βαθύτερα σκιρτή-
µατα απ’ αυτό το σκοτεινό παιχνίδι της ύπαρξης.

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

#355, 13.7.2011

Η Ελλάδα της Με-
ταπολίτευσης δεν 
ήταν µια ιστορία 

αποτυχίας, αντιθέτως 
κερδίσαµε πολλά από 
την άποψη της ευηµε-
ρίας, των ελευθεριών 
και της δηµοκρατίας. 

Όσοι µηδενίζουν 
αυτά τα επιτεύγµατα, 

ψαλιδίζουν και την 
εθνική αυτοπεποίθη-
ση ότι µπορούµε να 

ανασυνταχθούµε για 
να βγούµε από το ση-

µερινό εφιάλτη.

ΛΕΑΝΔΡΟΣ 
ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

#364, 13.10.2011

Ο συνδικαλιστής 
έχει τη δική του νο-
οτροπία. Πάνω απ’ 

όλα τα συµφέροντα 
του συνδικάτου και 

του κλάδου του. ∆εν 
τον ενδιαφέρει τόσο 
πολύ η Ελλάδα ή αν 
θα λειτουργήσει η 

διοίκηση. Ας κρίνει ο 
καθένας τι είναι σω-
στό και τι όχι... Αλλά 

γενικά δεν µπορείς να 
συνεννοηθείς µε τους 
συνδικαλιστές. Η συ-
νήθης επωδός είναι 
περισσότερα λεφτά, 

λιγότερη δουλειά.

ROMEO 
CASTELLUCCI

#351, 15.6.2011

Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο µάθηµα που 
παίρνουµε από την αρχαία τραγωδία, πως 

µπορούµε να βρούµε το ανθρώπινο µέσα από 
το απάνθρωπο. Πώς φτάνουµε στον πνευµα-

τικό νόµο µέσα από τη βία. 

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
#361, 21.9.2011

Ναι, το Μνηµόνιο προκάλεσε ύφεση και πτώση του βιοτι-
κού επιπέδου που συντηρούσαµε µε δανεικά. Πηγή της κα-
κοδαιµονίας, όµως, είναι η αφροσύνη του να δανείζεσαι για 

να συντηρείς ένα τεράστιο, σπάταλο, πελατειακό κράτος. 

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα έκανες 
αν ήσουν δήµαρχος για µια µέρα;
Θα ξήλωνα την κουρελαρία και θα έκανα την 
Οµόνοια όπως ήταν στη δεκαετία του ’60.

ΤΖΟΫΣ 
ΕΥΕΙΔΗ
#615, 25.05.2017 

ΦΑΝΙ ΑΡΝΤΑΝ
#366, 27.10.2011

Το πιο σηµαντικό 
πράγµα στη ζωή είναι 

η αγάπη. Όταν τη 
βρεις δεν χρειάζεσαι 

τίποτε άλλο. Είναι 
επαναστατική, γιατί 

τότε δεν φοβάσαι κα-
νέναν και τίποτε. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

#389, 26.4.2012

Μία βαθιά τοµή στην 
πόλη ήταν τα free 

press. Αναστήσανε ένα 
χαµένο τοπίο το οποίο 
είχε αποξηραθεί από 

εκατοντάδες περιοδικά 
που κυκλοφορούν αλ-
λά είναι ηλίθια. Το free 
press αυτό που έκανε 
ήταν ότι σου δηµιούρ-
γησε µία ανάγκη, να το 
παίρνεις. Αισθάνεσαι 

ότι σου κάνει καλό. Βέ-
βαια θα πρέπει να προ-
σέξουν να µη φθαρού-

νε µέσα από την ίδια 
τους την επανάληψη. 
Πρέπει να προτείνουν 
καινούργια πράγµατα 
και newcomers. Να µη 

βλέπουµε συνέχεια 
τους ίδιους.

Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο µάθηµα που 
παίρνουµε από την αρχαία τραγωδία, πως 

µπορούµε να βρούµε το ανθρώπινο µέσα από 
το απάνθρωπο. Πώς φτάνουµε στον πνευµα-

ΤΖΟΫΣ
ΕΥΕΙΔΗ
#615, 25.05.2017 
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ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΠΩ ΟΤΙ Μ’ ΑΡΕΣΕΙ Η NIGHTLIFE. 
MANY BARS ΚΑΙ ΣΤΕΚΙΑ ΚΑΙ Ο,ΤΙ 
ΤΡΑΒΑΕΙ Η ΨΥΧΗ ΣΟΥ. ΠΑΛΙΑ 
ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΝΙΚΑΙΑ ΜΕ ΤΑ 
ΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑ-
ΡΥΑΤΙ∆ΕΣ Ή ΣΤΗ ΜΕΚΚΑ ΤΗΝ 
ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ ΝΑ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ 
ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΒΕΡΜΟΥΤ ΧΥΜΑ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΓΑΛΑΚΙ. ΚΑΤΑ ΤΑ OTHER, ΤΙ 
ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΩ, ΚΙΝΗΣΗ, ΤΑΛΑΙ-
ΠΩΡΙΑ, ΑΓΧΟΣ, ΦΟΒΟΣ, ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΡΑ, ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ, ΠΟΛΛΗ ΒΑ-
ΒΟΥΡΑ, ΡΕ ΓΑΜΩΤ’... ∆ΕΝ ΗΣΥΧΑ-
ΖΕΙΣ ΠΙΑ Ε∆Ω... 
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NΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & 
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΧΕΙΛΙΑΔΑΚΗ 
FUNKY GOURMET

Ένα δέντρο για πικ-νικ
Για το Funky Gourmet, η Athens Voice, η 

αθηναϊκή φωνή, είναι η µοντέρνα, νεανι-
κή και συνάµα παιχνιδιάρικη φωνή της 

πόλης µας, χωρίς όµως να της λείπει µία 
πιο ουσιώδης και µεστή διάσταση! Είναι 

κοινώς και gourmet και funky! Αν, λοιπόν, 
η Athens Voice ήταν πιάτο του Funky 

Gourmet θα ήταν το πικ-νικ, µια µοντέρνα 
και παιχνιδιάρικη ιδέα, όπως ακριβώς εί-

ναι και η ίδια η εφηµερίδα. Στο πιάτο αυτό 
ζεις την εµπειρία του να κάνεις ένα πικ-νίκ 

στην καρδιά της Αθήνας στον Κεραµεικό, 
και πιο συγκεκριµένα στο χώρο ενός εστι-

ατορίου. Ο παραλληλισµός είναι σαφής: 
το πικ-νικ είναι το γενικότερο concept της 

Athens Voice, ενώ οι λιχουδιές είναι όλες 
οι πληροφορίες και τα άρθρα που τη συ-

γκροτούν, που δεν είναι µόνο νόστιµα και 
παιχνιδιάρικα, αλλά µεστά και άρτια!

∆εν είµαι τόσο εγωπαθής 
όσο νοµίζετε. 

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ
#389, 26.4.2012

ΑΝ Η 
ATHENS 
VOICE 
ΗΤΑΝ 

ΠΙΑΤΟ…
#392, 16.5.20 2012
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ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
#623, 20.7.2017

Η κοινωνία µας, επειδή είναι υβρίδια και είναι 
ανοιχτή σε ξένες επιρροές, δεν έχει εµπιστο-
σύνη στον εαυτό της. Υπάρχει ένα σύµπλεγµα 

κατωτερότητας, που στους Ελληναράδες γίνεται 
σύµπλεγµα ανωτερότητας! 

AURORA
MARION

#631, 19.10.2017

Η Χρυσή Αυγή έχει κάνει 
ένα καλό – αν µπορείς 

να το πεις ποτέ αυτό. Οι 
Έλληνες που δεν θέλουν 
µε τίποτα να ταυτιστούν 

µε τα πιστεύω της και 
δεν θέλουν να χαρα-

κτηριστούν φασίστες, 
προσέχουν περισσό-
τερο τη συµπεριφορά 
τους απέναντι στους 

έγχρωµους ανθρώπους. 
Νοµίζω πως οι  Έλληνες 
θέλουν να δείχνουν πως 
έχουν κάνει την επιλογή 
τους σε ό,τι αφορά στο 

ρατσισµό. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
#641, 11.1.2018

Το καλύτερο σύνθηµα που έχω δει 
σε αθηναϊκό τοίχο ήταν απέναντι 

από το παλιό Decadence, κάποιος 
µεθυσµένος θα πρέπει να το έγραψε 

και έλεγε: «Ωραία µπαρ έχει 
ο σκατόκοσµος».

ΑΡΗΣ ΒΕΖΕΝΕΣ 
Βασιλικά Χτένια
Capesante Al Forno

Είναι ένα πιάτο φτιαγµένο µε τα χαρακτη-
ριστικά της Athens Voice. ∆ηλαδή: Fresh, 

από τα sashimi-grade χτένια. Καινοτόµο, 
τα χτένια µαγειρεύονται σε κενό αέρος 

µε τη µέθοδο Sous Vide. Παραδοσιακό, 
το πιάτο τελειώνει σε χειροποίητο ξυλό-

φουρνο µε αρώµατα ελιάς και όχι κάτω 
από σαλαµάνδρα αερίου. Τολµηρό, συν-

δυάζει θαλασσινό και χοιρινά µάγουλα 
guancialle./ Καυτερό: από το πικάντικο 

τσίλι-σκόρδο./ Προχώ: το πικάντικο τσίλι-
σκόρδο έχει και τσίλι Kimchee από την 

Κορέα και η φρυγανιά της κρούστας είναι 
Japanese Panko Breadrumbs./ Fun: Το τε-

λικό αποτέλεσµα του πιάτου επιβάλλει να 
πάρεις το κέλυφος στο χέρι και να το φας 

όπως τα πιτόγυρα και όχι µε στηµένο Art 
La Table, όπως τρώνε οι Γαλλοθρεµµένοι 

τα κοχύλια Σαν Ζακ!/ Αυθεντικό: η συντα-
γή και η εκτέλεση είναι η ίδια από τη γέν-

νησή της στη Γαλλία εδώ και έναν αιώνα./ 
Non Pretentious Glam: τελειώνουµε µε 

δύο σταγόνες πραγµατικού λαδιού λευ-
κής τρούφας απο την Alba.
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Γιάννης 
Κουνέλης

#386, 5.4.2012

Η γενιά μου είναι κατά 
αυτών που είχαν ένα στιλ. 
Εγώ προτιμώ τη διαλεκτι-
κή. Ο Πικάσο έκανε την 

Γκερνίκα, είδε τον πόλεμο 
και απάντησε. Ο Μοντριάν 
με το θεοκρατικό της ζω-

γραφικής του δεν απάντησε 
στον πόλεμο. Πριν και 

μετά ήταν ο ίδιος. Εμένα 
μου αρέσει ο Πικάσο. Δεν 
είναι ότι θέλω πάντοτε να 
απαντάω, μα καμιά φορά 
διανοητικώς πρέπει να α-
παντάς. Η δημοκρατία στο 

τέλος κυριαρχεί. Δημοκρα-
τία λέγεται η ελευθερία και 
η διαλεκτική. Μπροστά σε 
κάτι τρομακτικό θα ’ναι ω-
ραίο να κάνεις ένα urlo, ένα 

ουρλιαχτό.

#371, 1.12.2011

Στην Ελλάδα τα κόμμα-
τα είναι μικρόψυχοι ορ-
γανισμοί εξουσίας που 
ξέρουν μόνο να κάνουν 
εκλογές, να διαβάζουν 
δημοσκοπήσεις και να 
κάνουν εσωκομματικές 
συνωμοσίες.

ΓιώρΓος 
ΤζιρΤζιλ άκης 
#358, 1.9.2011

Στην Αθήνα λείπει η 
αντίληψη του δημόσιου 
χώρου. Πρόκειται για 
ένα μείζον αγαθό που 
βρίσκεται σε διαταραγ-
μένη ανεπάρκεια. 

Jared Leto 
(30 SecondS 

To MarS)
#353, 30.6.2011

Το να είσαι στο 
δρόμο για δε-
καοκτώ μήνες 
γυρνώντας τον 
κόσμο είναι 
ο ορισμός 

του ταξιδιού.

#371, 1.12.2011

Στην Ελλάδα τα κόμμα
τα είναι μικρόψυχοι ορ
γανισμοί εξουσίας που 
ξέρουν μόνο να κάνουν 
εκλογές, να διαβάζουν 
δημοσκοπήσεις και να 
κάνουν εσωκομματικές 
συνωμοσίες.

Παύλος ΤσίμαςΛυδία 
ΠαΠαÚωαννου  

#362, 28.9.2011

Ποια είναι η  
δυσκολότερη 

«Mission Athens»; 
Να τη διασχίσεις από 

τη μία άκρη στην άλλη 
χωρίς να πέσεις  

ψυχολογικά.

Kobe bryant 
#363, 6.10.2011 

είναι η πρώτη μου φορά στην Αθήνα και, φίλε, 

αυτός ο ήλιος είναι το κάτι άλλο. Σίγουρα θα ξαναέρθω, 

μου φαίνονται όλα υπέροχα.
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 ΚυριάΚος
         ΜητςοτάΚης

 #510, 21.1.2015

Αρίστοσ 
ΔοξίΑΔησ

#367, 3.11.2011

Καμιά φορά με 
ρωτάνε γιατί εί-
μαι τόσο αισιό-
δοξος. Απαντώ 

με μία δανει-
σμένη ατάκα: 
«Δεν ξέρω αν 
έχουν δίκιο οι 

απαισιόδοξοι ή 
οι αισιόδοξοι. 
Ξέρω όμως ότι 
αυτοί που θα 

κάνουν κάτι για 
να αντιμετω-

πίσουν το πρό-
βλημα είναι οι 

δεύτεροι».

Charlize Theron 
#393, 24.5.2012

Δεν είμαι σίγουρη αν η εμμονή 
με την ομορφιά και τη νεότητα 

αφορά μόνο στο Χόλιγουντ, και όχι 
σε ολόκληρη την κοινωνία μας.

Γιάννης ςτουρνάράς
#354, 7.7.2011

Η έξοδος από το ευρώ θα επιφέρει ακαριαίο 
θάνατο της ελληνικής οικονομίας.

Eric Hilton
(Thievery 

CorporaTion)
#355, 13.7.2011

Αμέσως μετά την κυκλο-

φορία του ντεμπούτο άλ-

μπουμ «Sounds From the 

Thievery Hi-Fi», μια καλή 

φίλη από τη Νέα Υόρκη 

μάς είπε ότι ο τύπος 

που την προμήθευε 

με μαύρο, που εκτός 

από καλό σταφ ήξερε 

και από καλή μουσική, 

άκουγε ασταμάτητα 

το άλμπουμ. Το πήρα 

σαν καλό σημάδι. 

ΕλΕνη 
τςάλιγοπουλου 

#351, 15.6.2011

Η έμπνευση 
δεν μπορεί να 
επικαλεστεί 
με ωράριο.

Μετανιώνω που σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις δεν προχώρησα 

πιο γρήγορα. Αν οι μεταρρυθμίσεις 
είναι επώδυνες για τους λίγους, για τους 

«βολεμένους», και ωφελούν το κοινωνικό 
σύνολο, τότε είναι υποχρέωση κάθε κυβέρ-

νησης να τις υλοποιεί χωρίς δεύτερη σκέψη. 
Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Αλλάξαμε για 
πρώτη φορά τις δομές σε όλα τα υπουργεία. 
Πολλά λειτουργούσαν με τα ίδια οργανο-
γράμματα από τις δεκαετίες του ’70 και 

του ’80! Οι θέσεις προϊσταμένων 
μειώθηκαν από 7.700 σε 4.500.
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ςάντάντόνιό 
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Ά ν ν Ά 
Δ ι Ά μ Ά ν τ ο π ο ύλ ο ύ
#356, 20.7.2011

Η χώρα κάποια στιγμή 
θα βγει από την κρίση. 
Εάν τότε θα έχει το σημε-
ρινό εκπαιδευτικό σύστη-
μα, σε κάποια χρόνια θα 
βυθιστεί σε νέα κρίση και 
αδιέξοδα. Το εκπαιδευτι-
κό σύστημα και κυρίως τα 
πανεπιστήμια μιας χώρας 
είναι ο κύριος μοχλός ανά-
πτυξης και ο κατ’ εξοχήν 
χώρος διαμόρφωσης 
κοινωνικού ήθους. 

Παναγιώτης τέτςης 
#368, 10.11.2011

Τελευταία έχω γίνει τεμπέλης. Άλλοτε ζωγράφιζα αρκετά. Όχι 
από το πρωί, τάχα εγώ ξύπνησα στις 6.00 και όρμησα, τάχα μου 

ήρθε έμπνευση και δεν μπορώ να συγκρατηθώ…  
Εκείνη η έμπνευση η καημένη, το τι έχει τραβήξει!   

Όλοι με έμπνευση, οι ποιητές με έμπνευση…  
Μήπως γράφετε ποιήματα; Όχι; Μπράβο.

Αγνή Πικιώνή
#355, 13.7.2011

Από τεσσάρων είχα μάθει να ξεχωρίζω τον Σεζάν από τον Βαν Γκογκ. Άκου-
γα πολλά εκεί μέσα. Το γραφείο μού φαινόταν τεράστιο. Θυμάμαι ότι είχε 
μια τάβλα πάνω σε δύο ξύλινα τρίποδα. Δεν ήταν αυτό που λέμε επαγγελ-

ματικό γραφείο. Δούλευε στο σπίτι μαζί με τους μαθητές του. Τους υποστή-
ριζε, γιατί πίστευε στην αξία τους. Σε εμένα δεν μου επέβαλε ποτέ να γίνω 

αρχιτέκτονας. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Πικιώνης.

ΕλΕονώρΑ ΖουγΑνΕλή
#352, 22.6.2011

Θεωρώ λυπηρό για την Ελλάδα το ότι στην 
παρούσα φάση αρνούμαστε να πάρουμε 

στοιχεία από την παράδοση, προτιμώντας 
να οικειοποιούμαστε τις ξένες. 

ΤιλνΤΑ ΣουινΤον
#367, 3.11.2011

ευτυχώς είμαι τόσο διάσημη όσο μπο-
ρώ να αντέξω. Αν ήμουν τόσο διάσημη 
που να μην μπορώ να λειτουργήσω σε 
ένα φυσιολογικό επίπεδο, δεν ξέρω αν 

θα τα κατάφερνα.

Ποιο το νόημα 
να πας διακοπές, 
όταν εκεί που θα 
πας θα δεις τους 
ίδιους και τις 
ίδιες που συνα-
ντάς στα στέκια 
σου στην Αθήνα;
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ΜιχΑλήΣ ΔΕλΤΑ
#396, 13.6.2012

Το πιο παράξενο 
μέρος που θα ήθελες 

να κάνεις ένα live;

Στη Βουλή των 
Ελλήνων.
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πάππάς 
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Γκαζμέντ 
καπλανι

#410, 25.10.2012

Από τη σκοπιά 
του μετανάστη, 
τα σημάδια της 
παρακμής, σε 
θεσμικό επί-
πεδο, έκαναν 
μπαμ! Δεν υ-
πάρχει χώρα 

χωρίς σκοτεινά 
σημεία. Απλώς 

εδώ γίνεται 
κατάχρηση και 
η απάθεια των 

ανθρώπων είναι 
αποκαρδιωτική. 
Υπάρχει φοβερή 

κρίση αυτοει-
κόνας. Το κενό 
γεμίζει με κη-

ρύγματα μίσους. 
Θα ’θελα να 

ακούω λιγότερα 
συνθήματα. Εκεί 
όπου ακούγονται 
πολλά συνθήμα-
τα, οι λέξεις δεν 
ενηλικιώνονται 

ποτέ...

μάριέττά 
Γιάννάκού

#412, 25.10.2012

Ένα μεγάλο 
κομμάτι της 

ελληνικής κοι-
νωνίας, όχι το 
σύνολό της, 

είναι πολύ συ-
ντηρητικό. Δεν 
θέλει πραγμα-
τικές αλλαγές. 
Ή τις θέλει στα 
λόγια, αρκεί να 
αφορούν στους 

άλλους.

Γιάννης Μπέζος 
#422, 7.2.2013

Θα περίμενα από τα κόμματα της Αριστεράς να κά-
νουν μια γιγαντιαία διαδήλωση σε Αθήνα και Θεσ-

σαλονίκη κατά της τρομοκρατίας. Και όταν λέω τρο-
μοκρατία, εννοώ όλες τις πράξεις βίας. Μια τέτοια 

κίνηση δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα.

15 χρονιά!

Μένης 
ΚουΜανταρέας

#407, 4.10.2012

Ένας δημιουργος δΈν κυνηγαΈι 
την τΈλΈιοτητα – αυτα Έιναι ςα-
χλαμαρΈς πΈραςμΈνων αιωνων. 

η τΈλΈιοτητα Έιναι ανΈφικτη. 
ο,τι Έκανα το Έκανα μΈ αγαπη 
και φΈιδω, αποφΈυγοντας οςο 

μπορουςα το ναρκιςςιςμο και 
τις πΈριαυτολογιΈς...

Αλμπέρ ΟυντέρζΟ
#409, 18.10.2012

Το να κάνεις μια ταινία με ηθοποιούς έμοιαζε α-

κατόρθωτο στην εποχή που γράφαμε τα κόμικ. 

Πώς θα αποδώσεις την επίδραση του μαγικού 

φίλτρου; Πώς να βρεις μια τόσο μεγάλη μύτη ή 

ένα στομάχι τόσο μεγάλο όσο του Οβελίξ;

Δημητρης ΔημητριΑΔης
#415, 29.11.2012

Φοβάμαι πως οι περισσότεροι θέλουν 
να γυρίσουν πάλι πίσω, στην επα-
νάληψη, την επαναφορά του ίδιου 

πράγματος. 

η ΚιΚη ΔημΟυλΑ 
ςυνΟμιλέι μέ τη ςέςιλ 

ιγγλέςη μΑργέλλΟυ
#418, 29.11.2012

Η ποίηση χρειάζεται τον έρωτα;
Νομίζω ότι εκείνη που χρειάζεται τον 

έρωτα είναι η πραγματικότητα. Απ' αυ-
τήν λείπει. Αμφιβάλλω αν τον έχει ποτέ 

αισθανθεί. Η ποίηση τον περιέχει τον 
έρωτα, τον εκτιμάει, αλλά αυτός την 

ταπεινώνει. Τη χρησιμοποιεί μόνο σαν 
καταπραϋντική λοσιόν, μετά το ξύρισμα.

Αλμπέρ ΟυντέρζΟ
#409, 18.10.2012

Το να κάνεις μια ταινία με ηθοποιούς έμοιαζε α-

κατόρθωτο στην εποχή που γράφαμε τα κόμικ. 

Πώς θα αποδώσεις την επίδραση του μαγικού 

φίλτρου; Πώς να βρεις μια τόσο μεγάλη μύτη ή 

ένα στομάχι τόσο μεγάλο όσο του Οβελίξ;
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Βάςίλης  
ΓΚοΓΚΤζίλάς
Tεύχος X-mas  
Guide 2011
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Lisa Gerard
(DeaD Can 

DanCe)
#405, 20.9.2012

Προσπαθώ να μετα-

φέρω στον κόσμο 

και στα ίδια μου τα 

παιδιά ότι όταν ήμα-

σταν εμείς στην ηλι-

κία τους δεν είχαμε 

χρήματα. Ποτέ. Ίσως 

επιστρέφουμε σε 

αυτό το παρελθόν. 

Έγιναν όλα τόσο 

γρήγορα. Τα πάντα 

έγιναν κατανάλωση, 

το χρήμα κυκλοφό-

ρησε και τώρα που 

έφυγε όλοι κλαίνε. 

Δημητρης Πουλικάκος
#456, 30.10.2013

Πείτε μας, κύριε Πουλικάκο, καταδικάζετε τη βία 
από όπου κι αν προέρχεται;

Όχι. Θα ήταν σαν να καταδικάζαμε τον εαυτό μας εις θάνατον. 
Με βία ανοίγουν τα μάτια μας το πρωί, με βία σηκωνόμαστε 

και με βία περπατάμε. Η ζωή η ίδια είναι μια βίαιη διαδικασία, 
απ’ αρχής μέχρι τέλους... Ενθυμού το Big Bang!

ΡόμπεΡτ 
ΡεντφόΡντ

#444, 20.6.2013

Το «Όλοι οι άν-
θρωποι του προ-
έδρου» μιλούσε 
για ένα γεγονός 

που σημάδεψε το 
επάγγελμα των 

δημοσιογράφων. 
Η δημοσιογραφία 
δεν έφτασε σε ένα 
τέτοιο ύψος ποτέ 
ξανά. Για πολλούς 

λόγους. Αλλά ήταν 
μια σημαντική 

στιγμή και σπάνια. 
Δεν νομίζω ότι σή-
μερα δύο άνθρω-
ποι θα μπορούσαν 
να αποκαλύψουν 
μια ιστορία που 

άλλαξε μια χώρα.

μαίΡη 
ΣυνατΣακη

#414, 22.11.2012

Η βία 
μοίαζεί 
εδώ να 
είναί 

παντού, 
εύκολΗ, 
καθΗμε-
ρίνΗ. δεν 

τΗν θελώ.

Mark 
Mazower

#422, 7.2.2013

Δεν γνωρίζω κάποιον που να μην εκ-
πλήσσεται και να μην τρομάζει μπρο-
στά σε αυτή την «αφύπνιση» της βίας 
που παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις 

ελληνικές κοινωνικές δομές¼

Μπενίτσίο ντελ τορο
#402, 26.7.2012

Είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι ηθοποιός, χωρίς καμιά αμφιβολία. Το να παί-
ζεις ένα ρόλο είναι σαν να τρέχεις ένα σπριντ. Το να σκηνοθετείς είναι σαν να τρέχεις 
ένα μαραθώνιο. Και αντίθετα από το να είσαι ηθοποιός, όταν είσαι ο σκηνοθέτης όλα 

εξαρτώνται από σένα. Και πρέπει να είσαι έτοιμος για μια τέτοια ευθύνη.

Ζούμε σε μια εποχή όπου κανένας δεν δίνει 
σημασία σε τίποτα παραπάνω από πέντε λεπτά. 
Μέχρι πριν από 20 χρόνια, δεν θα άκουγες ποτέ 
τη φράση διαταραχή έλλειψης προσοχής.

Σαλμαν
ΡόυΣντί
#406, 27.9.2012

Χρίστοφοροσ 
πίσσαρίδησ

#414, 22.11.2012

Όταν εμείς σε κάθε 
αλλαγή λέμε «αυτά 

είναι κεκτημένα του 
εργατικού δυναμι-
κού και πρέπει να 

παραμείνουν», τότε 
αυτό επηρεάζει αρ-
νητικά κυρίως την 

αγορά νέων. Γι'  αυτό, 
άλλωστε, η ελλάδα 
έχει τα μεγαλύτερα 
ποσοστά ανεργίας 

νέων μαζί με την 
ισπανία.
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ΣάκηΣ
ΡουβάΣ

#442, 6.6.2013

Οι γονείς μου 
ήταν ερασιτέ-
χνες ηθοποιοί 
και είχαν ανε-
βάσει πολλά 

θεατρικά έργα. 
Σε κάποια από 

αυτά είχα παίξει 
και εγώ τότε 

που ήμουν μι-
κρός. Θυμάμαι, 
πριν ακόμα πάω 

σχολείο, να 
είμαι συνέχεια 
στο θέατρο και 
να παρακολου-
θώ πρόβες. Συ-
χνά, με έπαιρνε 
ο ύπνος και με 
κουβαλούσαν 
οι γονείς μου 

σπίτι, ξημερώ-
ματα, πάνω σε 
μια μηχανή· ο 

πατέρας μου, η 
μητέρα μου και 
στη μέση εγώ. 
Λάθος μεγάλο 
τα τρία άτομα 
πάνω στη μη-
χανή, το ξέρω. 
Εγώ δεν θα το 

έκανα ποτέ αυ-
τό με τα παιδιά 
μου. Αλλά ήταν 
άλλες εποχές 

τότε. Ξέγνοια-
στες, αθώες.

Έρση 
σωτηροπού-

λού
#427, 14.3.2013

Στο σουπερμάρκετ 
πέφτει πάνω μου μια 
γυναίκα: «Κυρία Σω-
τηροπούλου, ωραία 
τα είπατε χτες στην 

τηλεόραση!». Ήμουν 
πράγματι σε μια εκπο-
μπή το προηγούμενο 
βράδυ. «Επιτέλους, 
κατάλαβα τι είναι η 

χοληστερίνη». Την ευ-
χαρίστησα και δεν εί-
πα τίποτα, δεν ήθελα 
να την απογοητεύσω.

Μιράντά 
Ξάφά

#456, 30.10.2013

Υπάρχουν τεράστια 
περιθώρια εξορθολογι-
σμού σε αμυντικές και 
κοινωνικές δαπάνες, 

στην υγεία και στις συ-
ντάξεις, όπου οι παροχές 

πρέπει να είναι ανάλο-
γες των εισφορών. Είναι 
λογικό οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων να πληρώνουν τις 
πρώιμες συντάξεις των 
δημοσίων υπαλλήλων 

που συνταξιοδοτούνται 
στα 50 και 55 χρόνια; 

πΈδρο 
άλΜοδοβάρ

#428, 21.3.2013

Υπάρχει μία 
φράση που έχω 
ακούσει να την 

επαναλαμβάνουν 
διαφορετικά ά-

τομα: «Κάνε ξανά 
κωμωδία. Μόνο 
με τις δικές σου 
ταινίες γελάμε 

τόσο!».

άλΈΞάνδροσ 
άβράνάσ

#449, 12.9.2013

Νομίζω πως 
όταν θέλεις 

να εκφράσεις 
μια αλήθεια, 
πάντα υπάρ-
χουν αυτοί 
που θέλουν 
να τη δουν 

κι αυτοί που 
προτιμούν 

να εθελοτυ-
φλούν.

διονύσησ π. 
σιΜοπούλοσ

#454, 16.10.2013

Οι άνθρωποι είμαστε 
από τη φύση μας 

περίεργα όντα. Ίσως 
κάτι βαθιά χαραγμένο 
στη γενετική μας δο-
μή να είναι αυτό που 
μας ωθεί να μάθουμε 
το τι είμαστε και από 
πού προήλθαμε. Που 

μας ωθεί στην περιπέ-
τεια της εξερεύνησης.

τάσοσ 
Γιάννιτσησ

#450, 19.9.2013

ΣήμΕρΑ 
ζΟύμΕ τΑ 
ΑπΟτΕΛΕ-

ΣμΑτΑ τωΝ 
ιδΕΟΛΟγιωΝ 
πΟύ ΕκΘρΕ-
ψΑμΕ, τήΣ 

ιδΕΟΛΟγικΟ-
πΟιήμΕΝήΣ 
διΑπΛΟκήΣ 

κΑι τωΝ ΣτΕ-
ρΕΟτύπωΝ 

μΕ τΑ ΟπΟιΑ 
ΘΕωρήΣΑμΕ 
Οτι ΘΑ χτι-
ΣΟύμΕ τΟ 

μΕΛΛΟΝ τήΣ 
χωρΑΣ.

15 χρονια!

Χρονησ 
ΜποτσοΓλού

#439, 6.6.2013

δεν υπήρξαμε ούτε μι-
κροί ούτε μεγάλοι, υπήρξα-

με εμείς, ο καθένας από εμάς. 
στην πραγματικότητα δεν αλ-
λάζει τίποτα μέσα μας, μόνο 
που το σώμα και το μυαλό 

μάς προδίδουν όσο  
μεγαλώνουμε.

Ράιάν ΓκοΣλινΓκ
#431, 28.3.2013

Το να νιώθω ασφαλής είναι ένα συναίσθημα 
που προτιμώ να αποφεύγω με κάθε τρόπο...

Γιαννης
αναΓνώςτου 
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Μαρία Μήτσορα
#473, 12.3.2014

 Την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε με τον Ταχτσή τον 
φίλησα στο στόμα, ενώ εκείνος ήταν ντυμένος γυναίκα. Τη 
δεύτερη φορά που τον είδα ήτανε ντυμένος αντρικά. Έχω 
ντυθεί και γω μια φορά τραβεστί με τον Μπίστικα. Πολύ 

μεγάλη πλάκα είχε αυτό. Κάναμε πιάτσα απέναντι από 
το Ντόλτσε. Του είχα πει από πριν ότι θα πούμε ότι πάμε 
ντουέτο, αλλά θα ορίσεις μια τιμή απίστευτη, για να μην 

πάμε με κανέναν. Δεν αντέχω να πάω και παραπέρα.  

Παντελής 
Βούλγαρής

#461, 4.12.2013

Κάθε φορά, κάθε 
γύρισμα είναι μια 
προσπάθεια να ε-

παληθεύσεις ιδέες 
που έχεις, να ανακα-
λύψεις καινούργιες, 

να δοκιμάσεις και 
να ρισκάρεις, κι όλα 
αυτά στον αμείλικτο 
χρόνο που έχεις και 
με ένα κόστος πολύ 

υψηλό. Στα γυρί-
σματα η μια μέρα 

διαδέχεται την άλλη 
και δεν έχεις το χρό-

νο να αντιληφθείς 
τι ακριβώς έκανες. 
Τελειώνεις μια σκη-

νή και μερικές φορές 
ξέρεις τι σημαίνουν 
οι εικόνες, αλλά δεν 
μπορείς να έχεις μια 
ξεκάθαρη ματιά σε 
ολόκληρο το υλικό.

ΦοίΒος Παναγίωτίδής
#462, 11.12.2013

Αν τα ιταλικά είναι η γλώσσα του τραγουδιού και τα 
γαλλικά η γλώσσα του έρωτα, πώς θα χαρακτηρίζατε 

τα ελληνικά; Της κακομοίρας; Της αντιλογίας; Των 
ευχών; Της ποίησης; Για να σας ξενερώσω, πάντως: 

όπως κάθε φυσική γλώσσα –ομιλούμενη ή νοηματι-
ζόμενη– έτσι και η ελληνική μπορεί να εκφράσει ό,τι 
και οποιαδήποτε άλλη φυσική γλώσσα εξίσου καλά.

ντίνος αγγελίδής
#468, 5.2.2014

Χειμώνα-καλοκαίρι, μέρα-νύχτα, ως τη στιγμή που θα έσβηναν οι προβολείς 
του πάρκου, έπαιζα μπάσκετ στα γήπεδα του Αγίου Ανδρέα. Σε κλειστό γή-

πεδο έπαιξα για πρώτη φορά στο Σπόρτινγκ. Αυτό έγινε γιατί κάποια στιγμή 
ο Μένιος, ένας πατησιώτης μπασκετικός παράγοντας, μου πρότεινε να υπο-
γράψω δελτίο αθλητή σε ομάδα της περιοχής. Θυμάμαι πως τότε οι γονείς 

μου και εγώ χαιρόμασταν γιατί απλά και μόνο θα έπαιζα σε κλειστό γήπεδο. 
Θα γλιτώναμε από δύο έννοιες. Θα μπορούσα να παίζω μπάσκετ ακόμα και 

όταν έβρεχε. Δεν θα φοβόμουν μπας και τραυματιστώ σοβαρά, γιατί το Σπόρ-
τινγκ είχε παρκέ και εγώ μπάσκετ έπαιζα στα τσιμεντένια γήπεδα παιδικής χαράς. 

Τι άλλο; Δεν μεγάλωσα όπως τα παιδιά της ηλικίας μου. Όταν πήγαιναν διακοπές 
τον Αύγουστο, εγώ έτρεχα για προετοιμασία με τις ομάδες που έπαιζα μπάσκετ.  

Δεν έζησα αυτό που οι άλλοι ονομάζουν “νορμάλ” ζωή.#461, 4.12.2013

Ευαισθητοποι-
ούμαι πιο πολύ 

όταν ακούω 
έναν 50άρη - 

55άρη που έχει 
μείνει άνεργος, 
γιατί γνωρίζω 
και από προ-

σωπικές ιστο-
ρίες ότι αυτή 
είναι μία ήττα 
και υπαρξια-
κού επιπέδου 
– πέρα από 

κάτι δύσκολο 
να διαχειρι-

στείς πρακτικά 
σε αυτή την 

ηλικία.

γίωργος τςε-
μΠεροΠούλος

#458, 13.11.2013

Προσωπικά, μου 
αρέσουν λιγότερο οι 
εγκεφαλικές ταινίες 
που προεξέχει η κα-

τασκευή και το ύφος, 
σε βάρος του στόρι 

και των χαρακτήρων. 
Σαφώς προτιμώ αυ-

τές που οι δημιουργοί 
τους εκτός απ’ το 

μυαλό βάζουν και την 
καρδιά, και ευτυχώς 
έχουμε και τέτοιες 

ταινίες.

δήμήτρής ΠαΠαχρήςτος
#458, 13.11.2013

Υπάρχει βία στα μάτια των ανθρώπων. 
Απόγνωση, απογοήτευση. Αυτά τα σημάδια, 
αν γενικευτούν, πού θα κρυφτούν οι άλλοι;
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εύαγγελία 
χρήςταΚού

#416, 5.12.2012

Ποιο είναι το 
πιο τρελό σου 

όνειρο;
Τα όνειρά μου 
τα μοιράζο-
μαι σε κάθε 

performance.

ΒiκY
ΓεωρΓιοπούλού 

Tεύχος 339

ΣπύροΣ 
ΑρμενιΑκοΣ
Tεύχος 340

ΑΣκΤ
Tεύχος 342

νικοΣ 
λΑΓοΣ 
Tεύχος 345

ΑχιλλεΑΣ 
ρΑζήΣ 

Tεύχος 346

ΣΤΑμΑΤήΣ 
Δ. πΑπΑΔήμοΣ

Tεύχος 343

ΒillY 
ΓρύπΑρήΣ
Tεύχος 347

πΑριΣ 
κούΤΣικοΣ

Tεύχος 344

μΑρκελλΑ 
κούμΑριΑνού 

& μΑρινΑ  
ΣΑρμΑΤζή

Tεύχος 341

Cover

ArT



29 Νοεμβριου - 5 ΔεΚεμβριου 2018 A.V. 87 



88 A.V. 29 Νοεμβριου - 5 ΔεΚεμβριου 2018

Νίκος καραθαΝος
#462, 11.12.2013

Θυμάμαι μια φορά, την περίοδο που έξω από το Εθνικό θέατρο 
υπήρχαν πάρα πολλοί τοξικομανείς, πέρασε ένας πάνω σ’ ένα 

μηχανάκι και φώναξε: «Ρεεεε, έξω γίνονται οι παραστάσεις, όχι 
μέσα!». Δεν μπορώ να την ξεχάσω.

Ματούλα 
ΖαΜανη

#476, 2.4.2014

Πού συναντιέται η 

βλάχα και η εξαρ-

χιώτισσα Mατούλα; 

Παντού.Τα εξάρχεια 

είναι μικρή αποικία 

βλάχων. Η διαφορά 

είναι ότι αντί να 

κάνω βόλτα στα πο-

τάμια και στα έλατα, 

κάνω στο λόφο του 

Στρέφη (pas mal) κι 

έπειτα στην κίνηση, 

τις κόρνες και τις πο-

λυκατοικίες (mal).

Πάνος Λουκάκος
#464, 8.1.2014

Παρέα θα έκανα με τον Παπανδρέου γιατί ήταν πιο 
διασκεδαστικός απ’ όλους. ο Καραμανλής ήταν ένας 

άνθρωπος βαρύς, ο Σημίτης είναι νομίζω κι αυτός αρκετά 
βαρύς, ενώ ο Ανδρέας ήταν πάρα πολύ χαριτωμένος 

άνθρωπος, που πάντα κέρδιζε το συνομιλητή του. Ήταν 
εντυπωσιακός συνομιλητής, έφευγες με μία πολύ μεγά-

λη ικανοποίηση. με τους άλλους δεν μπορώ να πω ότι 
περνούσες καλά, αλλά βέβαια ήταν πολύ πιο χρήσιμοι.

Εύα Κοτανίδη
#468, 5.2.2014

Η θηλυκή ενέργεια στη 
φύση κυοφορεί όλα τα 

στοιχεία για τη γέννηση 
του καινούργιου. Αυτό 
είναι η Γυναίκα και αυτό 
αγαπάω στη γυναικεία 

φύση.

Χρηστοσ 
στΕργίογλού

#466, 22.1.2014

Όταν σκέφτε-
σαι τη δόξα και 

τη φήμη δεν 
σκέφτεσαι το 
«τώρα» αλλά 

το «μετά». Στο 
πίσω μέρος του 
εγκεφάλου λες 

ότι θα κάνω 
τώρα αυτό για 

να πετύχω μετά 
το άλλο. Έτσι 

χάνεις τη στιγμή 
και τη χαρά της 
δημιουργίας. 

Ποτέ δεν είσαι 
ευχαριστημέ-
νος, ούτε ανα-

πνέεις ούτε ζεις 
καλά. 

ΈνκΈ 
ΦΈΖολλαρι

#472, 5.3.2014

Νιώθω Βαλκάνιος με ελληνική 
παιδεία, η υπηκοότητά μου 
είναι το θέατρο.
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Romain 
Gavras

#454, 16.10.2013

Όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω 
πρόεδρος και μετά στα δώδεκα συνει-
δητοποίησα ότι το να γίνω πρόεδρος 
δεν θα μου έδινε καμία δύναμη, κι έτσι 

σκέφτηκα ότι θα γίνω δικτάτορας ή σκη-
νοθέτης. Στα 16 κατάλαβα ότι δεν ήμουν 
αρκετά καλός για να γίνω δικτάτορας 
και έτσι έγινα σκηνοθέτης, που είναι 

σαν να είσαι δικτάτορας σε ένα 
μικρότερο κόσμο μάλλον.
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Πλήρως ανακαινισμένη επαναλειτουργεί η αίθουσα Ballroom 

του Crowne Plaza Athens City, έτοιμη να φιλοξενήσει κορυφαία 

συνέδρια, σπουδαίες επαγγελματικές συναντήσεις αλλά και μονα-

δικές κοινωνικές εκδηλώσεις.

 εντυπωσιακός και σύγχρονος, τόσο σε αισθητική όσο και 

στον εξοπλισμό του, ο συνεδριακός χώρος Ballroom του CPA, 

ο οποίος εκτείνεται σε 895 τ.μ., ανακαινίστηκε από την ιδιοκτή-

τρια εταιρία Αφοί Μουσαμά ΑΞΕ, σε συνεργασία για ακόμη μία 

φορά με το αρχιτεκτονικό γραφείο του Χάρη Παπαϊωάννου και 

των συνεργατών του.

Το Ballroom διαθέτει τεχνολογία αιχμής, έτοιμη να ικανοποιήσει 

τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις, όπως video wall, οθόνες και προ-

τζέκτορες οροφής σε κάθε αίθουσα, ευέλικτους LCD πίνακες ανα-

κοινώσεων, σύστημα Μαtrix, ήχο και φωτισμό υψηλής ποιότητας, 

καθώς και σταθμούς ενσύρματης ή ασύρματης φόρτισης κινητών. 

επίσης, στην υποδοχή (foyer), η οροφή αποτελεί μια σύνθεση τρι-

γωνικών επιφανειών εμπνευσμένη από την τεχνική του origami. 

Τα φώτα στο foyer μπορούν να αλλάξουν χρωματισμούς και να 

διαμορφώσουν το χώρο ανάλογα με τις ανάγκες του event που φι-

λοξενεί. Κάθε αίθουσα έχει σχεδιαστεί με μέγιστη ευελιξία χρήσης 

και ανάλογα σενάρια φωτισμού.

Η τεχνολογία, ο εξοπλισμός, η αισθητική και το εξαιρετικό προ-

σωπικό εγγυώνται μία απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση σε κάθε 

τύπου εκδήλωση.

Επαναλειτουργεί πλήρως ανακαινισμένη 
η αίθουσα Ballroom του Crowne Plaza Athens City Centre
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ΕυγΕνιος Τριβιζάς
#470, 19.2.2014

Τα εντυπωσιακότερα άλματα στον επιστημονικό τρόπο 
σκέψης δεν επιτυγχάνονται τόσο με νέες παρατηρήσεις, 

όσο με διεργασίες που συντελούνται στη φαντασία των ε-
πιστημόνων. Tολμηρές ιδέες, θαρραλέες υποθέσεις,  

ριζοσπαστικές εικασίες.

Κωνσταντίνοσ τζαμίωτησ
#471, 26.2.2014

Ένα ασταμάτητο χωνευτήρι είναι τα Εξάρχεια, το στομάχι και μαζί το διά-
φραγμα της πόλης, που άλλοτε γελά, τραγουδά και δημιουργεί κι άλλοτε 
οργίζεται και ξεσπά ανεξέλεγκτα. Ένα ζωντανό βαρόμετρο των ψυχικών 
διαθέσεων, του πολιτικού κλίματος, των καλλιτεχνικών τάσεων, της ηρε-
μίας ή της αναταραχής, όπως αποτυπώνονται στην καθημερινότητα της 
τσιμεντένιας θάλασσας που τα κυκλώνει από παντού. Τα Εξάρχεια δεν α-

νήκουν σε κανέναν συγκεκριμένα, αυτό είναι το κυριότερο γνώρισμά τους· 
ανήκουν σ’ όλη την πόλη. 

Larry Gus 
#464, 8.1.2014

Το πρόβλημα με τις αναμνήσεις είναι ότι 
καμιά φορά σκάνε μπροστά σου, και το χειρό-
τερο ότι ακόμα και ο μπάλαρντ θα ένιωθε πα-
ράξενα με όλο αυτό. Όχι με την έννοια ότι δεν 

είναι κάτι όμορφο, αλλά μάλλον γιατί είναι 
σιχαμένα όμορφο ή απλά όμορφο που τείνει 

προς την αηδία. 

Η μεγάλη οθόνη είναι 
το κόλλημά μου. Είναι 
άλλος κόσμος. Πε-
τάγεται το φως από 
μια τρύπα και σου 
φτιάχνει έναν κόσμο 
που κανονικά δεν θα 
έπρεπε να είχες γνω-
ρίσει ποτέ. Κι εκεί 
είναι η έκπληξη, κάτι 
άλλο από αυτό που 
συναντάς στη ζωή.
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αντζελα
ΔημητραΚαΚη

#468, 5.2.2014

το μεγαλύτερο πρόβλημα της
 αθήνας σήμερα, εκτός από τους 
αθηναίους που οδηγούν ανάπο-
δα σε μονόδρομους, είναι η έλ-
λειψη ανατρεπτικού οράματος.

Κωστησ ΧατζηΔαΚησ
#470, 19.2.2014

Παλαιότερα είχαμε τη δυνατότητα 
να ασχολούμαστε κι εμείς από την 

πλευρά της πολιτικής με το περίφη-
μο life style και ήταν must να λέει ο 

καθένας τι κάνει τα Σαββατοκύριακά 
του και στον ελεύθερο χρόνο του. 
Σήμερα, καλώς ή κακώς, μου μένει 
ελάχιστος ελεύθερος χρόνος μου. 

Πάντως μέσα σ’ αυτόν τον ελάχιστο 
χρόνο προσπαθώ να χωρέσω και την 

Athens Voice.

Kathy  
halper 

Tεύχος 356
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New Hotel
Μοναδικές γαστρονομικές

 προτάσεις σε ένα από τα πιο chic
 και ποιοτικά εστιατόρια

 της Αθήνας

Στην καρδιά της Αθήνας σε περιμένει το προσωπικό 
σου καταφύγιο. Το New Hotel υψώνεται πάνω από 
τη Φιλελλήνων, ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι που 
υπόσχεται στιγμές χαλάρωσης μέσα στην πόλη. 
Κάτσε αναπαυτικά στους βελούδινους καναπέδες 
του New Taste, θαύμασε το μοναδικό design του ε-
στιατορίου κι ετοιμάσου να περιπλανηθείς στα γα-
στρονομικά μονοπάτια που προτείνουν οι σεφ του 
ξενοδοχείου. Τώρα, τι θα έλεγες για ένα ριζότο με 
άγρια μανιτάρια; Ή μήπως προτιμάς ένα κριθαρότο 
με σιγοψημένο χοιρινό, λιαστή ντομάτα και φέτα; 
Αν λαχταράς ακόμη πιο comfort γεύσεις, πρέπει να 
δοκιμάσεις τα mini burgers 3 γεύσεων από μπιφτέκι 
Black Angus. Κλείσε το γεύμα σου με ένα από τα εξαι-
ρετικά γλυκά που ετοιμάζουν καθημερινά οι pastry 
chefs και φεύγοντας πάρε μια γλυκιά γεύση μαζί 
σου, επιλέγοντας κάποιο από τα υπέροχα, χειροποί-
ητα macarons.Το νέο winter menu του εστιατορίου 
βασίζεται στο comfort food με signature πιάτα που 
έχουν όμως ένα healthy twist και πάντα εξαιρετικές 
πρώτες ύλες. Με λίγα λόγια, είσαι στο ιδανικό μέρος 
για να απολαύσεις το πιο νόστιμο lunch break ή να 
πραγματοποιήσεις ένα ευχάριστο επαγγελματικό 
ραντεβού. Στο New Taste όμως θα περάσεις και με-
ρικά από τα πιο νόστιμα Σαββατοκύριακα της ζωής 
σου, καθώς το weekend brunch (12.00-17.00) είναι 
από τα πιο διάσημα και εντυπωσιακά της Αθήνας. 
Στο a la carte menu θα βρεις μια τεράστια ποικιλία 
σε αγαπημένα και κλασικά brunch πιάτα. Τα οργα-
νικά προϊόντα είναι που κάνουν εδώ τη διαφορά, 
όπως και το in house bakery του ξενοδοχείου που 
εξασφαλίζει καθημερινά ολόφρεσκα αρτοσκευά-
σματα.
Για after office drinks όμως, το μέρος που ψάχνεις 
βρίσκεται 7 ορόφους πάνω από το έδαφος. Στον 7ο 
όροφο του ξενοδοχείου το Art Lounge προσφέρει 
μοναδικά πιάτα και ανατρεπτικά signature cocktails 
με φόντο τα φώτα της πόλης. Διαφορετικά, μπορείς 
να επιλέξεις κάποια ετικέτα από την πλούσια wine 
list (θα βρεις 20 ετικέτες και σε ποτήρι). Η Ακρόπο-
λη, ο Λυκαβηττός, το Κοινοβούλιο, τα μνημεία που 
δίνουν την ταυτότητα της Αθήνας ξεδιπλώνονται 
μπροστά στα μάτια σoυ και η θέα σου κλέβει κάθε 
φορά την ανάσα. Αν αναζητάς πιο χαλαρές στιγμές, 
διάλεξε ένα από τα 2.000 βιβλία της «δανειστικής» 
βιβλιοθήκης του Art Lounge και χαλάρωσε στη 
βεράντα μαζί με το ποτό σου. Αυτή είναι η δική σου 
στιγμή. 

◆ Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 210 3273170,
 www. yeshotels.gr
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ΕλΕνη ΚούρΚούλα
#480, 30.4.2014

Δεν Δενομαι με τα 
πραγματα, μακαρι να 

αλλαζουν ολα γυρω 
μου. μονο ανθρωπους 

θελω ςταθερους, 
μετα μανιας.

Χρήστοσ
τσιολκασ

#491, 16.7.2014

Προσωπικά δεν 
έχω πια πίστη, 
διατηρώ όμως 
το χριστιανικό 
ήθος. Κάποια 
στιγμή έπαψα 

να πιστεύω 
στον Θεό και 
έβαλα στη 

θέση του τον 
κομμουνι-

σμό, όμως τη 
δεκαετία του 
’90 ξεθώρια-
σε και αυτός, 
μετατράπηκε 
σε μια νεκρή 

ρητορική. Στη 
θέση όλων αυ-
τών επιδίωξα 
να καταδείξω 
τα κοινά που 

έχουμε όλοι οι 
άνθρωποι: τη 
συμπόνια, την 
αλληλοβοή-

θεια...

15 χρονια!

ΣταύροΣ ΘΕοδωρακηΣ
#476, 2.4.2014

Δηλαδή ποιος είναι ο αριστερός; Αυτός που υπερασπίζεται 
τον παραγοντισμό και το ρουσφέτι; Ή είναι αριστερός 
ο καθηγητής που στην Ελλάδα πολεμάει τα μη κρατικά 
πανεπιστήμια και στα ρεπό του πάει και διδάσκει στα 
ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης ή των 
Τιράνων; Για μένα αριστερός είναι αυτός που βρίσκει 

λύσεις δίκαιες στα αιτήματα των πολλών, όχι αυτός που 
ακούει αυτούς που φωνάζουν περισσότερο.
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Δεν μου αρέσουν 
οι τσαχπινιές και 
τα κουνήματα. Στα 
πανηγύρια συμβαί-
νουν πολλά: παλιές 
έχθρες, έρωτες, πα-
ραξηγήσεις, καβγά-
δες. Ό,τι όμως κι αν 
γίνεται, και ξύλο να 
πέφτει, εγώ συνεχίζω 
να τραγουδάω. Είναι 
αυτό που λέω «ξύλο 
μετά μουσικής»!

Θανασησ ΠαΠαΚωνσταντίνού
#485, 4.6.2014

Όσο πιο σκληροί γινόμαστε με τον πόνο των άλλων, τόσο 
πιο χέστηδες γινόμαστε με τον δικό μας. Στις μεγαλου-

πόλεις, κυρίως, ο θάνατος είναι κάτι που πρέπει να  
κρύβεται και ό,τι σχετικό με αυτόν έχει περάσει πακέτο 

στα χέρια εργολάβων κηδειών. Αυτό, νομίζω, συμβαί-
νει γιατί οι κάτοικοι των πόλεων ζουν σε ένα τεχνητό 

περιβάλλον, έχοντας χάσει κάθε ίχνος εξοικείωσης με 
την απώλεια. οι άνθρωποι της υπαίθρου αυτό μπορούν 
να το διαχειριστούν καλύτερα γιατί βλέπουν τη φύση να 

πεθαίνει και να ανασταίνεται κάθε χρόνο με τις εποχές, 
ειδικά όσοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες. 

λ ο ρ έ τα 
#485, 4.6.2014

Με στειλανε 
απο ενα γρα-

φειο και πήγα σε 
Μια κυρια. Μο-

λισ Με ειδε πήρε 
τήλεφωνο στο 

γραφειο και 
ειπε: «γιατι Μου 

στειλατε Μαυρή; 
δεν τή θελω!». 
αυτο για Μενα 

ειναι ψυχολογι-
κή βια. κι αλλεσ 
φορεσ στο δρο-
Μο Μασ εχουν 
πει οτι εΜεισ 
ήρθαΜε εδω 

και πήραΜε τισ 
δουλειεσ τουσ... 
στο λεωφορειο 
εχω υποστει βια 
– οχι σωΜατική, 
αλλα δεν ειναι 
Μονο αυτή βια.

Παύλίνα 
νασίούτζίΚ

#491, 16.7.2014

Ο συγγραφέας 
για να γράψει 
πρέπει να έχει 

ένα ρήγμα 
μέσα του,

πρέπει να έχει 
πληγές τις 

οποίες 
μετουσιώ-

νει σε τέχνη. 
Γράφω για να 
ζω, όχι για να 

επιζώ.
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Η Αθήνα των Χριστουγέννων! Μία πόλη γεμάτη ενέργεια. Η προσ-
δοκία της ίδιας της γιορτής, η ζεστασιά και οι ευχές, δίνουν στα 
Χριστούγεννα της πόλης μία γεύση οικεία, γεμάτη μνήμες και συ-
νήθειες αλλά και μικρούς θησαυρούς. Ένας περίπατος στο γιορτι-
νό Κολωνάκι αρκεί για να βρεις ό,τι αναζητάς. Μην παραλείψεις να 
περάσεις από την οδό Χάρητος, ένα στενό που είχε ανέκαθεν τη 
δική του φιλοσοφία και αισθητική. Στο νούμερο 34 θα συναντή-
σεις τη γκαλερί κοσμημάτων Μαριάννα Πετρίδη, που είκοσι χρόνια 
τόσο σύγχρονα κλασική, κρατάει τον ιδιαίτερό της χαρακτήρα. 
Θα εξυπηρετηθείς πάντα με ένα μεγάλο ειλικρινές χαμόγελο και 
μία ενέργεια που θα σε κάνει να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Θα βρεις 
πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια Ελλήνων και ξένων σχεδιαστών. 
Μία έκθεση κοσμημάτων, αντικειμένων και γουριών που δεν της 
λείπουν οι προσιτές ιδέες για υπέροχα χριστουγεννιάτικα δώρα. 
Για τις ημέρες των εορτών να είστε επιλεκτικοί, σε πείσμα των και-
ρών πάρτε τον χρόνο να απολαύσετε κάθε μικρή στιγμή και να την 
κάνετε σπουδαία.  Καλώς ήλθες Άι Βασίλη!
 

◆Χάρητος 34, Κολωνάκι, 2107217789, 
fb: Marianna Petridi Jewelry

Marianna 
Petridi 

Cheers to 20 Years!

Marianna 
Petridi 
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Ντορέττα 
ΠαΠαδημητρίου

#496, 17.9.2014

Λένε ότι οι άνθρω-
ποι στη Γλυφάδα 

είναι διαφορετικοί. 
Εγώ αυτό δεν το 
πιστεύω. Κάθε 

άνθρωπος είναι 
μοναδικός και δι-
αφορετικός από 

το διπλανό του, σε 
όποια περιοχή κι αν 
ζει, ακόμα και στην 
ίδια. Είναι όμορφο 

όμως που σε μια κα-
θημερινότητα με χι-
λιάδες υποχρεώσεις 

και άγχος, μπορώ 
να γυρνάω στο σπίτι 
μου και το περιβάλ-

λον να με ηρεμεί. 
Και αυτό η Γλυφάδα 
μού το προσφέρει 

απλόχερα.

Δημητρης ςωτάκης
#487, 18.6.2014

 Έχω την εντύπωση ότι μέσα μας ζουν πολλοί άνθρωποι. 
Κάποιοι απ’ αυτούς είναι καταδικασμένοι να αντιλαμβάνο-

νται την τραγικότητα και να εναρμονίζονται με τo δράμα της 
ζωής, κατά συνέπεια η κατάθλιψη λειτουργεί συχνά ως ένας 

φυσικός χώρος για τον ανθρώπινo εγκέφαλο. 

ςτέφάνος 
τράχάνάς

#495, 10.9.2014

Ας το πάρουμε από-
φαση. Η επιστήμη έ-

χει πολύ ταπεινότερη 
αποστολή από το να 
συμβάλει στον περί 
Θεού προβληματι-

σμό μας. Η επιστήμη 
ασχολείται μόνο μ'  

εκείνα τα «κατώτερα 
πράγματα» που μπο-

ρούν να αποδειχθούν 
αληθή ή ψευδή με 
εμπειρικό τρόπο. Ο 

Θεός σίγουρα δεν εί-
ναι τέτοιο «πράγμα» 
κι επομένως οι περί 
Θεού συζητήσεις εί-
ναι έξω από τα όρια 

της επιστήμης.

ΣπύροΣ 
πέγκαΣ

#509 14.1.2015

Απαιτείται η ανανέ-
ωση του πολιτικού 

δυναμικού και η 
υιοθέτηση μίας νέας 
πολιτικής γλώσσας 

που θα συνοδεύει την 
αντίστοιχη πολιτική 

πράξη. Ο νέος πολιτι-
κός λόγος είναι η νέα 

πολιτική πράξη.

Χρήστοσ 
Μποκοροσ

#497, 24.9.2014

Συνανθρωπία, συναλληλία... να το 
προκείμενο. Αν έρθει ο υδραυλικός 

σπίτι μου, φτιάξει τη βρύση και φύγει, 
τον αντιμετωπίζω ως ανταλλάξιμο 

εργαλείο, ένα μηχάνημα. Όταν όμως 
του προσφέρω ένα ποτήρι νερό, 

έναν καφέ, πούμε δυο κουβέντες, 
αναγνωρίζουμε μια ανθρώπι-

νη σχέση – να ένα  
στοιχειώδες.

μίσέλ 
Φαισ

#499, 8.10.2014

Το γράψιμο 
θέλει πολύ κουπί 
και ρομαντζάδα 
μηδέν. Έχω δια-

σταυρωθεί με νέα 
παιδιά που έχουν 
φλόγα αλλά δεν 

έχουν μέθοδο, με 
άλλους που θεω-
ρούν το γράψιμο 

ως εφαλτήριο 
αναγνωρισιμό-

τητας, με άλλους 
που νιώθουν ήδη 
παραγνωρισμένοι 

Ροθ, Πίντσον ή 
Ντελίλο. Κάθε 
γραπτό κι ένας 

καημός.

ΜίνωΣ ΜατΣαΣ
#491, 16.7.2014

Στο τραγούδι ισχύει ότι είμαστε «γε-
ροντολάγνοι». Δεν υπάρχει ροή που 
υπάρχει σε άλλες χώρες, όπου όλα 
ανανεώνονται πολύ πιο γρήγορα. Το 
ίδιο πάνω κάτω ισχύει και στην πολι-
τική. Το «γεροντολαγνία» δεν το λέω 
με κακό πρόσημο, γιατί ένας άνθρω-
πος που έχει φτάσει σε μια ωριμότητα 
αλλά διατηρείται νέος στο μυαλό, σε 
συνδυασμό με την εμπειρία του και 
με νεότερες γενιές, μπορεί να κάνει 
φανταστικά πράγματα. Ο Χατζιδάκις 
ήταν ένας τέτοιος καλλιτέχνης.
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15 χρονίά!

Βασίλησ Χαραλαμπίδησ 
#500, 15.10.2014

τον τελευταίο καιρό, καθώς περπατάω στο δρόμο, ακούω όλο και πιο συ-
χνά φασαρία και μουσική από τα άτυπα προβάδικα μουσικών που πληθαί-
νουν στα γύρω βιοτεχνικά κτίρια. είμαι όλο και πιο σίγουρος ότι έρχονται 

αυτοί που θα καταφέρουν να φέρουν πίσω τη ζωή και την λάμψη  
στην πολύβουη αστική καθημερινότητα.
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ΝτέιβιΝτ 
ΠλαΝτ

#498, 1.9.2014

Δεν είμαι χρι-
στιανός, είμαι 
άθεος από πο-
λύ μικρός. Ό-
μως, πιστεύω 
–θέλω να πι-

στεύω– σε μια 
αντικειμενική 
αλήθεια. Ξέρω 
ότι δεν υπάρ-

χει τίποτα, 
δεν υπάρχει 
ζωή μετά το 

θάνατο. Αλλά 
έχω ανάγκη να 
πιστεύω σε μια 
απόλυτη αλή-
θεια, δεν έχω 
πια ανάγκη να 
εστιάζω μέσα 
μου, αλλά σε 
κάτι έξω από 

μένα.  
Αυτό είναι το 

μεγαλείο.

Μαριέττα 
ΦαΦούτη

#492, 23.7.2014

πίςτευω πως 
δεν χρείάζεςάί 
τίποτά γίά νά 

είςάί ευτυχίςμε-
νος πάρά μονο 
δυο πράγμάτά: 

υγείά Κάί άγάπη. 
άν τά εχείς άυ-

τά, δεν εχείς νά 
φοΒάςάί τίπο-

τά. ολά τά άλλά 
ερχοντάί Κάί 
πάρερχοντάί. 

ΓιώρΓος Χατζιδακις
#496, 17.9.2014

Για να γίνει κάτι πρέπει να αλλάξουμε δομικά και να παράγουμε συλλογικά. 
Πρέπει να φύγουν οι γενιές που έχουν διαφθαρεί και δυστυχώς εμείς είμαστε 

μια παρακμιακή κοινωνία. Μας εκπαίδευσαν για να είμαστε έτσι και ως εκ 
τούτου αυτό που αναπαράγουμε δεν έχει προστιθέμενη αξία. 

αναπαράγουμε τα ελλείμματά μας.

Κωνσταντίνοσ Ρήγοσ 
#500, 15.10.2014

Τρέχω με χίλια γιατί η ζωή είναι βαρετή χωρίς  
ταχύτητα· γιατί αντιλήφθηκα νωρίς πόσες 

πιθανότητες μπορούν να ανοιχτούν μπροστά μας,  
επιδιώκω το «καρδιογράφημα» της ζωής μου να έχει 

άπειρες κορυφώσεις. Όσες αντέχει. 

Μαρια 
ΠρώτοΠαΠΠα

#499, 8.10.2014

Σιχαίνομαι 
τις selfie 

φωτογρα-
φίες. Θέλω 
την κανο-
νικότητα. 
Το θεωρώ 

μεγάλη 
μούφα όλο 

αυτό το 
κατασκεύ-
ασμα του 

στιλ. 

Γιαννης 
ςκούρλέτης

#500, 15.10.2014

Άγγελοι και 

εξάγγελοι κυ-

κλοφορούν 

στα σπίτια μας, 

στο μετρό, στις 

υπόγειες διαβά-

σεις. Σκηνικά και 

μονόλογοι είναι 

ο κόσμος. Κου-

ρέλια και τιάρες 

και στόματα που 

θέλουν να μι-

λήσουν, να ανέ-

βουν στη σκηνή 

και να πουν την 

εκδοχή τους. 
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IKIGAI θα πει βρίσκω το νόημα της ύπαρξής μου και κάθε 
άνθρωπος έχει το δικό του. Είναι εκεί που συναντιέται το 
πάθος του για αυτό που αγαπά να κάνει, η αποστολή του, 
δηλαδή αυτό που ο κόσμος χρειάζεται από αυτόν, το τα-
λέντο του και το επάγγελμά του. Η Ευαγγελία Βασιλείου 
βρήκε το δικό της IKIGAI δημιουργώντας ένα χώρο όπου 
παρέχει ενεργειακές θεραπείες και προϊόντα. Εδώ πραγ-
ματοποιούνται κατόπιν ραντεβού συνεδρίες ρέικι δυτικού 
και παραδοσιακού ιαπωνικού τύπου, αλλά και συνεδρίες 
ρεφλεξολογίας, thai massage, rejuvance καθώς και σεμι-
νάρια ρέικι για παιδιά.  Το κόστος είναι μέσα σε λογικά πλαί-
σια, ενώ αν ενδιαφέρεσαι για «πακέτο» συνεδριών έχεις 
ευνοϊκότερη οικονομική αντιμετώπιση. Στο IKIGAI θα βρεις 
επίσης ενεργειακά προϊόντα προς πώληση, όπως μακρα-
μέ κοσμήματα με κρυστάλλους, κεριά με αιθέρια έλαια, 
ανθόνερα, προϊόντα ενεργειακής αρωματοθεραπείας και 
η λίστα διαρκώς εμπλουτίζεται. Τον Δεκέμβριο ανοίγει ο 
κύκλος διαλογισμών του IKIGAI με πρώτο τον «Διαλογισμό 
στο Φως των  Xριστουγέννων» στις 16/12, με δωρεάν συμ-
μετοχή, ενώ στις 27 Ιανουαρίου 2019, στις 5.00 μ.μ. στο 
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, θα γίνει το επίσημο σεμινά-
ριο «IKIGAI, Τέχνη Ζωής» 

 ◆Αλεξ. Σούτσου 8, Κολωνάκι, 2114006204, 6977062078, 
email: rmlight.gr@gmail.com, Fb: Ikigai.Athens

IKIGAI
Αν θες να ζήσεις την εμπειρία που 

προσφέρει αναζωογόννηση, γαλήνη
 και αισιοδοξία, ή θέλεις να

 εξισορροπήσεις την ενέργειά σου, 
εδώ θα βρεις τον τρόπο
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ΠενελοΠε
Κρουζ

#444, 20.6.2013

Υπάρχουν τόσα 
πολλά λάθος 

πράγματα που 
συμβαίνουν 

στον πλανήτη 
μας που όλοι 

έχουμε υποχρέ-
ωση να έχουμε 
τα μάτια μας α-

νοιχτά, ακόμη κι 
αν πρόκειται για 
κάτι που δεν μας 

αφορά άμεσα, 
που συμβαίνει 

σε μια χώρα πιο 
μακριά από ε-

μάς, στη Συρία ή 
την Αφρική. 

ΆντζελΆ Μπρούσκού
#500, 15.10.2014

O υπουργός Πολιτισμού «o χωρίς όραμα» θα ξεσκονίζει ακόμα τις Κα-

ρυάτιδές του και θα ζητάει πίσω τα αγάλματά του, καθώς εσύ θα γερ-

νάς μέσα στο μακό του performer στο παιδικό σου δωμάτιο. Το κράτος 

και τα παιδιά του συναινούν σε μία ομαδική θεατροθεραπεία συν το 

φπα. Όλα δωρεάν, χωρίς απαίτηση, χωρίς επάγγελμα, χωρίς παιδεία, 

αλλά με φόρους. Αυτοδίδακτοι ήρωες με καλλιτεχνικές αυταπάτες 

βρίσκουν το χώρο τους σε freepress περιοδικά εβδομαδιαίας ύλης. Η 

δημιουργικότητα έχει αναλωθεί μέσα στον αγώνα να έχεις κοινό την 

Ελλάδα με τις 900.000 οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 

Λότο της Τέχνης θα σου χαμογελάσει κάποια στιγμή.

Βλάσησ 
Φρυσίράσ

#498, 1.9.2014

Όταν γνώρισα τον 
Δημήτρη Παπαϊωάν-
νου ήταν δεκαεπτά 

χρονών. Του πλήρωνα 
το ενοίκιό του, τον 

στήριξα στις σπουδές 
του, να φύγει στην 

Αμερική. Μπορεί να 
μην έγινε ζωγράφος, 
κάτι που με πίκρανε, 
αλλά θυμάμαι στην 
αλληλογραφία που 

είχαμε να μου γράφει 
«μη στεναχωριέσαι, 
μπορεί να αλλάζει ο 

δρόμος αλλά πάντα η 
προσέγγισή μου είναι 
εικαστική». Θυμάμαι 
τον έβαζα να ζωγρα-
φίζει την οικογένειά 
μου, εμένα, το φίλο 
του, και του έδινα 

χρήματα. Ένα είδος 
αντιπαροχής. Δεν βο-
ηθούσα τον ίδιο αλλά 

το ταλέντο του.

Δημητρης 
Ψυχογιος

#453, 9.10.2013

Όταν η ΧΑ κα-
ταστρέφει κα-

ταστήματα είναι 
«εγκληματική 

οργάνωση» 
και διαπράττει 
ποινικά αδική-
ματα, ενώ όταν 
οργανωμένες 

ομάδες καίνε, ας 
πούμε, το Αττι-
κόν, ή διαλύουν 
ΑΤΜ τραπεζών 

κτιρίων αυτά 
είναι πολιτικές 
πράξεις; Όσοι 
καίνε τράπεζες 
έχουν ευγενή 
κίνητρα, αντι-
καπιταλιστικά, 
αλλά όσοι καίνε 

καταστήματα 
μεταναστών 

έχουν ταπεινά 
κίνητρα, ρατσι-
στικά; Η άποψη 

ότι καίγοντας 
τράπεζες (ή 

σκοτώνοντας 
τραπεζίτες) 

κάνουμε «αντι-
καπιταλιστικό 
αγώνα» είναι 
απλώς ηλίθια.

Ευθυμης Φιλιππου
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Onel,
b-bOy 

Το στοιχείο που μου δίνει το 
προβάδισμα είναι η μεγάλη 

αντοχή που έχω την ώρα της 
μάχης. Στους τελευταίους 
μου γύρους προσπαθώ να 
μπαίνω με τις ίδιες αντοχές 
που μπήκα και στην αρχή. 

Αυτό πιστεύω θα κάνει τη δια-
φορά και αυτή τη φορά. #497, 24.9.2014

Η φρεσκάδα στη δημιουργία έρχεται από τη συνειδητο-
ποίηση ότι όλα έχουν γίνει ξανά, ότι τα θέματα είναι πέντε-

έξι, ότι αυτό που κάνεις θα είναι οκ αλλά ποτέ τέλειο, ότι θα 
υπάρχουν πάντα καλύτεροι και χειρότεροι όσο κακός κι αν 
είσαι, ότι δεν μπορείς να μιλάς σε όλους και με όλους και ότι 
σημασία έχει τι θα πουν αυτοί που τους εκτιμάς όταν μιλάνε. 

Επίσης η φρεσκάδα ποτέ δεν έρχεται από κάποιον που ξεκινάει 
λέγοντας: «Τώρα θέλω πολύ να κάνω κάτι φρέσκο».
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Zuccherino 
Ο πιο γλυκός προορισμός της πόλης

Λίγα πράγματα σε αυτή τη ζωή μπορούν να 
σου φτιάξουν τη διάθεση όσο ένα λαχταρι-
στό και άκρως πληθωρικό γλυκό. Ίσως για 
αυτό, κάθε φορά που περνάς από τα ζαχα-
ροπλαστεία Zuccherino ένα χαμόγελο σχη-
ματίζεται από μόνο του στα χείλη. Είναι που 
ξέρεις ότι εδώ όλα τα ζαχαρένια σου όνειρα 
θα γίνουν σε λίγο πραγματικότητα. Γίνεται 
να αντισταθείς σε μια σούπα σοκολάτας με 
κομμάτια brownies; Μπορείς να πεις όχι σε 
ένα καραμελένιο και τραγανό millefeuille 
ή στο ονειρεμένα σοκολατένιο caprice; Τέ-
τοιες γλυκές ιστορίες σκαρφίζονται κάθε 
τόσο στα Zuccherino και μας κάνουν κάθε 
φορά να αναρωτιόμαστε τι άλλο ακόμα θαυ-
ματουργό θα δοκιμάσουμε (στο σημείο αυτό 
να πούμε ότι ρωτήσαμε και μάθαμε για ένα 
υπέροχο προφιτερόλ φιστίκι με μαστίχα Χί-
ου που αναμένεται να κάνει χαμό μεγάλο!).
Νομίζεις ότι πρόκειται για ζαχαροπλαστείο, 
αλλά στα αλήθεια τα Zuccherino είναι κάτι 
πολύ πιο… σατανικό! Είναι το μέρος όπου 
μπορείς να συνδυάσεις ένα ιδιαίτερο γλυκό 
με τον καφέ σου, και το γλυκό σου με οποια-
δήποτε γεύση παγωτού μπορεί να φτιάξει 
η φαντασία σου. Στις λαχταριστές βιτρίνες 
τους θα βρεις πάνω από 100 διαφορετικές 

γεύσεις που εναλλάσσονται συνέχεια και 
κάθε φορά μας μαθαίνουν από την αρχή τι 
πάει να πει αυθεντικό gelato. Βελούδινο και 
κρεμώδες από 100% ελληνικό φρέσκο γά-
λα, αυτό το παγωτό είναι σίγουρα το ωραιό-
τερο της ζωής σου. Πώς να μην κερδίσει τον 
τίτλο του «Best gelato in town 2019» από τα 
Estia Awards; Αν δεν το έχεις δοκιμάσει ακό-
μα, ξεκίνα από τις κλασικές και αγαπημένες 
γεύσεις για να καταλάβεις τη διαφορά στην 
υφή του, κι έπειτα πέρνα στις πιο ιδιαίτερες 
προτάσεις που δεν θα βρεις πουθενά αλλού, 
μια που πολλές από αυτές έχουν βασιστεί 
στις συνταγές των πιο διάσημων γλυκών 
Zuccherino. Μέχρι εδώ, είναι σίγουρο ότι θα 
έχεις βρει ήδη το αγαπημένο σου παγωτό. 

◆Πρωτέως & Σειρήνων 48, Π. Φάληρο, 
2109845238 / Αγ. Αλεξάνδρου 41 & Ναϊά-
δων, Π. Φάληρο, 2109830049 / 2ας Μαΐου 
12, Πλ. Ν. Σμύρνης, 2109357590 /
 Μητροπόλεως 80, Μοναστηράκι, 
2103213015, 
www.zuccherino.gr, 
Fb: Zuccherino Ζαχαροπλαστείο,
 Instagram: @zuccherino.gr
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Νικ κέιβ
#410, 25/10/2012

Η ποταπαγορευσΗ και ο  
σΗμερινοσ πολεμοσ τΗσ  
αμερικανικΗσ πολιτειασ 
στα ναρκωτικα ειναι δυο 

αποτυχΗμενεσ πρακτικεσ, 
που εχουν πολλα κοινα.

Άρης 
Τερζόπόυλός

#607, 23.3.2017

Η ζωή µάς δίνει 
συχνά αιτίες 

και για να χαι-
ρόµαστε και για 
να λυπόµαστε. 
Κατέληξα στο 

ότι είναι κα-
λύτερη στάση 

ζωής το να 
µπορούµε να 
παραµένουµε 
ψύχραιµοι ό,τι 
και να συµβαί-
νει. Αλλά δεν 
είναι και τόσο 
εύκολο. Ούτε 
για µένα ήταν 
τόσο εύκολο 

πάντα. Παρ’όλο 
που η πραγµα-
τικότητα είναι 

ψευδαισθητική, 
είναι συγχρό-

νως και πολύ 
επίµονη.

15 ΧρονίΑ!

#424, 21.2.2013

Η διορατική ματιά του καλλιτέχνη είναι τόσο απα-
ραίτητη στις μέρες μας, ειδικά όταν οι πολιτικοί ταγοί 

είναι άνθρωποι με τόσο βραχύβια οράματα.

Νίκός 
ΧρίςΤόυδόυ-

λΆκης 
#363, 6/10/2011

Καθένας 
θα κριθεί 

τώρα 
ανάλογα 
με το εάν 
προσπά-
θησε να 

εμποδίσει 
ή να επι-
σπεύσει 

την κρίση.

Για να λάμπεις το καλοκαίρι, πρέπει να δουλεύεις σκληρά 

τον χειμώνα. Για αυτόν το λόγο ο χειμώνας είναι η περί-

οδος που δουλεύω πιο σκληρά από ποτέ. Παρ'  όλα αυτά 

δεν με περιορίζει στο να ζω το καλοκαιρινό lifestyle των 

προπονήσεών μου. είμαι πολύ τυχερός γιατί μένω δίπλα 

στη θάλασσα και έτσι βρίσκομαι κάθε μέρα εκεί. Όταν οι 

συνθήκες το επιτρέπουν, κάνω water ski, αλλιώς απλά 

κολυμπάω. Το βράδυ κάποιες μέρες κάνω γυμναστήριο 

για ενδυνάμωση και κάποιες άλλες yoga για να διατη-

ρώ την ευλυγισία μου. Όλες οι εποχές είναι εξίσου 

ιδιαίτερες για το πρόγραμμά μου, αλλά το 

παραδέχομαι ότι το καλοκαίρι είναι η 

αγαπημένη μου.

   Νικόλας Πλυτας
          αθλητής water ski

 Ποιο είναι το χειμωνιάτικο 24ωρο 
ενός Μaster της σανίδας, που έχει 

συνηθίσει να λάμπει το καλοκαίρι;

Ε Ν κ ι Μ Π ι λ α λ

ΓίΆΝΝης 
ΜπΆξεβΆΝης 

# 661, 31.5.2018

Το φαγητό είναι 
όλη μας η κουλ-
τούρα. Ενώνει 

τους ανθρώπους. 
Οι παλιοί λέγανε 
«είμαστε φίλοι, 
έχουμε φάει κι 

έχουμε πιει μαζί». 
Και επίσης, το 

φαγητό βοηθάει 
τη χώρα μας να 

συντηρηθεί. Δου-
λεύω με τοπικά 
προϊόντα για να 

δίνω δουλειά 
στους γύρω μου 
και να έχουν τα 

παιδιά μου.
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ΖΑΦΟΣ
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ 

Tεύχος 409

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ.
ΜΠΟΚΟΡΟΣ
Tεύχος 410

ΠΑΡΙΣ 
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
Tεύχος 412

ΝΤΕΜΗ
ΚΑϊΑ
Tεύχος 415

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Tεύχος 416

ΠΑΝΟΣ 
ΑΣΗΚΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Tεύχος 413

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Tεύχος 417

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΚΑΝΙΑΣ

Tεύχος 414

SOTOS 
ANAGNOS
Tεύχος 411

COVER

ART

ΤΑΤΙΑΝΑ 
ΛΥΓΑΡΗ
#503, 4.11.2014

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΤΑΚΗ «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ… ΤΟ 

ΣΚΥΛΟ, ΣΚΥΛΟ… ΤΟ 
ΣΚΟΤΑ∆Ι, ΣΚΟΤΑ∆Ι», 

ΤΗΝ ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΙ 

ΕΓΩ ΕΤΣΙ ΤΗ ΒΙΩΣΑ 
ΩΣ ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 
ΕΚΕΙ Ο∆ΗΓΕΙΤΑΙ Η 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΚΑΙ ΑΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ 

ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ. ΣΤΗΝ ΕΛ-
ΛΑ∆Α, ΟΜΩΣ, ΑΚΟΜΑ 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ 
ΠΡΙΓΚΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ 

ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ 
ΚΑΚΟ ∆ΡΑΚΟ.

ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΦΑΝΑΡΑΣ

#395, 6.6.2012

«Όταν και τα 
τελευταία τµή-

µατα της πολιτι-
κής οπισθοφυ-
λακής θα έχουν 
χάσει οριστικά 

τη µάχη της δια-
τήρησης του µε-
ταπολιτευτικού 
status quo, θα 

µπουν σε κίνηση 
οι κοινωνικές 
διεργασίες».

ΝΙΚΟΣ 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

Τεύχος 347 18.05.2011

Νοµίζω πως 
είναι πολύ δευ-
τερεύον θέµα η 

αναθεώρηση του 
Συντάγµατος, 
εκτός από πο-
λύ-πολύ εντο-
πισµένα ζητή-
µατα, όπως για 
παράδειγµα η 

ποινική ευθύνη 
των Υπουργών. 
Αυτό πρέπει να 
αλλάξει και γι’ 
αυτό χρειάζεται 
αναθεώρηση.  

Αλλά όχι όπως 
έγινε τις προη-
γούµενες φορές 
- ανοίγει κατά-
λογος και ό,τι 
βάλουµε µέσα.

ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
#501, 22.10.2015

Πιστεύω σ’ αυτό που έχει 
γράψει ο Καβάφης «Εδώ που 
έφθασες, λίγο δεν είναι…»

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ

#502, 29.10.2014

Θα ήθελα να δηµι-
ουργηθεί ένας χώ-
ρος όπου θα είναι 
όλα τα πωλητήρια 

των µουσείων 
συγκεντρωµένα 
– ίσως έτσι γίνει 
κάποια κινητο-

ποίηση ώστε όλα 
τα αντικείµενα να 

γίνουν του ιδίου ε-
πιπέδου. Θα µπο-
ρούσαν να κάνουν 
παπάδες, πάντως! 
Κλαίω και για τα 

έσοδα που χάνουν.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ  

#503, 4.11.2014

Αγωνίσµατα µεγάλης 
διάρκειας και αθλη-
τισµός: αισθάνοµαι 

ευλογηµένη που 
«µπλέχτηκα» από 

πιτσιρίκα σε όλο αυτό. 
Που «ερωτεύθηκα» 

τον αθλητισµό και το 
µεγαλείο του. 

ΑΛΚΗΣ
ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΙΔΗΣ
#502, 29.10.2014

ΕΔΩ, Η ΑΝΕΠΑΡ-
ΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΥΣΑΡΕ-
ΣΚΕΙΑ ΕΦΕΡΑΝ 

ΤΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ 
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥ-
ΓΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ 
ΛΟΓΟ. ΦΥΣΙΚΑ, 
ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩ-

ΠΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ, ΝΑ 
ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΘΕΙ, 
ΝΑ ΑΗΔΙΑΣΕΙ, 

ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ Α-
ΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ, 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ 
ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ 

ΨΗΦΙΣΕΙ Χ.Α. 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ. 
ΕΥΣΤΟΧΟ ΤΟ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ «Η 

ΒΛΑΚΕΙΑ» ΤΟΥ 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ. 

(…) ΕΙΜΑΙ Η ΒΛΑ-
ΚΕΙΑ, ΜΕ ΞΕΡΕΤΕ 

ΟΛΟΙ / ΕΙΜΑΙ 
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, 

ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ / ΔΕ 

ΜΕ ΦΟΒΑΣΤΕ 
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΡΑ-
ΤΩ ΠΙΣΤΟΛΙ / 

ΜΑ ΕΙΜΑΙ ΑΡΡΩ-
ΣΤΙΑ ΘΑΝΑΤΕΡΗ 

/ (...)».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ

#503, 4.11.2014

Ναι, δεν 
είµαι ένας 
άνθρωπος 
πλασµένος 

να γεύεται τη 
ζωή του, να 
τολµάει και 
να ρισκάρει, 
και τελικά 
ευτυχώς 

υπάρχει το 
θέατρο στη 
ζωή µου. 

ΦΑΙΗ ΠΑΝΤΑΖΟ-
ΠΟΥΛΟΥ
#520, 1.4.2015

Στο µεγάλο Select, 
που υπάρχει µέχρι 
σήµερα, σύχναζαν 

κυρίως ηθοποιοί αλλά 
και πολιτικοί, καθένας 

από τους οποίους 
έδινε τη δική του νότα 
στον πολυσύχναστο 
δρόµο. Ο Νίκος Ρίζος 
στην ταινία «Ο γίγας 

της Κυψέλης», η 
Μάρω Κοντού στο 

«Μια Ιταλίδα από την 
Κυψέλη», ο Νίκος Τσι-
φόρος µε την αγάπη 
του για το γράψιµο 
και φυσικά ο Τζανε-

τάκος µε τα καλύτερα 
σπορ αυτοκίνητα της 
εποχής. Άλλη µέρα ο 

Μπάρκουλης διέσχιζε 
την Επτανήσου και 

οι µαθήτριες από το 
6ο Γυµνάσιο Θηλέων 
φώναζαν τη γνωστή 
ατάκα «Κορίτσια... ο 
Μπάρκουλης», αφού 
ήταν το εφηβικό όνει-
ρο της κάθε δεκαεξά-

χρονης. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

#508, 11.12.2014

Θεωρώ επιτυχία 
για ένα συγγραφέα 
όταν θα δει βιβλίο 
του στη βιβλιοθή-
κη διαφημίσεων 
επίπλων. (γελάει) 
Πρόσεξα το «Ζ» να 
υπάρχει σε διαφή-
μιση επίπλων στην 
Ιταλία.
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ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΑΦΤΟΥΛΗΣ

(NEW SCHOOL ATHENS) 
Tεύχος 

X-mas guide 2013

ΛΙΛΑ 
ΠΑΠΟΥΛΑ
Tεύχος 420

HELMUT 
MIDDENDORF
Tεύχος 418

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
Tεύχος 422

ΜΠΕΝΟΥΑ 
ΠΑΡΕ
Tεύχος 425 ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ
Tεύχος 426

ΒΙΚΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Tεύχος 421

ENKI 
BILAL
Tεύχος 424

AMARILDO 
TOPALIS

Tεύχος 419

COVER

ART

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ

Tεύχος 423

RIDLEY 
SCOTT

#508, 11.12.2014

Το να είσαι 
σκηνοθέτης 
µοιάζει µε 
το να είσαι 

προπονητής 
σε αθλητική 
οµάδα, στο 

ποδόσφαιρο 
ας πούµε. 
Ξέρεις ότι 
πρέπει να 
καλύψεις 
αποδοτικά 
την κάθε 

θέση προ-
κειµένου να 
αυξήσεις τις 
πιθανότη-
τές σου να 

κερδίσεις το 
παιχνίδι. 

ΜΑΝΟΣ 
ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ

#395, 6.6.2012

«Η παρακµή του 
ΠΑΣΟΚ εγείρει 
το ερώτηµα για 
το µέλλον της 

κεντροαριστεράς 
στην Ελλάδα. 
Ποια θα είναι 
η πολιτική έκ-

φραση του αχα-
νούς χώρου που 
εκτείνεται από 

την κεντροδεξιά 
έως τη (µετα)

κοµµουνιστική 
αριστερά»;

ΡΙΚΑ ΒΑΓΙΑΝΝΗ
#507, 3.12.2014

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙ-

ΠΕΤΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΚΕ-

ΦΤΩ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ, 

ΙΝΤΡΙΓΚΑ∆ΟΡΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΞΥΠΝΑΩ ΚΑΘΕ 

ΠΡΩΙ ΣΤΟΝ ΑΠΡΟΟΠΤΟ ΚΟΣΜΟ ΜΙΑΣ ΟΛΟ-

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΑΣ.

ΕΝΤΟΥ-
ΑΡΝΤ 

ΝΟΡΤΟΝ
#510, 21.1.2015

Μπορεί να 
έχει να κά-
νει με τον 

τρόπο που 
μεγάλωσα, 
με τις ταινί-
ες που μου 
άρεσαν ό-
ταν ήμουν 

μικρότερος, 
αλλά πάντα 
ψάχνω να 

βρω ή, καλύ-
τερα, έχω τα 
μάτια μου 
και τις αι-

σθήσεις μου 
ανοιχτές για 
ταινίες που 
μπορεί να α-
φήσουν ένα 

σημάδι... 

ΕΜΜΑ 
ΣΤΟΟΥΝ

#510, 21.1.2015

Δεν θα πω ψέ-
ματα, ήμουν 
κάτι παρα-

πάνω από εν-
θουσιασμένη 
όταν πήρα το 
ρόλο. Ήμουν 

επίσης τρομο-
κρατημένη. 
Ήξερα ότι με 
το «Birdman» 
ετοιμαζόμουν 
να κάνω κάτι 

εντελώς διαφο-
ρετικό απ’ ό,τι 
είχα κάνει στην 
καριέρα μου 

μέχρι σήμερα. 
Και ήξερα ότι 

σε αυτό το φιλμ 
δεν υπήρχε

δίχτυ 
ασφαλείας.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

#505, 19.11.14

Ως άνθρω-
πος έχω 

ανάγκη την 
αδρεναλίνη 
–δεν ξέρω 
πώς θα το 

έκρινε αυτό 
ένας ψυ-
χίατρος αν 
έβλεπε τον 
τρόπο που 
ζω–, αλλά 
θα πεθάνω 
αν η ζωή 

µου ήταν µια 
ρουτίνα. Το 
θέατρο µε 

κρατάει στην 
τσίτα. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΞΥΡΑΦΗ
#518, 18.3.2015

1993-2003 Rock ’n 

Roll, Λουκιανού 

6. Χαρές, έρωτες, 

ξενύχτια, αιώνιες 

φιλίες, αγάπες, 

φιλιά, αγκαλιές, 

χωρισµοί και απο-

χωρισµοί. Όλα τα 

συναισθήµατα τα 

έχω ζήσει σε αυτό 

το µέρος κι έναν 

σπόνδυλο –κι αυ-

τόν από χαρά– τον 

τσάκισα.

ΠΟΛ ΟΣΤΕΡ
#504, 12.11.2014

Το µεσηµέρι πήγαµε 
σε µία πολύ ενδια-
φέρουσα γειτονιά 

της πόλης (Ψυρρή). 
Μου άρεσε πάρα 
πολύ! Όλα αυτά 
τα µαγαζιά µε τα 

µπαχάρια, τα τυριά 
και τα αλλαντικά. 

Και µετά κατεβήκα-
µε σε µία υπόγεια 
ταβέρνα, τι µέρος 
ήταν αυτό! Σαν να 

αλλάξαµε δεκαετία 
µπαίνοντας µέσα, 
σα να περάσαµε 

από το κατώφλι και 
να µπήκαµε στα 70s 

ή και στα 20s, 100 
χρόνια πριν! Μου 

είπαν ότι είναι πολύ 
ζόρικη γειτονιά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

#517, 11.3.2015

Η κρίση µάλλον «ωφέ-
λησε» το κρασί, κι αν 
δεν υπήρχε αυτό που 
λέµε «ανθρωπιστική 

κρίση» θα έλεγα «µακά-
ρι να κρατήσει πολλά 
χρόνια»! Τα ελληνικά 

κρασιά σε επίπεδο δυ-
νατοτήτων δεν έχουν 
κανένα πρόβληµα να 
σταθούν στο εξωτε-
ρικό. Στο µάρκετινγκ 
βέβαια έχουµε ακόµη 
πολύ δρόµο µπροστά 

µας µέχρι να µπορούµε 
να κοιτάµε στα µάτια 
τους καλύτερους των 

άλλων χωρών. 

ΚΕΝ 
ΛΟΟΥΤΣ

#507, 3.12.2014

Τα µεγάλα πολιτικά 
κόµµατα σχεδόν σε 

κάθε χώρα µοιάζουν 
να εξυπηρετούν τα 

συµφέροντα των πο-
λυεθνικών εταιρειών 
κι όχι των ανθρώπων 
που τα εκλέγουν και 

κάπως έτσι όλο και πε-
ρισσότεροι άνθρωποι 
νιώθουν αποκοµµένοι 

από την πολιτική και 
στρέφονται σε χώ-

ρους όπως αυτός της 
άκρας δεξιάς. Όµως 

πολιτική για µένα είναι 
κάτι πιο βασικό. Είναι 

ο τρόπος µε τον οποίο 
συνυπάρχουµε ο ένας 
µε τον άλλο, το σύστη-
µα που δηµιουργούµε 

για να µπορούµε να 
ζούµε µαζί – κι αυτό, 

όπως καταλαβαίνετε, 
είναι κάτι στο οποίο 

δεν µπορείς να πάψεις 
να πιστεύεις. ∆εν 

µπορώ να πάψω να πι-
στεύω στον άνθρωπο.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΛΕΜΠΕΣΗΣ

#503, 4.11.2014

ΤΕΛΙΚΑ, ΤΟ ΜΟΝΟ 
ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΟΥΝ 

ΝΑ ΓΙΝΩ ΟΤΑΝ ΘΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝΑ ΗΤΑΝ ΤΟ 

ΝΑ ΜΗ ΜΕΓΑΛΩΣΩ 
ΠΟΤΕ. ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕ-
ΤΑΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΚΑ-
ΤΑΦΕΡΑ, ΚΑΙ ΕΓΙΝΑ... 

ΜΙΚΡΟΣ. 

ΣΤΑΘΗΣ 
ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ

#503, 4.11.2014

Όλη µας η 
ζωή περνάει 

στο «πρό-
βα, αγάπη 

µου». Όταν 
τελειώσουν 

οι πρόβες 
και αρχίζει 
η παράστα-

ση στη θέση 
µου κάθεται 
ένας άγνω-

στος ή µια 
άγνωστη 

κυρία. Εγώ 
κρύβοµαι 
και παρα-

κολουθώ τις 
αντιδράσεις 
στο πρόσω-
πό του, στο 

πρόσωπο 
κάθε θεατή. 
Εκεί είναι η 
παράσταση, 
στο βλέµµα 
του κοινού. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ

#395, 6.6.2012

«Πρέπει να ση-
κώσουµε το πο-
λιτικό παρελθόν 
µας στην πλάτη 

µας και να το 
µετακινήσουµε 
σε ένα χώρο δη-
µιουργικής συ-
νύπαρξης µε άλ-
λους και άλλες 
που θα κάνουν 

το ίδιο».
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Παναγής 
Παναγιωτό-

Πόυλός
#506, 26.11.2014

υπάρχουν δύο μεγά-
λες τάσεις, η μία εί-

ναι ότι το ΠΑΣοΚ και 
ο Αντρέας κατέστρε-
ψαν την ελλάδα, και 

η άλλη ότι πρέπει 
να επιστρέψουμε 
σε αυτήν ακριβώς 

τη χρυσή εποχή που 
τα είχαμε όλα… και 
λόγια σοσιαλιστικά 
και απολαύσεις κα-
πιταλιστικές! εμείς 
πολιτικά πια ξέρου-
με ότι ούτε το ένα 

ούτε το άλλο έχει νό-
ημα, ούτε μπορεί να 
συμβεί, δηλαδή να 
ακούμε ύμνους του 
εΑμ και μετά να πη-
γαίνουμε στα τρέντι 

μπαράκια. επίσης, 
θεωρούμε ότι το ΠΑ-

ΣοΚ και ο Αντρέας 
δεν κατέστρεψαν 
την ελλάδα, απλά 

αναπαρήγαγαν και 
αναδιπλασίασαν 

τις παθολογίες, τα 
παθολογικά χαρα-

κτηριστικά –σε εισα-
γωγικά παθολογικά– 

και τα επέκτειναν.

Βαςιλής 
ΒαμΒακας

Πελατειακό κράτος 
υπήρχε, πρόσοδοι 

υπήρχαν, outsiders 
και insiders υπήρ-

χαν, αρχαϊσμοί 
υπήρχαν και κρατι-
σμός υπήρχε, απλά 
αντί αυτό να εκσυγ-

χρονιστεί από το ΠΑ-
ΣοΚ μοιράστηκε σε 

περισσότερους. Έγι-
νε ακόμα πιο πλου-
ραλιστικό. Δηλαδή 
η κρατικοποιημένη 
ολυμπιακή του Κα-
ραμανλή δεν είναι 

λιγότερο ρετιρέ της 
μεταπολίτευσης απ’ 
ό,τι είναι η ολυμπι-
ακή των κλαδικών 
του ΠΑΣοΚ, απλά 
η ολυμπιακή των 
κλαδικών του ΠΑ-

ΣοΚ έχει τριπλάσιο 
κόσμο.

Φωτεινή 
τσα λικογλου

#522, 16.4.2015

Κάθε πρόβλεψη είναι 
και μια παγίδα. Στην 
ψυχολογία είναι γνω-

στός ο μηχανισμός της 
αυτοεκπληρούμενης 
προφητείας. Η αρνητι-
κή πρόβλεψη με έναν 
τρόπο φέρνει κοντά 
μας αυτό που φοβόμα-
στε περισσότερο.

Πέτρος 
τατςοΠουλος

#509, 14.1.15

Όταν μπαίνεις σ’ ένα από τα αναρίθμητα 
προφίλ τύπου «Ψόφα» δεν ξέρεις καν αν εί-
ναι πραγματικό και όχι ρεπλίκα ενός άλλου 

προφίλ ή ρεπλίκα της ρεπλίκας. Έχουμε 
αναμφίβολα διαχειριστές χολής στο διαδί-
κτυο, διαχειριστές μοχθηρίας, διαχειριστές 

συκοφαντίας και διαχειριστές βλακείας. 
Πάντοτε η προπαγάνδα είχε κακές σχέσεις 
με την ευθυκρισία – δεν υπήρξε όμως άλλη 
εποχή που η υψηλή τεχνολογία να παρέχει 

τόσο υψηλής ποιότητας διευκολύνσεις 
στη διασπορά κάθε μαλακίας και στην απε-

νοχοποίηση κάθε βλαμμένου. 

Άδωνις 
ΓεωρΓιΆδης

#510, 21.1.2015 

Η Ελλάδα είναι η 
χώρα της υποκρι-
σίας. Στην πραγ-
ματικότητα, η μό-
νη χώρα στην ο-
ποία δεν είμαστε 
όλοι Charlie είναι 
η Ελλάδα. Γιατί 

όλα αυτά τα χρό-
νια που με έχουν 
κάψει 16 φορές, 
που έχουν κάψει 

την ATHENS 
VOICE όλοι αυ-
τοί οι κύριοι της 
άκρας Αριστεράς 
δεν βρήκαν ένα 

λόγο συμπάθειας 
και ένα λόγο κα-

ταδίκης. 

δημητρης 
ΆβρΆμό-

πόυλός
#558, 25.2.2016

Ο ρατσισμός και 
η ξενοφοβία εί-

ναι ο διαχρονικός 
ιός που κουβαλά 
η ήπειρός μας και 
οφείλει να τον α-
ποβάλει. Η μετα-
νάστευση δεν εί-
ναι από μόνη της 
μία απειλή και θα 

ήταν λάθος να  
υψώνουμε τείχη  
προστασίας της 

Ευρώπης. 

ΚωνΣταντίνοΣ 
ΡΗγοΣ
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Αντώνης ΚιούΚΑς
#680, 22.11.2018

Κάντε αυτό τον πανέμορφο 
τόπο μαζί με ό,τι δημιούργη-
σαν οι άνθρωποι που κατοί-
κησαν εδώ χιλιάδες χρόνια, 
γνωστό και ελκυστικό στα 
πέρατα του κόσμου

ήλιας λιΒανής
#504, 12.11.2014

Οι εκδΟτες τΟτε εκτΟς αΠΟ τη 
λΟξα τΟυς ηθελαν να Περα-
ςΟυν εξω και την ιδεΟλΟγια 
τΟυς, να δωςΟυν ΠρΟς τΟν 

κΟςμΟ, ΠΟυ διΨΟυςε Ουτως η 
αλλως, Οςα τΟυς ςτερηςε η 

ΠεριΟδΟς ςκΟταδιςμΟυ. υΠηρ-
χε η εννΟια της ΠρΟςφΟρας. 

ηταν ΠεριςςΟτερΟ ιδεαλιςτες 
και λιγΟτερΟ εΠιχειρηματιες.
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Μαρία Λαϊνα
#518, 18.3.2015

Ποίηση είναι κάτι 

που είναι και δεν 

είναι. Ποίηση είναι 

το κουκούτσι των 

πραγμάτων, όπως 

είπε ο Έζρα Πάουντ. 

Το κουκούτσι είναι 

η ζωή αν τη νοή-

σουμε ως κάτι ευθύ, 

απόλυτο και καίριο. 

Το κουκούτσι είναι 

ο έρωτας, ο θάνα-

τος, η μοναξιά... Η 

ποίηση είναι ένας 

ζων οργανισμός, 

εξίσου δυνατός 

μ’ εσένα, που δεν 

σηκώνει κοροϊδίες 

και συγκατάβαση 

– ένας ισοβαρής 

αντίπαλος.

ΓιώρΓος 
ΔουΔέςης

#518, 18.3.2015

Το μισούν το 
Κολωνάκι. Το 
θεωρούν εξω-
πραγματική 

πολυτέλεια. Είναι 
μια συνοικία που 
ζουν και φτωχοί 
και πλούσιοι. Αν 
μπεις στο κάθε 

σπίτι καταλαβαί-
νεις αν έχει πολυ-
τέλεια ή δεν έχει, 

αν ανάβουν ή 
όχι την κεντρική 

θέρμανση.
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#519, 25.3.2015

Το ωραίο 

είναι ότι 

μπορούσες 

να πας στην 

άλλη άκρη 

της πόλης, σε 

μια εχθρική 

γειτονιά, και 

να σε αποδε-

χτούν μόνο 

και μόνο 

επειδή σας 

ένωνε το πο-

δήλατο ή το 

skate. Αυτό 

έφερε στην 

Αθήνα των 

90s και των 

00s και το 

χιπ-χοπ, την 

ένωση των 

γειτονιών και 

των πιτσιρι-

κάδων. μέχρι 

τότε έπεφτε 

ξύλο.

Κωνσταντίνοσ 
ΠαΠαδοΠουλοσ, 
αλεξανδρα αυγερίνου
#517, 11.3.2015

Εύκολο ή δύσκολο οι σύζυγοι να δου-
λεύουν μαζί;

Α.Α. Υπάρχουν θετικά όπως και αρνη-
τικά. Για μένα τα πρώτα υπερτερούν. 

Νομίζω, προϋποθέτει πως το 
ζευγάρι έχει πάνω κάτω μια πα-

ρόμοια σκέψη, κοινούς στό-
χους και αντιλήψεις κάτι που 
ανακαλύψαμε πως έχουμε 
πριν έρθω εδώ. Δεν θα πω 
πως είναι πάντα εύκολο ή 
πως δεν υπάρχουν διαφω-
νίες. Υπάρχει όμως κάτι που 

είναι πολύ πιο σημαντικό. Στη 
«Διόπτρα» έχουμε πάρα πολύ 

ανεπτυγμένο το «Μαζί». 

Νικηφορος 
ΔιαμαΝτουρος
#538, 16.9.2015

Θα έλεγα ότι η κακοδιοί-
κηση συνδέεται άμεσα 
με ένα περιβάλλον αδύ-
ναμων θεσμών και αυτή 
η διαπίστωση αφορά 
όλα τα επίπεδα της ζω-
ής, την οικογένεια, την 
επιχείρηση, τον επαγ-
γελματικό βίο, την κάθε 
δραστηριότητα. 

ΘαΝαςης μαυριΔης
#547, 18.11.2015

Πατάω γερά στα 50 και είπα να 
κάνω κάτι για τη σωτηρία της 
ψυχής μου. Άλλοι σε αυτή την 
ηλικία πάνε στην Εκκλησία, 
άλλοι επισκέπτονται το Θιβέτ. 
Εγώ θέλησα να δημιουργήσω 
ένα νέο μέσο που να σέβεται 
τις παλιές αρχές της δημοσιο-
γραφίας. Ένα μέσο που να είναι 
ένας δίαυλος επικοινωνίας. Ένα 
κανάλι πληροφόρησης των 
ανθρώπων πάνω σε αυτά που 
διαμορφώνουν τη ζωή τους.
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Στο παγκάκι
Η παράσταση της ομάδας Τhe Young Quill στο Faust 

Μια σειρά αλλόκοτων ερωτημάτων που πη-
γάζουν από τα άδυτα του ανθρώπινου νου, τα 
οποία δύσκολα θέτει κανείς στον εαυτό του 
και ακόμα πιο δύσκολα τα απαντά. Η Σοφία Ζή-
ση, στο έργο της, έπλασε χαρακτήρες που τα 
θέτουν και μάχονται να τα απαντήσουν. Θα τα 
καταφέρουν, όμως; 
Η παράσταση «Στο παγκάκι» είναι αποτέλεσμα 
μιας συλλογικής δουλειάς της ομάδας Τhe 
Young Quill (www.theyoungquill.uk), που έχει 

έδρα το Λονδίνο και ιδρύθηκε με πρωτοβου-
λία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου τον Ιανου-
άριο του 2017. Σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης 
Παπαγεωργίου, με την Έφη Σισμανίδου και τον 
Χάρη Λεοντσίνι. 

◆Πρεμιέρα: 14 Ιανουαρίου, στο Faust, Καλα-
μιώτου 11. Και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 
20.30. Τηλεφωνικές κρατήσεις: 2103234095, 
προπώληση viva.gr
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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ 
Λ Ο ΥΛ Η Σ

#564, 7.4.2016

Τις προάλλες ο γιος µου 
παραπονέθηκε γιατί έ-
πρεπε να φύγω για τη 
δουλειά, ενώ παίζαµε µαζί 
πολύ ωραία. Ήθελα να του 
πω: «Ξέρεις, Αλέξανδρε. 
Όχι µόνο πρέπει να πάω, 
αλλά µου αρέσει κιόλας. 
Γιατί, όπως περνάω καλά 
µαζί σου, περνάω εξίσου 
καλά και όταν πάω στη 
δουλειά». ∆εν το είπα, 
αλλά νοµίζω θα άξιζε, για 
να βγάλει από το µυαλό 
του και την παραµικρή 
υποψία ενοχής, ότι ο πα-
τέρας του ταλαιπωρήθηκε 
για να τον µεγαλώσει. Ο 
πατέρας του χαίρεται να 
δουλεύει.

ΦΙΛΑΡΕΤΗ 
ΚΟΜΝΗΝΟΥ

#543, 22.10.2015

Θα µε αιφνιδιάζουν 
πάντα οι άνθρωποι.
Γι’ αυτό δεν πρέπει 

τελικά να βάζεις ποτέ 
τελεία· µόνο άνω τελεία.

Στέλιος Μάινας
#516, 4.3.2015

Όµως ας είµαστε αισιόδοξοι 
γιατί ακόµη κι αν δεν διορθώνουµε 

τα λάθη µας, κάθε φορά που τα 
ξανακάνουµε, µπορούµε να 

διορθώνουµε τα επακόλουθα 
των λαθών µας. 

Έχω συµµετάσχει σε πολλά πράγµατα που θεωρού-
σα πως άξιζαν τον κόπο µιας πιο µαζικής συµµε-
τοχής. Μέχρι και το τελευταίο µου εγχείρηµα, που 
πήγα κι εγώ στο Σύνταγµα να πω Όχι, το οποίο σε 
5 µέρες µεταµορφώθηκε ως διά µαγείας σε Ναι. 
Είµαι απογοητευµένος. Θέλω να αποµακρυνθώ 
απ’ αυτές τις συµµετοχές σε κοινές εκφράσεις της 
κοινωνίας. Ζαλίστηκα απ’ αυτό που έπαθα, δεν έχω 
πώς να το πω αλλιώς. Έφαγα µεγάλη πατάτα.ΣΩΚ
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ΓΚΙ ΦΕΡΧΟΦΣΤΑΤ
#560, 10.3.2016

Ο κ. Τσίπρας έλεγε 
ότι ήταν υπέρ της 

«αλλαγής» αλλά 
οι πράξεις του 
δείχνουν να α-
κολουθούν το 
ίδιο παλιό µο-
νοπάτι, µε τον 

ΣΥΡΙΖΑ να δέ-
χεται δάνεια από 

κρατικές τράπεζες, 
µε την τοποθέτηση 

πολιτικών «φίλων» σε διάφορες 
καίριες θέσεις, και άλλα. Θυµίζει 
πολιτικό του «παλιού» ΠΑΣΟΚ.
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νίΚοσ  
λαΓοσ
Tεύχος 457

Δημητρης Καραντζας
#514, 18.2.2015

Ζούμε μια ζωή στην οποία 
φοβόμαστε τη μετατόπιση και 

προχωράμε όπως έχουμε μάθει. 
Κάτι τέτοιο χαρακτηρίζει

και τη δική μου ζωή.

Madeleine 
Peyroux
#521, 9.4.2015

Ο πατέρας μου δεν ήταν καλός άνθρωπος, ούτε καλός σύ-
ζυγος, ούτε καλός πατέρας. Σε κάποια γενέθλια η μητέρα 
μου μού είχε δωρίσει ένα μικρό ημερολόγιο. Το ημερο-
λόγιο ήταν δεμένο με μπεζ ύφασμα ενώ το περιθώριό του 
ήταν χρυσό. Θυμάμαι ότι είχα ζητήσει από τον πατέρα μου 
να μου γράψει κάτι. Στην αριστερή γωνία της αριστερής 
σελίδας έγραψε «Ι», στο κέντρο της ίδιας σελίδας προς τα 
δεξιά έγραψε «LO». Στο κέντρο της δεξιάς σελίδας έγρα-
ψε «VE» και στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας έγραψε 
«ΥΟU». Ίσως ο πατέρας μου ήταν καλός ποιητής.

Θοδωρής Γκονής
#523, 22.4.2015

Η Πολυδούρη είναι ένα πρόσω-

πο που το αγαπάμε, είναι στη 

γειτονιά μας, είναι στο δρόμο 

μας, οπότε τη συναντάμε. Όταν 

κατεβαίνει να πάρει τσιγάρα, για-

τί κάπνιζε πάρα πολύ, την έβλε-

πα. Τον καπνό της τον ξέρω, τον 

είχαμε πάνω στα ρούχα μας.
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ΖιΖή ςφυρή
#528, 27.5.2015

Γράφω όπου σταθώ. 
Το κινητό μου είναι 
γεμάτο από σημει-
ώσεις, στροφές ή 

και ολοκληρωμένα 
ποιήματα ± ανάμεσα 
σε λίστες για σούπερ 

μάρκετ κ.λπ. Ένα 
ποίημα μπορεί να 
ξεκινήσει από μια 
λέξη, μια εικόνα ή 

ένα πρόσωπο ±  στη 
συνέχεια, θα πρέπει 
να δημιουργήσω το 

περιβάλλον για να τα 
εγκιβωτίσω. μπορεί 

να ξεκινήσει από 
ένα συναίσθημα, μια 
σκέψη ή και μια χρι-
στοπαναγία. (γέλια) 

Π ά ο λ ο  Σ ο ρ ε ν τ ί ν ο
#542, 14.10.2015

Για μένα η δημιουρΓι-
κοτητα, η τέχνη, έιναι 

ένας τροπος να νικη-
ςέις τη βαρέμαρα 

της αληθέιας, 
της αληθινης 
ζωης. δέν το βλέ-
πω ςαν έναν 

τροπο να νικη-
ςέις το θανατο. 

δέν έιναι μια μαχη που 
μπορέι να κέρδηθέι ου-
τως  Ή αλλως. έιναι χα-
μένη απο την αρχη

#518, 18.3.2015

Ευτυχία είναι να κάθομαι στο 
τραπέζι με την οικογένειά μου 
και να μιλάμε για τα πάντα, μία 
τρυφερή στιγμή με το σύντρο-

φο μου, να είμαι σε μία συ-
ναυλία και να συγκινούμαι από 

αυτό που βλέπω, ακούω και 
νιώθω, μια βόλτα με το σκύλο 
μου, η μυρωδιά του δρόμου ό-

ταν αλλάζουν οι εποχές.

Ειρήνη ςκυλακάκη
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ

Gazarte

Νύχτες, συναυλίες, πάρτι κι εκπλήξεις

 στο  πιο αγαπηµένο στέκι τη
ς Αθήνας

Αretha Fanklin
20/12

Σ. Ξαρχάκος
Χ. Αλεξίου

από 8/12 
 και κάθε  ΣΚ

Α. Πρωτοψάλτη
από 7/12 κάθε ∆ευτέρα 

και Παρασκευή

Σ. Ξαρχάκος
∆. Γαλάνη

M.  Μυτακίδης
από 2/3  

και κάθε  ΣΚ
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χάκο», που η Αθήνα ήδη συζητά. O 
πρώτος κύκλος είναι αφιερωµένος 
στον Γιώργο Ζαµπέτα. Τα εµβλη-
µατικά τραγούδια του µεγάλου 
Ζαµπέτα, «πειραγµένα» από τον 
Σταύρο Ξαρχάκο, όπως δεν τα έχου-
µε ακούσει ξανά, και επενδυµένα 
µε τη φωνή της ανεπανάληπτης 
Χάρις Αλεξίου. Η αγαπηµένη ερ-
µηνεύτρια µετά τη στάση της στο 
θέατρο επιστρέφει στη σκηνή του 
τραγουδιού µε κέφι, δύναµη και 
ενέργεια για να µας µαγέψει, όπως 
µόνο εκείνη ξέρει!

Ο δεύτερος κύκλος είναι αφιε-
ρωµένος στον Μάρκο Βαµβακάρη 
σε µια αναπάντεχη προσέγγιση 
από τον Σταύρο Ξαρχάκο, που προ-
σκάλεσε τη ∆ήµητρα Γαλάνη και 
τον Μιχάλη Μυτακίδη (a.k.a Β.D. 
Foxmoor of Active Member) σε µια 
προκλητική όσο και ελκυστική σύ-
µπραξη. ∆ίχως αµφιβολία ο ερχόµε-
νος (µουσικός) χρόνος στο Gazarte 
προβλέπεται ιστορικός!
 
5 ∆εκεµβρίου στον ίδιο χώρο κά-
νουν πρεµιέρα οι Τακίµ και για 4 Τε-
τάρτες, παρέα µε τον Πετρολούκα 
Χαλκιά και τον Νίκο Τατασόπουλο, 
µας παρουσιάζουν τη γοητευτική 
παράσταση-αφιέρωµα στη µουσι-
κή παράδοση των Ελλήνων µετανα-
στών στις ΗΠΑ, που επιµελείται και 
παρουσιάζει επί σκηνής ο Λάµπρος 
Λιάβας.

Kι όπως ταιριάζει στα Χριστούγεν-
να, η gospel έχει την τιµητική της! 
Harlem Gospel Choir! Η κορυφαία 
gospel χορωδία µε τα διαρκή sold 
out ανά τον κόσµο επιστρέφει στις 
20 ∆εκεµβρίου µε ένα χριστουγεν-
νιάτικο project αφιερωµένο στη 
σπουδαία Aretha Franklin!

Ανεβαίνοντας στον επάνω όροφο, 
στο Roof Stage, ανεβαίνει και το 
κέφι! Gadjo Dilo (22 & 28/12), The 
Swingin’ Cats (9, 24, 25, 31/12) 
καθώς και επώνυµοι DJs στα decks 
απογειώνουν το ρυθµό και τη διά-
θεση!

Το καλύτερο για το τέλος, ακούει 
στο όνοµα Ρεβεγιόν! Παραµονή 
και Ανήµερα Χριστουγέννων, 
στην κεντρική σκηνή, η Αλέκα 
Κανελλίδου παρέα µε το κουαρ-
τέτο του ∆ηµήτρη Καλαντζή θα 
µας βάλει για τα καλά στο γιορτινό 
κλίµα µε αγαπηµένα jazz standards, 
ενώ Παραµονή Πρωτοχρονιάς το 
Gazarte δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά 
του και µας φυλά για έκπληξη το τι 
ετοιµάζει στο συγκεκριµένο stage!

Και επειδή ο «οίνος ευφραίνει 
καρδίαν» και κανείς δεν µπορεί 
να διασκεδάσει αν δεν έχει φάει 

Το Gazarte φοράει τα γιορτινά του και 
υποδέχεται τα Χριστούγεννα και την 
Πρωτοχρονιά µε συναυλίες, επιλεγµέ-
να dj sets, ακουστικά live sessions και 
εορταστικά µενού. Απόλαυση σε δύο 
επίπεδα και φέτος στο Gazarte!

 Η κεντρική σκηνή (Main Stage) ξεκι-
νάει δυνατά µε την Άλκηστις Πρωτο-
ψάλτη (από 7 ∆εκεµβρίου κάθε ∆ευ-
τέρα & Παρασκευή), µε ροκ διάθεση, 
σε µια παράσταση κοµµένη και ραµµέ-
νη στα µέτρα της! Ένα πρόγραµµα «Σε 
απευθείας σύνδεση» µε το κοινό της, 
πληµµυρισµένο µε τα τραγούδια της 
που αγαπάµε.
 
Τη σκυτάλη από 8 ∆εκεµβρίου (κάθε 
Σάββατο και Κυριακή) παίρνει ο σπου-
δαίος Σταύρος Ξαρχάκος. Ο µεγάλος 
συνθέτης, µετά από δυο εξαιρετικά 
επιτυχηµένες περιόδους, τολµά ξανά 
µε δύο ανατρεπτικούς µουσικούς κύ-
κλους κάτω από τον τίτλο «Κατά  Ξαρ-

καλά πρώτα… την Παραµονή Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρονιάς 
το Gazarte roof stage ανοίγει και την 
κουζίνα του για να µας ετοιµάσει ειδικά 
και απολαυστικά εορταστικά menu 
ικανοποιώντας όλες τις αισθήσεις µας. 
Από µουσικής πλευράς, Παραµονή 
και Ανήµερα Χριστουγέννων ετοι-
µάζεται ένα µοναδικό cotton club 
party µε τους The Swingin’ Cats και 
τους djs του Gazarte, ενώ Παραµονή 
Πρωτοχρονιάς η Gazarte houseband 
παρέα µε τον Σπύρο Παγιατάκη και 
τη Matina Sou Peau ετοιµάζουν το πιο 
guilty pleasure party που θα µας κρα-
τήσει όρθιους µέχρι το πρωί!

Κι επειδή στο Gazarte τα καλύτερα 
πάντα έρχονται... το 2019 φέρνει καλά 
νέα στους µουσικόφιλους: o κοσµο-
πολίτης θρύλος του groove Manu 
Dibango θα δονήσει ξανά το main 
stage (1/2), ενώ το Edith Piaf Show µε 
την Jil Aigort να ερµηνεύει µε τρόπο 
µοναδικό τα αθάνατα τραγούδια της 
Piaf καλωσορίζει τον Άγιο Βαλεντίνο 
στις 14/2 και, για όσους δεν προλά-
βουν, επαναλαµβάνεται στις 15/2, ο 
Bill Laurace (1/3) από τους Snarky 
Puppy ανοίγει τον Μάρτιο, ενώ ο συλ-
λέκτης Grammy Arturo Sandoval (3/3) 
καταφθάνει. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης 
(7/3) επιστρέφει στον χώρο που του 
ταίριαξε όσο κανείς και η αύρα των 
Simon & Garfunkel που φέρνει το 
θέαµα «The Story» που προσγειώνεται 
κατευθείαν από το West End µας κάνει 
ήδη ανυπόµονους για τις 29-30/3. 
Τέλος για τον Απρίλιο το Gazarte φι-
λοξενεί 2 απωθηµένα του ελληνικού 
κοινού. 12/4 οι Gogo Penguin µε τον 
µοναδικό jazz - electronica ήχο θα 
καταπλήξουν το jazz κοινό, ενώ µια η-
µέρα µετά η βασίλισσα της bossa nova 
Bebel Gilberto φέρνει τον βραζιλιάνι-
κο αέρα στην Αθήνα.

Ρίξτε µια µατιά σε όσα σπουδαία θα 
συµβούν στο Gazarte, εκεί που αγα-
πούν να ανταµώνουν µε το κοινό τα 
µεγαλύτερα ονόµατα της µουσικής.

Gazarte

Νύχτες, συναυλίες, πάρτι κι εκπλήξεις

 στο  πιο αγαπηµένο στέκι τη
ς Αθήνας

Αretha Fanklin
20/12

Bebel Gilberto
13/4

Arturo 
Sandoval
3/3
  

MAIN STAGE 

ΤΑΚΙΜ από 5/12 και για 4 
Τετάρτες. Γιατί γλυκό µου 
Sweetheart? Τζαζ και… χι-
τζάζ από το Έλις Άιλαντ στο 
Σικάγο.

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛ-
ΤΗ (Σε απευθείας σύνδεση) 
από 7/12 κάθε ∆ευτέρα και 
Παρασκευή. Η τραγουδί-
στρια που σε κάνει να νιώθεις 
ότι πετάς.

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 
– ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (Ζαµπέ-
τας κατά Ξαρχάκο) από 8/12 
κάθε Σάββατο και Κυριακή. 
Ένα ανατρεπτικό µουσικό 
αφιέρωµα που δεν πρέπει να 
χάσεις κανείς.

 20/12 HARLEM GOSPEL 
CHOIR (ARETHA FRANKLIN IN 
CHRISTMAS) Χριστούγεννα 
χωρίς γκόσπελ δεν γίνονται!

21/12 PEPPER 96.6 XMAS 
PARTY

24 & 25/12 ALEKA 
KANELLIDOU Ft Dimitris 
Kalatzis quartet (Χρι-
στούγεννα, jazz και µια βα-
θιά, βελούδινη φωνή).

31/12 NEW YEARS EVE 
PARTY (αναµένονται εκ-
πλήξεις, συντονιστείτε µε το 
gazarte.gr)

1/2 MANU DIBANGO. 
«Mama-se, mama-sa, ma-
ko-ma-ko-ssa», ο θρύλος 
επιστρέφει!

14 & 15/2 EDITH PIAF THE 
SHOW WITH JIL AIGORT 
(VALENTINES EDITION). Τρα-
γούδια αγάπης από την πιο 
πιστή φωνή και εικόνα της 
Πιαφ.

29 & 30/3 SIMON & 
GARFUNKEL «THE STORY», 
WEST END SHOW. Ένα θέαµα 
αφιερωµένο στο πιο αγαπη-
µένο ντουέτο της ποπ/ροκ 
µουσικής.

1/3 BILL LAURANCE OF 
SNARKY PUPPY Υπέροχα 
µουσικά ταξίδια ανάµεσα 
στην Jazz και την electronica 
από τον Βρετανό πιανίστα.

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 
– ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ - 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ of 

Active Member «Βαµβακάρης 
κατά Ξαρχάκο», από 2/3 κάθε 
Σάββατο και Κυριακή. Μία 
τριπλέτα που γκρεµίζει κάθε 
καλλιτεχνικό στερεότυπο!

 3/3 ARTURO SANDOVAL 
Jazz ανάµεσα στην Αµερική 
και την Κούβα, από έναν µύθο 
της µουσικής.

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
solo από 7/3 και για 4 Πέ-
µπτες. Μια νέα ηχητική και 
συναισθηµατική εµπειρία.

12/4 GOGO PENGUIN
 Τρίο από το Μάντσεστερ 
µε εντυπωσιακό Jazz & 
Electronica ήχο. 

13/4 BEBEL GILBERTO
Η βασίλισσα της bossa nova 
που συνεχίζει την οικογενει-
ακή παράδοση της βραζιλιά-
νικης τζαζ.

ROOF STAGE

9/12 SWINGIN’ CATS
 Ξέφρενες swing και rock n' 
roll µελωδίες.

21/12 PEPPER 96.6 XMAS 
PARTY

22/12 GADJO DILO
Το gypsy swing ποτέ δεν 
ακούστηκε καλύτερα στην 
Ελλάδα.

24/12 ΡΕΒΕΓΙΟΝ Χρι-
στουγέννων µε γιορτινό 
µενού live show από τους 
Swingin’ Cats και party µε 
τους DJs του Gazarte.

25/12 ΑΝΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣ-
ΤΟΥΓΕΝΝΩΝ µε ένα 
θεµατικό Cotton Club party 
µε τους Swingin’ Cats να µας 
µεταφέρουν στην εποχή του 
µεσοπολέµου!

28/12 GADJO DILO
Το πάρτι συνεχίζεται!

31/12 To απόλυτο ΡΕΒΕ-
ΓΙΟΝ Πρωτοχρονιάς µε 
γιορτινό µενού, αλλά και 
το πιο απενοχοποιηµένο 
πάρτι της Αθήνας. Μια Guilty 
Pleasure Night µε live show 
από τη Gazarte party band και 
DJ set µε τους Σπύρο Παγια-
τάκη και Matina Sous Peau, 
που θα µας κρατήσει όρθιους 
µέχρι το πρωί.

   Tο πρόγραμμα

 2018 19
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ΜιΜή 
ΝτεΝισή

#524, 26.4.2015

Το σπίτι μου στη 
Μαυρομματαί-

ων το ερωτεύτη-
κα. Με την πρώ-
τη ματιά. Πήγα 
για γύρισμα και 

έφυγα με το σπί-
τι! Η θέα ολό-

κληρης της Αθή-
νας με τον Λυκα-
βηττό φάτσα και 
την Ακρόπολη 

δεξιά, το υπέροχο 
πάρκο με το φω-
τισμένο Green 
Park «πιάτο» 
μπροστά μου, 

μ’ έκαναν να το 
αγοράσω επιτό-
που. Τότε το Πε-
δίον του Άρεως 

ήταν παράδεισος. 
Με θερινά θέα-
τρα, με το Green 
Park να απλώνει 

τα τραπεζάκια 
στον κήπο, με 

παρτέρια γεμάτα 
λουλούδια, παι-
δικές χαρές και 
άπειρο κόσμο 

που έκοβε βόλτες 
από το πρωί ως 

το βράδυ. 

Άρήσ σερβετΆλήσ
#534, 7.7.2015

Δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι είναι αυτό το 
στιλ που λένε ότι έχω. Ας πούμε ότι εννοούνε 
μία αποστασιοποίηση και μία ψυχρότητα. Δεν 
ξέρω κατά πόσο ισχύει… Τουλάχιστον εγώ, για 

τον εαυτό μου, πιστεύω ότι είναι μία προσπάθεια 
να πειραματιστεί κανείς επάνω στο «παίζω». Τι 
σημαίνει «παίζω». Πώς γίνεται να μην «παίζεις» 

αλλά να «είσαι». 

Πάντα 
είναι δύσκολο 
να επιβιώσεις 
σε έναν 
ανδροκρατούμενο 
κόσμο.
- Κιμ Γκόρντον 
#530, 10.6.2015

Χρύσανθοσ 
Πανασ 

#573,  9.6.2016

Όταν γινόταν στο Island 
το πάρτι για το «Mama 

mia», είδε η Μέριλ 
Στριπ έναν πίνακα του 
Βασίλη Φωτόπουλου 
και ρώτησε ποιανού 
είναι. Ήρθα εγώ, της 

είπα, ήξερε τον Βασίλη, 
καθήσαµε και µιλάγαµε 

µε τις ώρες, γίναµε 
φίλοι. Πολλοί διά-

σηµοι έχουν περάσει 
από εδώ, o Jean Paul 
Gaultier, o Valentino, 

η Groria Gaynor, o 
Tommy Hilfiger, o Huge 
Jackman, o Bruce Willis, 

o Moby. Όλοι έµειναν 
ενθουσιασµένοι από 

το χώρο, το φαγητό, τη 
διασκέδαση, τη φιλο-

ξενία. 

ΑΠό τόν ΠΑτέρΑ μόυ κρΑτησΑ 
τό Πόσό συγκέντρωμένόσ  ητΑν 
ότΑν δόυλέυέ. Αυτό ητΑν τό 
σημΑντικότέρό μΑθημΑ... ΑΑΑ 
κΑι τό... «μη δινέισ σημΑσιΑ». 

- Συμεών νιΚολαΐδηΣ aka Simon Bloom #570, 19.5.2016 

Σ τ έ λ ι ο Σ 
Ρά μ φ ο Σ

#548, 26.11.2015

Η Αριστερά είχε ηθικό 
πλεονέκτηµα στο µέ-
τρο που εµφανιζόταν 
ως φορέας της δικαιο-
σύνης επί της γης. Είχε 
την ατυχία δυστυχώς 

να γίνει εξουσία κι εκεί 
όλα κατέρρευσαν, διότι 

δεν έχουµε ποτέ και 
πουθενά Αριστερά, η 
οποία να µην άφησε 

πίσω της ερείπια, 
διαφθορά, αδικία αφά-

νταστη. 

10 ΧΡΟΝΙΑ 
ATHENS VOICE  

- ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ 
ΤΕΥΧΟΣ
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Ατμοσφαιρικό και ιδιαίτερο, είτε χρειάζεσαι έναν καλο-
φτιαγμένο καφέ για να ξεκινήσεις τη μέρα σου, είτε ονει-
ρεύεσαι ταξίδια σε μια νύχτα με άρωμα ρετρό. Προφυ-
λαγμένο μέσα στον πολυχώρο Αθηναΐς, είναι το στάνταρ 
σημείο συνάντησης κοινού και ηθοποιών μετά την παρά-
σταση – και όχι μόνο. Εδώ θα έρθεις για τέλεια signature 
cocktails που θα απολαύσεις ακούγοντας τα dj sets γνω-
στών ραδιοφωνικών παραγωγών ή παρακολουθώντας 
κάποιο από τα συχνά lives. Εδώ και για μια πληθωρική 
κουζίνα, που θα σε χορτάσει μέχρι το πρώτο καμπανάκι. 
Δοκίμασε το τεράστιο και πεντανόστιμο club sandwich ή 
κάποια από τα υπόλοιπα υπέροχα πιάτα του σεφ, αν έχεις 
την όρεξη να εξερευνήσεις πιο δημιουργικά μονοπάτια. 
Μα πάνω απ’ όλα πρόσεξε τις λεπτομέρειες: τα παλιά μη-
χανήματα, τη vintage αντλία βενζίνης, την κρεμασμένη 
στον τοίχο βέσπα. Είναι όλα σημάδια μιας retro εποχής που 
πέρασε κι από εδώ, όταν το κτίριο φιλοξενούσε το παλιό 
εργοστάσιο μεταξιού. Πριν φύγεις, κοίτα στα μάτια τον 
θρυλικό σκαραβαίο Volkswagen Beetle πάνω από την μπά-
ρα. Ποιος ξέρει πού θα σε πάει και αυτή τη νύχτα; 

◆Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, 2103480010,
 www.athinais.com.gr, 

Fb: @CabrioRestaurantBar, 
instagram: cabrio_restaurant_bar

Cabrio 

Ένα ρετρό στέκι για τις ταξιδιάρες 
και θεατρόφιλες ψυχές
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Τάσοσ 
ΜπουλΜέΤησ

# 552, 14.1.2016

Είχα μια υπέροχη 
συνεργασία με τη 
Ζωζώ. Ήταν ένα 

απωθημένο μου. Εί-
χαμε γνωριστεί για 
πρώτη φορά σε ένα 

ταξί που μας πήγαινε 
από το Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης στο 
αεροδρόμιο. Δεν 

χωρούσα να καθίσω 
πίσω δίπλα της γιατί 

είχε ανθοδέσμες 
από θαυμαστές. 

Όπως και στο πορτ 
μπαγκάζ. Μιλώντας 
λοιπόν της είπα ότι 
είμαι ο σκηνοθέτης 

της «Πολίτικης 
κουζίνας». Και 
ενθουσιάστηκε. 

«Τι ωραία που με 
αναφέρεις στην 

υπέροχη ταινία σου, 
πόσο θα ήθελα να 

δουλέψω μαζί σου». 
Και της απάντησα, 

«κι εγώ το ίδιο, 
κυρία Σαπουντζάκη 
και είμαι σίγουρος 
πως θα συμβεί». 

Και βεβαίως το ρόλο 
της καφετζούς, τον 
έγραψα πάνω της. 

Κι οφείλω να πω ότι 
είχα ενστάσεις από 

κάποιους στην αρχή, 
αλλά φυσικά ήταν 
υπέροχη. Όταν την 
πήρα τηλέφωνο δέ-
χτηκε με χαρά και το 
ίδιο χάρηκα κι εγώ. 

Και φυσικά είπε 
την υπέροχη ατάκα 
«εγώ για τον Τάσο 

μέχρι και τη γριά θα 
δεχτώ να κάνω».

ΕλΕνη 
Βι τάλη

# 554, 28.1.2016

Στη ζωή μου είμαι α-
νατολίτισσα. μου α-
ρέσει να ακουμπάω 
στον ώμο του άντρα 
που είναι δίπλα μου, 

να βασίζομαι σε 
αυτόν. μου αρέσει 
το σπίτι. Δεν θέλω 

να βγαίνω, ποτέ δεν 
ήθελα. Ίσως τότε 

μόνο που ήμουν δε-
καοχτώ και γάμπρι-

ζα (γελάει), αλλά 
για πόσο νομίζεις 

γάμπριζα; Στα είκοσί 
μου παντρεύτηκα.

ΔηΜηΤρησ 
Μπουράσ

#549, 3.122015

Αν θέλει κανείς να γίνει 
πολεμικός ανταποκρι-
τής θα πρέπει να είναι 
συνειδητοποιημένος. 
Θα πρέπει να σέβεται 

τον τόπο όπου βρίσκε-
ται και να κατανοεί ότι 
αν δεν συνέβαινε αυτό 
για το οποίο βρίσκεται 
εκεί, πολύ απλά δεν θα 
βρισκόταν εκεί. Ότι θα 
πρέπει να έχει μελετή-

σει, να έχει διαβάσει 
ιστορία, να ξέρει καλά 
ότι ρόλος του είναι να 
μεταδώσει και όχι να 
περάσει «μηνύματα», 

ένα ακόμη γρανάζι της 
προπαγάνδας. Και να 

ξέρει επίσης ότι η φωτο-
γραφία δεν πληρώνει. 

άννά Βίσση
#512, 4.2.2015

Αν ξεπεράσεις τη ρυτίδα τότε 
πολύ πιο εύκολα φτάνεις στην 
ψυχή. Και όταν λέω ρυτίδα 
μιλάω για τη ματαιοδοξία, τα 
υπαρξιακά, την απόκρυψη 
της αλήθειας, τα δεν παραδέ-
χομαι... Την ψυχή σου οφείλεις 
να την αγαπάς και για να συμ-
βεί αυτό μέσω του καθρέφτη 
δεν πρέπει να σε θαμπώνει η 
εικόνα σου, και ειδικά αν αυτή 
δεν σου αρέσει. 

Κωνσταντίνοσ Βήτα
#547, 18.11.2015

Από τότε που ήμουν δεκαοκτώ χρονών γύρω μου υπάρχει κρίση, αφραγκία, 

ανεργία, πείνα, δυστυχία κ.λπ. Κατά κάποιο τρόπο το έχω πάρει απόφαση πως 

η ζωή είναι αυτή. Όταν δουλεύαμε με τον πατέρα μου, συνήθιζε κάποιες φορές 

να μου λέει «είμαστε περαστικοί από αυτή τη ζωή, κοίταξε να χτίσεις θεμέλια 

μέσα σου». Με αυτή τη φράση έζησα και ζω. Η αγάπη που προσπαθώ να χτίσω 

μέσα μου, ο αυτοσεβασμός και η αλήθεια είναι η περιουσία μου σε αυτή τη ζωή.

ΚΛ Ο Υ
#570, 19.5.2016

Αρκετοί μου 
ζητουν σεξ 
χωρίσ προ-
φυλΑκτίκο, 

κΑτί που δεν 
κΑνω. ουτε 
κΑί τΑ φίλίΑ 
στο στομΑ 

μου Αρε-
σουν. τΑ ρΑ-
ντεβου μου 

προτίμω 
νΑ γίνοντΑί 

στο χωρο 
μου, γίΑτί 

ΑίσθΑνομΑί 
πίο ΑσφΑ-
λησ. Ή σε 

ξενοδοχείο. 
ο πελΑτησ, 
βεβΑίΑ, πολ-

λεσ φορεσ 
φοβΑτΑί πε-
ρίσσοτερο. 
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ΜΑρινΑ 
ΑΜπρΑΜοβιΤς
Tεύχος 472

δηΜηΤρης 
ΑνΑςΤΑςιου
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Μίλο 
Μάνάρά 

29.03.2012 

Ακόμα και όταν δι-
ηγούμαι ερωτικές 

ιστοριούλες, ο τύπος 
του ερωτισμού που 
διηγούμαι εγώ είναι 

πάντα ο δημόσιος και 
κοινωνικός ερωτι-
σμός. Εμένα δεν με 

ενδιαφέρει το σκάν-
δαλο. Δεν σχεδίασα 

ποτέ ένα ζευγάρι που 
κάνει έρωτα στην 

κρεβατοκάμαρά του. 
Κάθε γεγονός που 

σχεδιάζω είναι δημό-
σιου και κοινωνικού 

ενδιαφέροντος.



29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 A.V. 119 

Είχα να περάσω καιρό από το κέντρο και µπαίνοντας στο 
Booze το πρώτο που µου άρεσε ήταν τα µεγάλα ολοστρόγ-
γυλα, γυάλινα τασάκια. «Καπνίζουµε;», «µα φυσικά». Αν 
δεν το γνωρίζετε οι Κ.Ο.Τ.Ε.Σ., δηλαδή το κόµµα Καπνιστι-
κές Οµάδες για την Τέχνη & και την Εικαστική Συγκρότηση 
εδώ ιδρύθηκε κι εδώ παραµένει το σπίτι του – µια σύµπρα-
ξη, ας πούµε, µε το Booze Cooperativa. Στα µεγάλα ξύλι-
να τραπέζια θα ακούσετε συζητήσεις για την ελευθερία 
στον πολιτισµό και την έκφραση, θα παίξετε σκάκι και θα 
βγάλετε το λάπτοπ σας να δουλέψετε, στον ηµιώροφο θα 
δείτε κινηµατογραφικές προβολές ή θα συµµετάσχετε σε 
σεµινάρια κινηµατογράφου, στο θεατράκι πάνω παραστά-
σεις. Στο Booze υπάρχουν καθηµερινά δύο djs, από τις 3 το 
µεσηµέρι. Εκείνη την ώρα µπορεί να ακούσετε από όπερα 
µέχρι και τζαζ, τα βράδια είναι πιο ροκ και κρατάνε µε πολύ 
κόσµο έως αργά, µέχρι τις 3 τις καθηµερινές και όσο πάει 
Παρασκευές και Σάββατα. Να δηλώσετε εθελοντής σε κά-
ποια από τις πολιτιστικές οµάδες και να ρωτήσετε τον Νίκο 
Λούβρο τι θα κάνει για την Αθήνα αν εκλεγεί στις ερχόµε-
νες δηµοτικές εκλογές µε την παράταξη Αθήνα Εφαρµο-
σµένης Αισθητικής!     

◆Κολοκοτρώνη 57, 2114053733, www.boozecooperativa.
com, fb: Booze Cooperativa

BOOZE 
COOPERATIVA 

Οι Κ.Ο.Τ.ΕΣ. στο Booze Cooperativa

Θα το βρεις στην καρδιά της πόλης, µεταξύ του ιστο-
ρικού θεάτρου Ρεξ και του κινηµατογράφου Ideal και 

δεν υπάρχει τίποτα πιο τέλειο, αν αγαπάς τον καφέ, να 
απολαµβάνεις συνέχεια τους καλύτερους καφέδες απ’ 

όλο τον κόσµο! Γιατί αυτό ακριβώς κάνει το Foyer και 
είναι το µοναδικό στην Ελλάδα. Ανά δύο εβδοµάδες 

φιλοξενεί coffee roasters τη µία από το Βερολίνο, την 
άλλη από το Λονδίνο, την επόµενη από την Κοπεγχάγη 
και πάει λέγοντας, σε µορφή guests, και µας προσφέ-
ρει specialty καφέ από διάφορες χώρες παραγωγής. 

Μοντέρνο, hip και µε επιρροές από τα ευρωπαϊκά 
new age specialty coffee shops, το Foyer διαθέτει µια 
πολύ µεγάλη ποικιλία από φρεσκοκαβουρδισµένους 
καφέδες τους οποίους µπορεί να προµηθευτεί κανείς 
και για το σπίτι ή το γραφείο, µαζί µε τον ανάλογο εξο-

πλισµό, προµηθεύεται τσάι από το Λονδίνο, βγάζει από 
τα καλύτερα χειροποίητα γλυκά και προτείνει vegan 

σνακ επιλογές. Με δυο λόγια, τα πάντα έχουν προσοχή 
στη λεπτοµέρειά τους (όπως και το πολύ ζεστό lounge 

στον πρώτο όροφο, ιδανικό για χαλάρωση και διά-
βασµα). Μπορείς να το γνωρίσεις από νωρίς το πρωί 

καθηµερινά. 
◆Πανεπιστηµίου 46, 2103800047, 

fb: Foyer Espresso Bar, insta: foyer.espressobar

FOYER
 ESPRESSO BAR 

Θα σε πάει ταξίδι στη μαγεία 
του καφέ!
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Δημητρης 
ΚαλοΚύρης

#523, 22.4.2015

Το «Τιμές 
κάΤω Του 
ςκοΤους» 
ήΤάν άνά-
κοινωςή 

ςΤή βιΤρι-
νά ένος 

κάΤάςΤή-
μάΤος, γι’ 
άυΤο κάι ο 

ΤιΤλος 
μέςά ςΤο 

βιβλιο 
έινάι «άυ-
θένΤικος 
άνάγράμ-

μάΤι-
ςμος». γιά 
μένά άυΤή 

ή άνά
κοινωςή 

έινάι ένάς 
άυΤουςιος 

κάι 
δράςΤικος 

ςΤιχος.

ανΔρέας 
αποςτολίΔης

#522, 16.4.2015

Αρχίζεις να δια-
κρίνεις σε βιβλία 

τηλεοπτικά εφέ και 
όχι λογοτεχνικό 

περιεχόμενο. Δυ-
στυχώς, κατά την 
άποψή μου, ό,τι 

καινούργιο, ενδια-
φέρον και πρωτό-
τυπο εμφανίστηκε 
τα τελευταία χρόνια 
στο αστυνομικό εί-
δος, αυτό έγινε από 
σεναριογράφους και 
όχι από συγγραφείς. 
Φαντάζομαι πως τα 

πράγματα πάλι θα α-
ντιστραφούν κάποια 

στιγμή.

 ΛούΛα αναγνωστακη
#533, 1.7.2015

Τους ξέρω τους ανθρώπους. Μπορώ και τους ακούω. 
Δεν αποστασιοποιούμαι. Οι ήρωές μου αγγίζονται. 

Τους μαθαίνεις με το μικρό τους όνομα γιατί κάνουν λάθη.
Και τα λάθη μειώνουν την απόσταση από τον καθρέφτη.

Κατερίνα αγγελαΚη-ρουΚ
#549, 3.122015

Δίνω τα πάντα, τα ποιήματά μου, τις διακρί-
σεις μου, όλα, προκειμένου να ξαναπάρω τα 
νιάτα μου πίσω. Αχ, ο έρωτας είναι το άπαν. 

Και ο έρωτας συμβαδίζει με τη νεότητα.

Κωνςταντίνος 
μπίτζανης

#519, 25.3.2015

Σημειώνώ, 
πώΣ ενώ η 
πόλη ειναι 

γεματη από 
τόπόΣημα, 

μνημεια και 
μόυΣεια πόυ 
αφόρόυν τό 
μακρινό πα-
ρελθόν τηΣ, 
εχει ελαχιΣτα 
πραγματα να 

μπόρει να 
δει ό επιΣκε-

πτηΣ τηΣ πόυ 
αφόρόυν 

Στη νεότερη 
ιΣτόρια τηΣ. 

η δημιόυργια 
τόυ Βιόμηχα-
νικόυ μόυΣει-
όυ φώταεριόυ 

ΣυμΒαλλει 
Στό να καλυ-
φθει αυτό τό 

κενό.

Πρέπει
να θυμόμαστε 

πως η ελευθερία
της Τέχνης

προστατεύεται 
από το Σύνταγμα.

- ρούλα Πατεράκη 
#557, 18.2.2016

Δημητρης 
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Τρεις παραςΤαςεις
που δεν πρέπει να χάσεις!  

La Belle Helene
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η μουσική κωμωδία «Ωραία Ελένη» του Ζακ Όφενμπαχ επιστρέφει πιο όμορφη και πιο ανανε-
ωμένη από ποτέ και γιορτάζει τον 5ο χρόνο επιτυχίας της στο Θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης 

Κακογιάννης. Η αιρετική σκηνοθεσία του Παναγιώτη Αδάμ και ένα σύνολο από εκλεκτούς 
ηθοποιούς - τραγουδιστές, χορευτές και μουσικούς συνθέτουν την πιο απολαυστική σάτιρα 

της φετινής  σεζόν.
◆Κάθε Παρασκευή στις 21.00 και Σάββατο στις 20.30, έως 5 Ιανουαρίου. Ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης, Πειραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος, 2103418550, 210 3418579

F*cking 
Men
 
VAULT Theatre Plus
 
 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καυστικό, 
προκλητικό και γεμάτο χιούμορ «F*cking Men» 
του Joe Di Petro, σε μετάφραση, διασκευή και 
σκηνοθεσία Αντώνη Γαλέου. Στην παράσταση, 
10 άντρες όλων των ηλικιών και των κοινωνι-
κών τάξεων, μας μεταφέρουν σ’ ένα αποκαλυ-
πτικό πανόραμα της σύγχρονης ερωτικής σκη-
νής. Μέσα από το βλέμμα της ομοφυλοφιλίας, 
ένα έργο που μιλάει για τον έρωτα και το συ-
ναίσθημα ως δυνάμεις οι οποίες υπερβαίνουν 
τα φύλα και κάνουν τα φύλα να υπερβαίνουν 
τον εαυτό τους. Η παράσταση είναι αυστηρά 
ακατάλληλη κάτω των 18.
 ◆ Παρασκευή & Σάββατο στις 21.00, Κυριακή 
στις 18.15. VAULT Theatre Plus, Μελενίκου 
26, Βοτανικός (σταθμός Μετρό Κεραμεικός, 
Μεταξουργείο), 2130356472  

Η μητέρα 
του Άγιου

Αγγέλων Βήμα
 

Ο συγγραφέας της μεγάλης θεατρικής επιτυχί-
ας «Η πόρνη από πάνω» Αντώνης Τσιπιανίτης, 

η σπουδαία ηθοποιός Φωτεινή Ντεμίρη και 
η διακεκριμένη σκηνοθέτις Ρέινα Εσκενάζυ 

συναντώνται στο Αγγέλων Βήμα σε έναν θεα-
τρικό μονόλογο που θα συζητηθεί. Η Ευσεβία, 

η μητέρα του άγιου, είναι μια γυναίκα που 
δύσκολα βρίσκεις όμοιά της. Κι όμως, όλες οι 

γυναίκες θα δουν σε αυτήν ένα μικρό ή μεγάλο 
μέρος του εαυτού τους και της ζωής τους. Α-

πόλυτη στην αγάπη της, απόλυτη και στο μίσος 
της η Ευσεβία, όπως κι όταν αναζητεί τον έρω-

τα στα πιο απροσδόκητα κι αντιφατικά μέρη.

◆ Από 3 Δεκεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη 
στις 21.15. Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36, 

Ομόνοια, 210524 2211

3
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Γιώργος Κιμούλnς
#544, 29.10.2015

Με κάποιο τρόπο ο Έλληνας θεατής έχει πρόβλημα 
να ακούσει το «σ' αγαπώ» στο σινεμά. 

Είναι κάτι που προξενεί γέλιο, υπάρχει μια ενδόμυχη 
συμπλεγματική αντίδραση. Το «I love you» 

όμως το ακούει εύκολα, ακόμα και αν έχει παιχτεί 
άσχημα από τον ηθοποιό. 

 Pascal Bruckner
#546, 11.11.2015

Μεγαλώνοντας, συνάπτεις 
ειρήνη με τη χώρα σου. Μου 
πήρε σαράντα χρόνια ώσπου 
να γίνω Γάλλος. Πλέον έχω 

αποδεχθεί την ταυτότητά μου.

ΚυριάΚος ΜπάλάςΚάς 
#569, 12.5.2016

Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει άλµα 

στο tattoo στην ελλάδα. 

Αρχικά, το 32% των ανθρώπων στον 

κόσµο έχει τατουάζ. Ακόµα κι εδώ, που 

τα ταµπού υπήρχαν πάντα, είναι 

περισσότερος ο κόσµος που έχει

τατουάζ από αυτόν που δεν έχει».Γ ι ά ν ν η ς 
ά Γ Γ ε λ ά κ ά ς
#557, 18.2.2016 

Κάθε άνθρω-
πος που είναι 
ζωντανός στη 
σκέψη και δι-
ατηρεί τις ευ-
αισθησίες του 
θα είναι νέος 
µέχρι να φύγει 
από τη ζωή. 
Αυτό ονειρεύ-
οµαι για τον 
εαυτό µου.

Οlga κouklaki
#536, 2.9.2015

 Όταν άκουσα πρώτη φορά 
το «Bolero» του Ravel ήμουν παιδάκι 

και νομίζω ήταν η πρώτη φορά 
που συγκινήθηκα τόσο.
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Το στιλάτο και ζεστό G Café Bar φέρει την 
υπογραφή του Γιώργου Δουδέση και αυτό 
από μόνο του λέει πολλά. Ατμοσφαιρικό 
και κοσμοπολίτικο, μεσοτοιχία με το φη-
μισμένο κομμωτήριο του Γ.Δ., αποτελεί 
meeting point από νωρίς το πρωί έως αργά 
το βράδυ. Θα απολαύσετε τον εξαιρετικό 
καφέ Buondi ο οποίος συνοδεύετε από το 
φημισμένο πια κέικ πορτοκάλι, όπως πά-
ντα νόστιμη διεθνή κουζίνα, καλοφτιαγμέ-
νο brunch, αλλά και δημιουργικά κοκτέιλ 
στη συνέχεια της ημέρας. Με θαμώνες 
κατοίκους της γειτονιάς του Κολωνακίου, 

ανθρώπους που διατηρούν το χώρο εργα-
σίας τους, καθώς και ανθρώπους από το 
χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και της 
μόδας, το G είναι διακριτικό και έτσι ακρι-
βώς θα σας φερθεί. Από τις σελίδες του 
στο Facebook και στο Instagram μπορείτε 
να ενημερώνεστε για τα live, τα πάρτι και 
άλλα events που συχνά πραγματοποιεί.

● βουκουρεστίου 39, 2103629086, 
www.gcafebar.gr, 
fb: Georgios Doudessis G Café Bar,
Insta: gcafebar

G
 C

af
é
 B

ar

Το διακριτικό και κοσμοπολίτικο
στέκι του Γιώργου Δουδέση

Γιώργος  Δανιήλ,  bar manager 



124 A.V. 29 Νοεμβριου - 5 ΔεΚεμβριου 2018

Ηλίας 
ΒλαχακΗς
#546, 11.11.2015

Το πρόβλη-
μα είναι πως 
θεωρούμε ότι 
το σπίτι μας 
και το μαγαζί 
μας σταματά-
ει στην πόρτα 
μας. Κάτοικοι, 
επαγγελματίες, 
επισκέπτες δεν 
φροντίζουν κα-
θόλου την πόλη. 
Κι αυτή η φρο-
ντίδα δεν θέλει 
ούτε ΕΣΠΑ ούτε 
βαρύγδουπα 
προγράμματα 
και επενδύσεις, 
αλλά μια άλλη 
συμπεριφορά 
και νοοτροπία 
απέναντι στο 
συλλογικό αγα-
θό που είναι ο 
κοινόχρηστος 
χώρος.

 Όλγα 
γερΌβασίλη

#546, 11.11.2015

Είστε μια γυναίκα 
σκληρά εργαζόμενη, 

με τρία παιδιά και 
μπλεγμένη με την 

πολιτική. Πώς τα βγά-
ζετε πέρα;

Την  
ερώτηση  
αυτή την  

έχετε  
κάνει ποτέ 
σε άντρα  
πολιτικό;

#544, 26.10.2015

Κάθε μήνα το κτίριο 

στην Ακαδημία το 

επισκέπτονται πέ-

ντε με έξι χιλιάδες 

άνθρωποι μόνο για 

να το θαυμάσουν. 

Αυτή την τουριστική 

ροή πρέπει να την 

εκμεταλευτούμε και 

ναι, γιατί όχι, να τη 

συνδέσουμε με το 

καινούργιο κτίριο. 

Οπότε τι καλύτερο 

από το να γίνει ένα 

μουσείο της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης, για την 

ιστορία του ελληνι-

κού βιβλίου, της ελ-

ληνικής γραφής.

Δεν 
είμαι πολύ 
καλός να 

κυκλοφορώ 
στην πόλη 
ή με την 

κοινωνικό-
τητα. 

Όλες μου οι 
επαφές 

εξαντλούνται 
εντός 

θεάτρου.
- Δημήτρης 

Τάρλοου
#541, 7.10.2015

Βιβλιοθήκης, για την 

ιστορία του ελληνι-

κού βιβλίου, της ελ-

ληνικής γραφής.

Φίλιππος Τσιμπόγλου

Τακησ ΘεΌδωρΌπΌυλΌσ
# 553, 21.1.2016

Η γλώσσα είναι μία, έχει διάφορα επίπεδα και αυτό 

που λέω για τη δημοτική το λέω και λίγο προκλητικά. 

Για να αντιμετωπίσω τους δημοτικιστές που ισχυρί-

ζονται πως η καθαρεύουσα είναι «τεχνητή» γλώσσα. 

Πώς μπορεί να είναι «τεχνητή» μια γλώσσα η οποία 

έχει δώσει τόσα λογοτεχνικά αριστουργήματα;

κωσΤασ γ. 
παπαγεωργίΌυ

#518, 18.3.2015

Ο θάνατος διδά-

σκει, εμπλουτίζει, 

κανοναρχεί, κυο-

φορείται μέσα στη 

ζωή, εκκολάπτεται 

και μόνο φαινομε-

νικά την καταργεί· 

στην πραγματικό-

τητα την καθιστά 

αξία ανεκτίμητη. 

Δημητρης 
ρόκός

Tεύχος 496

ΦαίΔων 
ΠαΠαμίχαηλ 
Tεύχος 497

ΠηνελόΠη 
Βλαχόγίαννη
Tεύχος 499

γίαννης 
Βαλυρακης 
Tεύχος 502

χαρης τςεΒης 
Tεύχος 500

AspAsio 
HAronitAkis 

Tεύχος 503

μαρίαντα 
ΠαΠαÚωαννόυ

Tεύχος 501

ninA pAley 
Tεύχος 498

Cover

ArT



29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 A.V. 125 

Κοµψό και ζεστό, µε άρωµα Τοσκάνης και µιλανέζικη κουλ-
τούρα, το Brunello µοιάζει (και είναι) µια µικρή απόδραση 
από τα συνηθισµένα. Όλα είναι προσεγµένα στη λεπτοµέ-
ρειά τους, από τη διακόσµηση µε τις φιάλες κρασιού να 
κυριαρχούν στους τοίχους µέχρι το καλωσόρισµα, που 
θα σας κάνει να αισθανθείτε σαν καλεσµένοι. Το Brunello 
ανοίγει από τις 10 το πρωί µε εξαιρετικό καφέ Taf και 
panini-pizzetti, ενώ το µεσογειακής έµπνευσης µενού έχει 
επιµεληθεί ο σεφ, Μιχάλης Νουρλόγλου. Ιδανικό και για 
ένα απογευµατινό aperitivo, αλλά και για µια γευσιγνωσία 
κρασιού, µε τον σοµελιέ, Γιώργο Λουκά, να έχει επιλέξει 
δεκάδες σπουδαίες ετικέτες από τον ευρωπαϊκό αµπελώ-
να, πολλές από τις οποίες µπορείτε να απολαύσετε και σε 
ποτήρι. Μάλιστα, κάθε δύο µήνες το Brunello φιλοξενεί 
δύο από τα καλύτερα ελληνικά κρασιά, τα οποία αυτή την 
περίοδο είναι από το Κτήµα Παλυβού και το Κτήµα Καραµο-
λέγκου. Με πολλές εκπλήξεις για τις οποίες θα µας ενηµε-
ρώσει προσεχώς.

◆Λουκιανού 21, Κολωνάκι, 2107248889, fb: Brunello
instagram: brunelloanticaenoteca

BRUNELLO
Ιταλικές γεύσεις και κομψότητα 

στη Λουκιανού

Ξέρεις ποια είναι η ωραιότερη ιδέα µετά τη δουλειά; Μια 
αχνιστή µακαρονάδα. Ένα rib eye steak Black Angus Αµερι-
κής. Ή απλά το ωραιότερο τζιν που έχεις πιει ποτέ στην ω-
ραιότερη µπάρα ενός αθηναϊκού εστιατορίου. Τα Prosopa, 
που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αφηγηθεί µερικές από 
τις νοστιµότερες ιστορίες αυτής της πόλης, είναι ένα από 
τα λίγα στέκια που µπορούν να ικανοποιήσουν ό,τι επιθυ-
µία σου γεννιέται µετά από µια δύσκολη µέρα στο γραφείο. 
Από τις 18.00 και µετά στα τραπέζια της σάλας µπορείς 
να απολαύσεις τη θαλπωρή µιας µεσογειακής κατά βάση 
κουζίνας που της αρέσει όµως να ξανοίγεται και σε διεθνή 
µονοπάτια. Έτσι, θα βρεις κοπές από την Αµερική, λουκούλ-
λειες µακαρονάδες από την Ιταλία, πιάτα από την Ταϊλάνδη 
ή ακόµα και χαβανέζικο sushi! Αν όµως θες ένα ολόσωστο 
ποτό, η µπάρα στα Prosopa είναι και πάλι εδώ για εσένα. 
Μπορείς να διαλέξεις ανάµεσα σε 14 ρούµια, 10 διαφορε-
τικά τζιν, αλλά και σε 100 διαφορετικές ετικέτες από τους 
αµπελώνες του κόσµου. Tip: Αποκλειστικά για τον ∆εκέµ-
βριο τα Prosopa παρουσιάζουν 16 άκρως ενδιαφέρουσες 
ετικέτες από τον ελληνικό και ξένο αµπελώνα. Αξίζει να τις 
δοκιµάσεις όλες. Extra tip: Εδώ και λίγο καιρό τα Prosopa 
σε περιµένουν και τα µεσηµέρια του Σαββάτου (εκτός από 
εκείνα της Κυριακής) για µοναδικά νόστιµες ιστορίες δίπλα 
στις ράγες των τραίνων. 

◆Μ. Βασιλείου 52 & Κωνσταντινουπόλεως 4,
 Ρουφ, 2103413433,

 www.prosopa.gr, Fb: @prosoparesto

PROSOPA
Το απόλυτο στέκι για μετά τη δουλειά
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Γιάννης Ξάνθούλης
#551, 17.12.2015

Το τρένο είναι το φετίχ μου. Έζησα σε σπίτια κυκλωμένα από 
σιδηροδρομικές γραμμές, η οικογένειά μου ήταν «σιδηροδρο-
μική», ταξίδεψα πολύ με τρένα γεμάτα προσμονή και λαχτάρα 
φυγής. Και καρβουνίλα. Η θάλασσα σχεδόν είναι ανύπαρκτη 

στα βιβλία μου… Η αριστοκρατία της φαντασιακής νοσταλγίας 
μου διασχίζεται μόνο από τρένα νυχτερινά…. σαν το τραγού-

δι της Αρλέττας. 

Δημητρης 
Χριςτόπόυλός

#546, 11.11.2015

Η ελληνική πολι-
τεία και κοινωνία 
έχει αναδείξει κά-
ποια θέματα, τα 
εθνικά, τα οποία 
δεν πρέπει να τα 
αγγίζει κανείς. 

Αντιμετωπίζονται 
σαν αξιώματα: 

δεν υπάρχει άλλη 
Μακεδονία πλην 
της ελληνικής, 
δεν υπάρχουν 

μειονότητες στην 
Ελλάδα, η σφαγή 
των Ποντίων είναι 

γενοκτονία και 
μόνον γενοκτονία. 
Όποιος εκφράζει 
μια άλλη άποψη 
αντιμετωπίζεται 
περίπου ως προ-

δότης… 

ΣτάθηΣ
ΚάλύβάΣ

#544, 29.10.2015

Εθνικός στόχος είναι 
η ανασυγκρότηση της 

χώρας και η οικοδό-
μηση μιας σύγχρονης 

παραγωγικής οικο-
νομίας. Αν εκφραστεί 
ορθά και κατανοητά 

από πρόσωπα που εί-
ναι αξιόπιστα και δεν 
κουβαλούν βαρίδια 
του παρελθόντος, 

είναι ένα όραμα που 
θα βρει μεγάλη αντα-

πόκριση. 

Νικός μαραΝτζιΔης
#541, 7.10.2015

Δεν μπορεί ως κοινωνία να πέφτουμε συνεχώς 
θύματα μιας αφήγησης γεμάτης μύθους και 
μίσος. Η διαφορά ανάμεσα σε κοινωνίες που 
προχωρούν και σε κοινωνίες που παρακμάζουν 
βρίσκεται και στην ικανότητά τους να 
προσπερνούν τους μύθους και την πόλωση.

ΝτέΝης ζαΧαρόπόυλός
# 556, 11.2.2016

Δεν πιστεύω στην ιδιοκτησία αλλά 
στην πνευματική κληρονομιά των 
ανθρώπων. Ας πάρουμε απόφαση 

πως δεν είναι οι υπουργοί που ιδρύ-
ουν τα μουσεία.

όΔυςςέας 
κωΝςταΝτι-
Νόπόυλός

#538, 16.9.2015

Οι κΑλΟι 
υΠΑλλΗλΟι, 

Οι ΑΠΟτΕ-
λΕσΜΑτικΟι 
υΠΑλλΗλΟι, 
Οι ΜΟρφωΜΕ-
νΟι, συνΕΠΕισ, 
ΠΑρΑγωγικΟι 
υΠΑλλΗλΟι 

τΟυ δΗΜΟσιΟυ 
τΟΜΕΑ ΟφΕι-

λΟυν νΑ ΑνΑ-
δΕικνυΟντΑι, 
νΑ ΕξΕλισσΟ-

ντΑι, νΑ ΑντΑ-
ΜΕιβΟντΑι. νΑ 
ΑξιζΕι τΟν κΟ-
ΠΟ νΑ ΕργΑζΕ-
τΑι κΑνΕισ στΟ 
δΗΜΟσιΟ – κΑι 
νΑ ΕργΑζΕτΑι 

κΑλΑ.

Η ουσία είναί οτί Η αφΗγΗσΗ 
εχεί επαλλΗλεσ επίστρώσείσ 

καί λείτουργεί ώσ μπαμπουσκα. 
- Αλέξης ςτΑμΑτης #558, 25.2.2016

δΗΜΗτρΗσ  
ΧΑNτζΟΠΟυλΟσ 

- ΑλΕξΗσ  
κυριτσΟΠΟυλΟσ

Tεύχος 504

βΑσιλΗσ 
ΧΑρΑλΑΜΠιδΗσ - 
γιΑννΗσ 
ΑνΑγνωστΟυ 
Tεύχος 507

ΧριστινΑ 
τσΕβΗ

Tεύχος 508
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halpiN 

Tεύχος 509

στΑθΗσ 
ΠΕτρΟΠΟυλΟσ
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Mathew  
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Tεύχος 511

ΜιΧΑλΗσ 
ΑΜΑρΑντΟσ
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ΣτάύροΣ 
ΠετΣοΠούλοΣ

#334, 16.2.2011

Η έκδοση είναι µια 
ερµηνεία µέσω της 
επιλογής του εξω-
φύλλου, των τυπο-

γραφικών στοιχείων, 
των κειµένων, των 

υποσηµειώσεων και 
των φωτογραφιών 

που θα συνοδέψουν 
το κείµενο· όλα α-
ποκαλύπτουν τον 

τρόπο που βλέπεις το 
βιβλίο.
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full Spoon
Η πιο γλυκιά γωνιά της Ερμού

Θυμάμαι τις πρώτες μέρες που άνοιξε. Το είχα ανακαλύψει 
τυχαία, χάρη σε ένα βουτυρένιο, μεθυστικό άρωμα, που με 
τράβηξε μέσα στο λιλιπούτειο μαγαζάκι σαν υπνωτισμένη. 
Από τότε πέρασαν δύο χρόνια και η ιστορία του Full Spoon 
μετράει χιλιάδες υπνωτισμένους Αθηναίους. Κατά προ-
σέγγιση περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν περάσει από 
εδώ αυτά τα δύο χρόνια, εκτιμά ο Βαγγέλης Σωμαράκης 
που μαζί με την Αντωνία Γκούβη δημιούργησαν αυτή τη 
γωνιά για όσους αναζητούν το τέλειο γλυκό. 

«Θέλαμε από την αρχή» λέει ο Βαγγέλης «να φτιάξουμε 
ένα μαγαζί με βάθος. Νομίζω το πετύχαμε. Οι άνθρωποι 
που μπαίνουν σε αυτό το μαγαζί φεύγουν πάντα με ένα 
χαμόγελο». Πώς να μη χαμογελάσεις άλλωστε όταν το 
πιο βουτυρένιο τσουρέκι του κόσμου (φτιάχνεται με μια 
πολίτικη μυστική συνταγή του 1935) περιχύνεται μπρο-
στά σου με ζεστή σοκολάτα, πασπαλίζεται με αμύγδαλο 
και γαρνίρεται με χειροποίητο παγωτό; Αυτή είναι η ουσία 
του Full Spoon. Θα βρεις 5 πράγματα, αλλά όλα φτιάχνο-
νται με τα καλύτερα υλικά (και μάλιστα επί τόπου!) και 
συνδυάζονται μεταξύ τους με μοναδικό σκοπό να σε πάνε 
στον Παράδεισο. 

Το πρώτο είναι, φυσικά, αυτό το κολασμένο τσουρέκι (για 
τα Χριστούγεννα κάντε τις παραγγελίες σας από τώρα). 
Το δεύτερο είναι το πιο ωραίο προφιτερόλ που έχεις φάει 
ποτέ με τα σουδάκια να γεμίζονται με κρέμα ζαχαροπλα-
στικής ή παγωτό και να γαρνίρονται με ζεστή ή κρύα σοκο-
λάτα, γάλακτος ή bitter. Τι άλλο; Το φημισμένο τους γλυκό 
που ακούει στο όνομα trifle, μια εφεύρεση του Βαγγέλη με 
τραγανές φλωρεντίνες αμυγδάλου, φράουλες, κρέμα και 
σαντιγί. Οπωσδήποτε υπόκυψε στο banoffee με φρέσκια 
μπανάνα, καραμέλα βουτύρου, κρέμα ζαχαροπλαστικής, 
σαντιγί και τρούφα, αλλά και στη σοκολατόπιτα-έπος. Και 
φυσικά δοκίμασε το χειροποίητο παγωτό με φρέσκο γάλα 
από τη Φάρμα Κουκάκη. Θα το βρεις σε 52 γεύσεις (και 6 
vegan!) και αυτό γιατί σύμφωνα με τον Βαγγέλη «πρέπει να 
υπάρχει μεγάλη ποικιλία για να βρει ο καθένας ακριβώς το 
παγωτό που του ταιριάζει». Είναι σίγουρα από τα καλύτερα 
της πόλης, αν όχι το καλύτερο. «Με το παγωτό δεν παίζου-
με!» λέει ο Βαγγέλης και λέει αλήθεια. 

Ερμού 123, Μοναστηράκι, 2168003006,  
www.fullspoon.gr, Fb: @fullSPOON.gr
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Άνταμ Kοέν

ΣτράτοΣ
τζίτζηΣ 
#559, 3.3.2016

Πρέπει, 
πάντως, να 
είσαι πολύ 
ερωτευµένος 
για να αγνο-
ήσεις την α-
σχήµια αυτής 
της πόλης.

#532, 23.6.2015

Η Ελλάδα έχει σημαδέψει τη 
ζωή μου. Οι πιο σημαντικές 

μου αναμνήσεις έχουν χαρα-
χτεί εδώ. Πρώτο φιλί, πρώτο 

τσιγάρο, πρώτος χορός, 
πρώτο κορίτσι, πρώτο δρά-

μα. Πολλές, πολλές πρωτιές. 
Η πιο έντονη επίδραση που 

μου έχει δώσει η χώρα ή η 
κουλτούρα είναι αυτή που 

μου έδωσε η ίδια η Ελλάδα. 
Σίγουρα. Είμαι μεγάλος υπο-

στηρικτής της Ελ-
λάδας, αισθάνο-
μαι πρεσβευτής 

της. Όπου και να ταξιδεύω 
αναζητώ ανθρώπους από 

την Ελλάδα, ελληνικό φαγητό 
και οτιδήποτε μου τη θυμίζει. 

Είμαι πιστός των ελληνικών 
αξιών και του ήθους.

Κωνσταντίνοσ 
Γίανναρησ
#558, 25.2.2016

Η βία –θέλουμε δεν 
θέλουμε– είναι κάτι το 
πρωτόγονο και βαθιά 
ριζωμένο μέσα μας. Έχει 
τη γοητευτική αισθητι-
κή του και τη σαγηνευ-
τική ερωτική πλευρά. 
Γι’ αυτό χρειάζονται 
κοινωνία, κράτος και 
μηχανισμοί, που δεν 
αφήνουν να διαχέεται 
αυτό το φαινόμενο ανε-
ξέλεγκτα.

ΒάΣίληΣ 
Στάμάτίου
#569, 12.5.2016

Στην τηλεόραΣη 

εχω 316 καναλια, 

γιατι εχω εγκατα-

ΣτηΣει ενα πιατό 

και πιανω δόρυ-

φόρικη. τό πιατό 

ειναι από ενα 

ΣερβιτΣιό πόυ µόυ 

ειχανε κανει δωρό 

παλια.

τζένη 
Μέλίτα
#557, 18.2.2016

πωΣ λενε τη γυ-

ναικα πόυ Σόυ 

καθαριζει τό 

Σπιτι; ειναι ελ-

ληνιδα η ξενη; 

Σόυ εχει ζητη-

Σει πότε χαρη 

και πόια; 

τζενη µελιτα. 

ελληνιδα. ρεπό 

τα Σαββατόκυ-

ριακα.
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Παντελής Καψής
#615 25.5.2017

Ο αθλητικός τουρισμός 
είναι από τα πιο ωραία 
που μπορεί να κάνει κά-
ποιος. Τρέχαμε στην εξο-
χή της Εμίλια-Ρομάνια, με 
χιόνι γύρω μας και κατά 
διαστήματα σε ομίχλη. 
Σαν να είμαστε σε ταινία, 
σκέτη μαγεία. Αγωνιστι-
κά, όμως, αποτυχία αλλά 
και μάθημα. Από τότε έχω 
γίνει οπαδός της θεωρίας 
ότι πρέπει να πηγαίνουμε 
πιο αργά το πρώτο μισό 
του αγώνα. Και βέβαια 
σέβομαι πολύ περισσότε-
ρο την ανάγκη για σωστή 
τακτική.
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Quartier
 d’ athenes 

Ένα γαλλικό μπιστρό με fusion 
κουζίνα στο κέντρο της πόλης

Ένα γαλλικό μπιστρό στην καρδιά της Αθήνας, που μπο-
ρεί να γίνει στέκι όλες τις ώρες της ημέρας. Το Quartier 
d’ Athenes είναι μια αληθινή όαση στο κέντρο. Από τις 
μεγάλες του τζαμαρίες θα αφήνεις τη ματιά και τη φα-
ντασία σου να ταξιδεύουν, όσο θα περιεργάζεσαι τη με-
γάλη μπάρα, τους δερμάτινους καναπέδες, τα πράσινα 
μαρμάρινα τραπέζια και όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία της δι-
ακόσμησης που του δίνουν αυτόν τον ευρωπαϊκό αέρα. 
Ανοιχτό από νωρίς, από τις 8 τις καθημερινές και από τις 
9 τα Σαββατοκύριακα, σερβίρει εξαιρετικό καφέ 100% 
Arabica (και μονοποικιλιακούς), ενώ το brunch, έως τις 2 
καθημερινές και τις 5 τα ΣΚ, είναι αυτό που θέλεις: αυγά 
σε διάφορες εκδοχές, ομελέτες, σκραμπλ, κροκ μαντάμ 
και κροκ μεσιέ, μαζί με pancakes, χειροποίητες τάρτες, 
μπάρες και πεντανόστιμα μπισκότα ημέρας. Η εξαιρετι-
κή διεθνής fusion κουζίνα του θα σας προτείνει μία μίξη 
πιάτων απ’ όλο τον κόσμο, σαλάτες ορεκτικά και κυρί-
ως, από ιταλικές pasta και μεξικάνικη κεσαντίγια, μέχρι 
σεβίτσε, ταρτάρ σολομού και t-bone γάλακτος με αρω-
ματικό βούτυρο, ενώ εξίσου δυνατή είναι και η κάβα, 
με ελληνικές ετικέτες κρασιών, κλασικά και signatures 
κοκτέιλ, μπίρες και ποτά, με τις μουσικές να κινούνται σε 
τζαζ, φάνκι και σόουλ ύφος. Να θυμάστε ότι το Quartier 
d’ Athenes αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση και για το 
νωρίς το απόγευμα, μετά το γραφείο ή τα ψώνια και να 
γίνετε φίλοι στο Facebook να μαθαίνετε για τις προσε-
χείς live βραδιές.

◆Πλατεία Αγίων Θεοδώρων, 2155003850,
 Fb: Quartier d’ Athenes
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
#551, 17.12.2015

Είµαι συνιδρυτής του ΠΑΣΟΚ. Αλλά και έχω διαγραφεί από βουλευτής του. 
Πολύπλοκη ιστορία. Ποτέ δεν έπαψα να αισθάνοµαι ΠΑΣΟΚ. [...]

Στην οκταετία 1996-2004 η Ελλάδα έγινε µέλος της ΟΝΕ. Η χώρα γνώρισε µια 
εποχή παραγωγικής ανασυγκρότησης, η µεγέθυνση της οικονοµίας έτρεχε 

µε ρυθµούς ανάλογους των οποίων δεν είχε καµία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τα 
δηµοσιονοµικά µας είχαν βελτιωθεί κατά πολύ και η Ελλάδα συνεργαζόταν 

χωρίς δυσκολίες µε τους ευρωπαίους εταίρους. Το βιοτικό επίπεδο προσέγγιζε 
σε γοργό ρυθµό το ευρωπαϊκό, το ποσοστό των φτωχών και όσων ζούσαν σε 

κίνδυνο φτώχειας είχε µειωθεί. Υλοποιούνταν ή λειτουργούσαν ήδη τα µεγάλα 
έργα. Η χώρα είχε αξιοπιστία. Με τη δική µας συµπαράσταση η Κύπρος έγινε 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συµφωνία του Ελσίνκι δηµιουργήθηκαν 
οι προϋποθέσεις ειρηνικής επίλυσης των συνοριακών διαφορών 

µε την Τουρκία και καθιερώθηκε ο κανόνας ότι η Τουρκία θα πρέπει 
να προσφύγει στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για τις όποιες απαιτήσεις της. 
Εσείς δεν θα αποκαλούσατε όλα αυτά «δικαίωση»; Πολλά δεν έγιναν. 
Αλλά όλα ταυτόχρονα δεν ήταν δυνατό να γίνουν. Η ιστορική έρευνα 
θα δείξει µετά από χρόνια ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε δουλειά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ

#561, 17.3.2016

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΑΩ 

ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ. 

ΕΚΕΙ ΧΑΖΕΥΩ ΤΙΣ 

ΝΕΡΟΧΕΛΩΝΕΣ, 

ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ’ ΕΙΚΟΝΑ 

ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ. ΚΑ-

ΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΘΟΥΝ, 

ΚΑΒΑΛΩΝΤΑΣ Η 

ΜΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΙ 

Α∆ΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΝ 

Η ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΧΑΣΕΙ 

ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ 
#572, 2.6.2016

Στο Πεδίον του Άρεως απέκτησα πατριωτικό φρόνηµα θαυ-
µάζοντας τα παλικάρια του ’21 στην οµώνυµη αλέα. Από το 
αναψυκτήριο έφταναν ως τα αυτιά µας τροµπέτες και πια-
τίνια, ο θρυλικός Γιώργος Οικονοµίδης έκανε σόου κάθε 
Κυριακή πρωί. Ο πατέρας µου µε έµαθε να ποδηλατώ σε µιαν 
αλάνα πίσω από το άγαλµα της Αθηνάς, που την λέγαµε «Πα-
γόδα» επειδή γειτνίαζε µε ένα κινέζικο εστιατόριο. Έτρεχα 
όλο και πιο γρήγορα για να εντυπωσιάσω τον µπαµπά, ώσπου 
το λάστιχο έσκασε, έσκασα κι εγώ µε τα µούτρα στο τσιµέντο, 
πήγα την εποµένη στο σχολείο µε τουπέ τραυµατία πολέµου. 
Όταν έδινα για δεύτερη φορά Πανελλαδικές –την πρώτη είχα πε-
ράσει στη Θεολογία και η Νοµική µού είχε γίνει έµµονη ιδέα– έκανα 
το µοναδικό τάµα της ζωής µου. Υποσχέθηκα στον Αλέξανδρο Υψηλάντη 
πως, άµα τα κατάφερνα, θα κατέθετα δάφνινο στεφάνι στα πόδια του αγάλµατος που τον παριστάνει νεκρό 
και βρίσκεται µπροστά στην εκκλησία των Ταξιαρχών. Τήρησα το λόγο µου. Μάλλον επρόκειτο για την πιo 
µοναχική αλλά και πιo ειλικρινή απότιση φόρου τιµής στον ήρωα εδώ και πολλές δεκαετίες...

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ
#561, 17.3.2016

Aισθάνομαι μεγάλη τιμή για τη μή-
νυση που ασκήθηκε εναντίον μου 
από την Πρόεδρο του Αρείου Πά-
γου. Τη θεωρώ, κατά κάποιο τρόπο, 
αναπόφευκτη συνέπεια των αγώνων 
που έχω δώσει στη ζωή μου.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

#567, 28.4.2016

Ψάχνοντας έπεσα 
πάνω στη στεφανι-
ογραφία της µάνας 

µου που µας την είχαν 
δώσει σε DVD, και 

ασυναίσθητα την είχα 
ακουµπήσει εκεί. Έτσι 

έκατσα κι έγραψα 
την πρώτη ιστορία. 
Είναι σαν µια ανα-

ρώτηση αν φύλαξα 
τη στεφανιογραφία, 
όπως η ίδια φύλαξε 

τα τετράδιά µου αλλά 
και τους ελέγχους 

µου από το ∆ηµοτικό, 
για τα οποία ακόµη 

καµαρώνει.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΔΟΞΙΑΔΗΣ

#565, 14.4.2016

 Κυρίες και κύριοι 

του πειθαρχικού 

της ΕΣΗΕΑ… ειλι-

κρινά ψάχνω να 

βρω κάποια εξήγη-

ση, κάτι που να µου 

δίνει τη δυνατότη-

τα να ερµηνεύσω 

την απόφασή σας 

να καταδικάσετε 

συναδέλφους σας 

για την ελεύθε-

ρη έκφραση της 

γνώµης τους. (σ.σ. 
διαγραφή δηµοσιο-
γράφων επειδή υπο-
στήριξαν στο δηµο-
ψήφισµα το ΝΑΙ, χω-
ρίς κατά την Ένωση 
να κρατήσουν ίσες 
αποστάσεις). Θέλω 

να σας δικαιολογή-

σω, καταλαβαίνετε, 

να βρω κάποιο 

λόγο βιολογικό, 

κοινωνικό, κάποιο 

κουσούρι, κάποια 

αδικία που σας έλα-

χε τέλος πάντων, 

ίσως στα παιδικά 

σας χρόνια, που να 

εξηγεί το πώς απο-

φασίσατε να προ-

φασιστείτε τη «µη-

αντικειµενικότητα» 

προσπαθώντας να 

φιµώσετε κάποιους 

συναδέλφους σας 

που έχουν άλλη πο-

λιτική άποψη από 

τη δική σας.
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 Peace of Mind 
Το all day σημείο αναφοράς

 του Υμηττού

Το Peace of Mind λειτουργεί εδώ και περίπου δυο χρόνια 
και από την πρώτη ημέρα κιόλας οι άνθρωποί του μας 
δείχνουν με πόσο μεράκι κάνουν αυτό που αγαπούν, σε 
όλα τα επίπεδα. Μπορείς να το χαρακτηρίσεις ως ένα all 
day café bar, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι ονειρικές 
καλοκαιρινές βραδιές στην ταράτσα του. Τα ζεστά μεση-
μέρια και απογεύματα στο όμορφο και άνετο εσωτερικό 
του, όπου κάθεσαι δίπλα στις μεγάλες τζαμαρίες και «τα-
ξιδεύεις». Τα αγαπημένα του events, με πολύ γνωστούς 
Dj Guests. Η μεγάλη σαν κινηματογραφική του μπάρα, 
η ευγένεια των ανθρώπων του, η καλαισθησία στη δι-
ακόσμηση. Αλλά και όλα τα ωραία που μας προσφέρει. 
Η μέρα ξεκινάει φυσικά με τι άλλο; Με απολαυστικό κα-
φέ Dimello, ζεστό ή κρύο, από εκλεκτές ποικιλίες καφέ 
100% Αrabica καθώς και χαρμάνια μοναδικής προέλευ-
σης από όλο τον κόσμο.

Αλμυρές και γλυκές προτάσεις, από pancakes, αυγά σε 
διάφορες (και πολύ νόστιμες) εκδοχές, french toasts και 
πολλά άλλα και σημείωσε εδώ ότι τα πάντα φτιάχνονται 
στο κατάστημα με προσεκτικά διαλεγμένα υλικά. Αυτό 
ισχύει και για όλες τις προτάσεις της κουζίνας, με πιάτα 
ιδανικά για να συνοδεύσουν το ποτό ή το cocktail σου, ό-
πως burgers, σαλάτες, κλαμπ σάντουιτς, μπρουσκέτες, 
quesadillas, αλλά και healthy συνταγές, όπως σαλάτα 
με κινόα ή fitness κλαμπ με ολικής άλεσης ψωμάκι και 
σολομό. Μαζί με όλα αυτά ο κατάλογος θα σου προτείνει 
κλασικά και signature cocktails, αρκετές ετικέτες κρα-
σιών αλλά και μια μεγάλη ποικιλία ποτών, όπως τα 90 
διαφορετικά ουίσκι! Από το μετρό του Αγίου Ιωάννη πας 
εύκολα και με τα πόδια, να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει ένα 
από τα στέκια σου. 

◆Πλατεία Υμηττού 3 & Καισαρείας, Υμηττός, 
2107621880, fb: Peace of Mind



132 A.V. 29 Νοεμβριου - 5 ΔεΚεμβριου 2018

Κωνσταντίνοσ ΜητσοταΚησ
#571, 26.5.2016

Οι μόνοι άνθρωποι στο Παρίσι που κοιμόντανε το μεσημέρι ήμουνα εγώ και ο Καραμανλής. Α-
γαπούσε πολύ τα παιδιά. Τον Κυριάκο και την Ντόρα. Με τη Μαρίκα δεν τα πήγαινε καλά, γιατί 
η Μαρίκα είναι γλωσσού, δεν του χάριζε, και ο Καραμανλής ήταν δύσκολος. Αλλά ερχόταν πολύ 
συχνά στο σπίτι μας να φάει. Του άρεσαν πολύ οι χορτόπιτες και το αγαπημένο του γλυκό ήταν ο 
μπαμπάς με το ρούμι. Έπινε μόνο κόκκινο κρασί, ακόμα και με το ψάρι, προς μεγάλη απελπισία 

των γάλλων σομελιέ. 

Γιάννης 
Χουβάρδάς

#598, 19.1.2017

∆εν γελάω εύκολα και 
δεν µου αρέσουν ούτε 
οι παραστάσεις ούτε 
οι άνθρωποι που µου 
υποδεικνύουν πότε 
πρέπει να γελάσω ή 

που κάνουν κάτι µόνο 
και µόνο για να προκα-

λέσουν το γέλιο. 

#575, 23.6.2016

Φέτος είχα τον απαραίτητο χρόνο ώστε να δημιουρ-
γήσω ένα πρόγραμμα, όπως ακριβώς το ήθελα. Την 
πρώτη χρονιά υλοποιήθηκε υπό καθεστώς απίστευ-

της χρονικής πίεσης – ήταν τόσο μεγάλο το άγχος που 
άσπρισαν τα μαλλιά μου (γέλια).

άλέξάνδρος 
βέλιος

#576, 30.6.2016

Καθώς ανήκω στην 
κοίτη της πεσιµι-

στικής φιλοσοφίας 
ανέκαθεν θεωρούσα 
πως είτε η ευθανασία 

είτε η αυτοκτονία 
είναι ένας τρόπος για 
να φύγεις ανώδυνα. 
Αν θέλω να µε περι-

γράψω θα έλεγα πως 
είµαι ένας γενναίος-
δειλός. Έχω, πλέον, 

ένα θάρρος απέναντι 
στο θάνατο, αλλά 
είµαι πραγµατικά 

δειλός µπροστά στον 
πόνο και τη σωµατική 
βία. Γι’ αυτό και προ-
τιµώ την ευθανασία 
από το να λιώνεις σ’ 
ένα νοσοκοµειακό 

κρεβάτι, το να µετα-
µορφώνεσαι σ’ ένα 

καλωδιωµένο κοµµά-
τι κρέατος.

ΓίωρΓοσ ΠαΓουλατοσ
#598, 19.1.2017

Η αισιοδοξία είναι μια αίσθηση υποχρέωσης και δημόσιου καθήκο-
ντος για όσους μιλάμε και γράφουμε δημόσια. Με άλλα λόγια εάν δη-
μόσια παραιτηθούμε από κάθε ελπίδα, καλύτερα να σιωπήσουμε.

Χριςτος ρουμέλιωτάκης
#565, 14.4.2016

Α, οι φίλοι μου αυτοί, τους βλέπω· δεν ξιφουλ-
κούν πια, δεν κατεβαίνουν στους δρόμους, δεν 
ωρύονται κατά των μνημονίων και των γερμανο-

τσολιάδων· απλώς έχουν κατε-
βάσει το κεφάλι και παίζουν με 
μανία τάβλι. Παίζουν, παίζουν 
και φέρνουν ασόδυο. Και εγώ; 

Αποφεύγω να τους κοιτάζω 
στα μάτια, για να μη τους 
φέρνω σε δύσκολη θέ-

ση. Άλλη μια ήττα της 
φωνασκούσας Αρι-
στεράς.

βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 
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TYCO
Και τώρα, “Take Your Cocktail 

Out” ή απόλαυσέ το και με 
delivery!

Αυτή κι αν ήταν μια πολύ καλή ιδέα: Take away 
κοκτέιλ φτιαγμένα από επαγγελματίες, για να 
τα απολαμβάνεις στη βόλτα σου ή και delivery, 

για το γραφείο ή το σπίτι! Αυτή την υπέροχη ιδέα 
έκανε πραγματικότητα το TYCO, το οποίο έχει 

ήδη γίνει γνωστό για τα δροσερά κι απολαυστικά 
κοκτέιλ που σερβίρει σε μορφή take away, κα-
θημερινά από τις 2 το μεσημέρι έως και τις 2 το 

βράδυ. Πλέον, με τη  νέα υπηρεσία delivery ήρθε 
για να ταράξει ακόμα μια φορά τα δεδομένα στην 
κατανάλωση κοκτέιλ, καθώς οι έμπειροι ποδηλά-

τες-couriers είναι έτοιμοι να παραδώσουν στην 
πόρτα σου κάποιο ή κάποια από τα 6 μοναδικά και 
πεντανόστιμα signature και ckassic κοκτέιλ, long 
drinks και ποτά, με τιμές από 5 ευρώ, αλλά κι επι-

λογές χωρίς αλκοόλ, με 4,50 ευρώ!

Να θυμάσαι ότι το TYCO αναλαμβάνει delivery κο-
κτέιλ σε jags των 25 ποτών για όλα σου τα πάρτι 
ή και για εταιρικές εκδηλώσεις, ενώ όλα του τα 
ωραία ποτά μπορείς να τα απολαύσεις και στα 

stools στον πανέμορφο και γραφικό πεζόδρομο 
της Ρόμβης. 

Extra tip: Σύντομα θα είναι διαθέσιμος και ο νέος 
κατάλογος με ζεστά και πεντανόστιμα κοκτέιλ!

◆ ρόμβης 11, Αθήνα, 2111823343, fb: TYCO 
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Γιώργος Κουµεντάκης
#565, 14.4.2016

Το φαγητό, το σεξ, η συνοµιλία µας, µια µπούρδα που 
βλέπω στην τηλεόραση, όλα έχουν την αξία τους 
και µε τροφοδοτούν πνευµατικά. Όλα τα αφήνω 

να ρέουν κανονικά. Το σηµαντικό µαζί µε το 
ευτελές και όλα είναι κέρδος. Η µοίρα επίσης 
µε έχει βοηθήσει στο να αποδεχτώ πως ένα 
έργο µου µπορεί και να µην παιχτεί ποτέ.

Μαρία Ναυπλιώτου 

#558, 25.2.2016

Θυμάμαι τον εαυτό μου πολύ 
πιο μικρή, όταν ήθελα να ζω 

μόνο μεγάλα πάθη. Μεγαλώνο-
ντας δεν τα θέλω. Έχει να κάνει 
και με το πόσο έχεις πέσει στα 
πατώματα κι έχεις πλαντάξει 

για έρωτες που έφυγαν. Το έχω 
ανεβάσει αρκετές φορές αυτό 

το εργάκι. Πόνεσα-χτυπήθηκα- 
έκλαψα-πήγα σε φίλες, όλα, 

όλα τα έχω κάνει. Σήμερα αυτά 
είναι εμπειρίες. Πάντως είναι 

αμαρτία να φύγεις 
από τη ζωή χωρίς 
να έχεις ζήσει έναν 

τουλάχιστον μεγάλο έρωτα, 
ακόμη και με κάποιον για τον 
οποίο οι φίλες σου λένε «καλέ, 
με αυτόν;». Ναι, με αυτόν, δεν 

πειράζει. 

ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ-

ΚΗΣ
#580, 28.7.2016

ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΠΕΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΩΜΟΥΣ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ Α-
ΝΑΓΚΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΝΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ. 
ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΑΥΤΟ 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΕΙ... 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ 

ΩΡΑΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, Α-
ΝΑΛΓΗΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ. Ε-

ΧΟΥΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΒΡΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ 
ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΝΑΜΕ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑ-
ΠΟΣΤΟΛΗΣ
Τεύχος 310 14.07.2010 

Σήµερα η οικονοµική 
κρίση ίσως δώσει την 

ευκαιρία στους  Έλ-
ληνες να ανακαλύ-
ψουν το παλιό τους 
πείσµα. Και πείσµα 

δεν είναι να κλείνεις 
τα µάτια και να ορµάς 
στα τυφλά, είναι την 
ώρα που όλοι γύρω 
σου λένε πως είσαι 

ξοφληµένος, εσύ να 
οπλίζεις τη θέλησή 
σου µε γνώση, υπο-
µονή και ευελιξία. 
Πρέπει να τα διδα-

χτούν αυτά οι νεότε-
ροι, πρέπει να τους 

πείσουµε  να µην είναι 
απαισιόδοξοι «για λό-
γους ευκολίας». Γιατί 
το να απελπίζεσαι εί-
ναι πολλές φορές µια 
υπεκφυγή, δείχνει ως 
πού φθάνει η τεµπε-
λιά της συνείδησης. 

Α Ρ Γ Υ Ρ Η Σ  Π Α Ν ΤΑ Ζ Α ΡΑ Σ 
#578, 14.7.2016

Ο πολιτισµός µας είναι σαν µια 
χαλασµένη µηχανή. Αυτή τη µη-
χανή θέλουµε να την ανοίξουµε, 
να την εξετάσουµε, να µάθουµε 
ποιο ήταν το πρόβληµα, τι δεν 
πήγε καλά και να καταφέρουµε 
να την ξαναβάλουµε σε κίνηση. 
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Tεύχος 540

ΦΙΛΙΠ 
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Tεύχος 542
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Tεύχος 545
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ΠΑΝΟΣ 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ

Tεύχος 544

ΜΑΡΙΝΑ  
ΑΜΠΡΑΜΟΒΙΤΣ
#560, 10.3.2016

Είναι εντελώς αλαζονικό 
να θεωρούµε ότι είµαστε 
αθάνατοι. Kάθε µέρα εί-
µαστε κοντά στο τέλος. 
Είναι τόσο σηµαντικό να 
το αντιµετωπίσουµε. ∆ι-
αρκώς αντιµετωπίζω τους 
φόβους µου. Σκέφτοµαι 
πώς θα είναι όταν πεθά-
νω πραγµατικά. Είναι µια 
πολύ καλή άσκηση. Για 
µένα είναι εξαιρετικά ση-
µαντικό να µην πεθάνω 
θυµωµένη, φοβισµένη 
και ασυνείδητα. Να νιώ-
σω αυτό το πέρασµα. Είχα 
µια καλή ζωή και θέλω να 
έχω ένα καλό θάνατο. Να 
νιώσω αυτή τη στιγµή. 
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Καστελόριζό
Φρέσκο ψάρι, υπέροχοι 

θαλασσινοί μεζέδες και όλο το 
μπλε του κόσμου 

 

Μικρές βαρκούλες που ακολουθούν το κύμα, σύν-
νεφα που ταξιδεύουν βιαστικά και όλο το μπλε του 
κόσμου να ξανοίγεται στα πόδια σου. Όχι, δεν βρίσκε-
σαι σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Η Αθήνα έχει και αυτή 
τους μικρούς της παραδείσους και το Καστελόριζο 
στη Βάρκιζα είναι ένας από αυτούς. Από τη ζεστή σά-
λα μπορείς να απολαύσεις τη θάλασσα όλο το χρόνο, 
προστατευμένος από τις μεγάλες τζαμαρίες που κοι-
τούν το μικρό λιμάνι.

Διάλεξε λοιπόν ένα τραπέζι με θέα το απέραντο γαλά-
ζιο, κάτσε αναπαυτικά και παραδώσου στις θαλασσι-
νές γεύσεις αυτού του εστιατορίου, που από το 1994 
ξέρει πολύ καλά να αρμενίζει στα νόστιμα μελτέμια. 
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δοκιμάσεις είναι 
φυσικά το φρέσκο ψάρι για το οποίο το Καστελόριζο 
φημίζεται. Ό,τι ψάρι πιάσει η τράτα του κυρ Λάζαρου, 
δυνατό χαρτί στην ψαραγορά της Βάρκιζας, φτάνει 
στην κουζίνα μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ πολλά ακόμα 
ψάρια και θαλασσινά έρχονται από τη Χαλκίδα και τη 
Λήμνο.

Εκτός από το φρέσκο ψάρι, όμως, υπάρχουν ακόμα 
2-3 μυστικά που κάθε θαμώνας στο Καστελόριζο 
γνωρίζει: 1. Η ψαρόσουπα είναι από τις καλύτερες της 
Αθήνας. 2. Η τηγανητή καραβιδόψιχα είναι από τα πιά-
τα εκείνα που αξίζει να γευτείς τουλάχιστον μια φορά 
στη ζωή σου. 3. Τα ντολμαδάκια θαλασσινών με ρύζι, 
αρωματικά βότανα, καλαμάρι και χταπόδι πάνε το κε-
φάλαιο «θαλασσινό μεζέ» σε άλλο επίπεδο.
 
Το καλύτερο όμως το κρατάμε για το τέλος: χάρη 
σε δύο εκπληκτικά μενού μπορείς να εξερευνήσεις 
αντιπροσωπευτικά πιάτα της κουζίνας και μάλιστα 
σε εξαιρετικά προσιτές τιμές. Το «Μενού της Παρέας» 
περιλαμβάνει 7 πιάτα μαζί με κρασί ή ρακί και έχει 
€18/άτομο, ενώ το “Set Menu” περιλαμβάνει 6 κο-
ρυφαία πιάτα μαζί με κρασί ή μπίρα σε απεριόριστη 
κατανάλωση μόλις με €28/ άτομο. Και όλα αυτά με 
την εγγύηση της αξεπέραστης ποιότητας του Ομίλου 
Καστελόριζο.

◆ Ποσειδώνος, Λιμανάκια Βάρκιζας, Βάρη,  
210 9655022
www.kastelorizo.com.gr, Fb: Kastelorizo Varkiza 
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#563, 31.3.2016

Πάντα είναι απο-
τέλεσµα συνερ-
γασίας αυτό που 
βγαίνει, γι’ αυτό 
και δεν καταλα-
βαίνω κάποιες 
αφελείς κριτικές 
του τύπου «ω-
ραία σκηνοθεσία 
αλλά κακός αυ-
τός ο ηθοποιός… 
καλός ηθοποιός 
αλλά κακή σκη-
νοθεσία». Πώς 
µπορείς να πεις 
αυτό; Είναι σαν να 
λες, πολύ ωραίο 
το σπίτι σου αλλά 
το σαλόνι σκατά. 
Ε, όχι ρε φίλε.

Μάκnς 
Παπαδnµnτρίου

LAURIE 
ANDERSON 

#576, 30.6.2016

Για το memorial 
του συζύγου μου 
(αναφέρεται στον 

Lou Reed, που 
«έφυγε» το 2013) 

σκεφτόμουν τι να 
πω στην ομιλία 
μου και αυτό 

που τράβηξε την 
προσοχή του κό-
σμου ήταν όταν 
ανέφερα τους 

τρεις κανόνες που 
ακολουθούσαμε 

στη ζωή μας. 
Νούμερο ένα. Μη 

φοβάσαι ποτέ 
κανέναν. Σκέψου 
πόσο διαφορετι-
κή θα ήταν η ζωή 
σου με αυτό τον 
τρόπο... Ο δεύτε-
ρος κανόνας είναι 

να αναπτύξεις 
έναν ανιχνευτή 
ανοησίας και να 

μάθεις να τον 
χρησιμοποιείς. 

Και ο τρίτος είναι 
να είσαι πολύ τρυ-
φερός. Αυτό είναι 

όλο».

ΠΑΝΟΣ 
ΑΛΜΑΝΛΗΣ

#562, 24.3.2016

Η ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣΦΕ-

ΡΕΤΑΙ ΓΙΑ PARKOUR. 

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΕΝΕ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ 

ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕ-

ΦΤΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΣΚΟΠΟ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 

ΠΟΛΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ 

ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ 

ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ 

ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΑ ΤΑ 

ΧΡΟΝΙΑ. ΑΥΤΟ ∆ΙΝΕΙ 

ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑ-

ΝΟΥΜΕ.

ΧΑΡΟΥΛΑ 
ΑΛΕΞΙΟΥ

#585, 6.10.2016

Στα συρτάρια σας 
τι βρήκατε ξεχα-

σµένα; 
Τα άλυτα που 

πρέπει να λυθούν. 
Το θυµό µου. 

Είχα επιτρέψει 
στον εαυτό µου 
να του συµβούν 
πράγµατα. Γιατί 
δεν διεκδίκησα, 

γιατί επέτρεψα να 
χειραγωγηθώ από 
σχέσεις... Θυµή-
θηκα την αξία του 
έρωτα. ∆εν ξέρω 
αν θα τον ξαναζή-
σω, τουλάχιστον 
µε τον τρόπο που 

τον έζησα. Το 
κακό είναι πως 

τίποτα δεν µπορεί 
να µε παραµυθιά-

σει, πλέον. 

ΧΑΡΗΣ 
ΛΙΘΟΣ 

#594, 8.12.2016

Ο έρωτας 
είναι η 

αρρώστια 
εκείνη της 
οποίας ο

μοναδικός 
τρόπος
για να 

γιατρευτείς 
είναι να 

αρρωστή-
σεις κι άλλο.

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΑΝΑΚΗΣ 

#573,  9.6.2016

Άνθρωποι που είναι 
γνωστοί για τις ρατσι-
στικές τους απόψεις 
και παραληρήµατα, 

προσκαλούνται ξανά 
και ξανά, ενώ είναι εκ 

των προτέρων γνωστό 
ακριβώς το τι θα πουν 
και µάλιστα έντεχνα 
και υποκριτικά τους 

τσιγκλίζουν προς 
την κατεύθυνση να 
παραληρήσουν και 
πάλι ρατσιστικά, να 

προσβάλουν βάναυσα 
ανθρώπους, δικαιώ-

µατα και αξιοπρέπειες, 
να διατυµπανίσουν 

ελεύθερα τη ρητορική 
µίσους και έτσι να 

καλλιεργήσουν ένα 
οµοφοβικό, σεξιστικό, 
ρατσιστικό κλίµα στην 

κοινωνία. Και αφού 
τα προκαλέσουν όλα 
αυτά, στη συνέχεια 

επικαλούνται τις από-
ψεις των καλεσµένων 
τους για τις οποίες δεν 
φέρουν ευθύνη. Φυσι-
κά και φέρουν ευθύνη. 

Είναι κυριολεκτικά 
συνένοχοι. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

#666, 4.7.2018

Ποιες είναι οι 
µεγαλύτερες εκ-
δοτικές επιτυχί-
ες του «Ερµή»;
Για παράδειγ-
µα, η θρυλική 

σειρά του Νίκου 
Τσιφόρου έχει 

πουλήσει εκατο-
ντάδες χιλιάδες 
κοµµάτια και 

συνεχίζει να έχει 
πάντα µεγάλη 
ζήτηση. Μόνο 
η «Ελληνική 
Μυθολογία» 

έχει φτάσει τις 
150.000 βιβλία
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Γιώργος Παπαγεωργίου

Brian  Eno
#585, 6.10.2016

Η μουσική πρέπει να αλλάξει 
όνομα. Διαφέρει τόσο πολύ από 
την αρχική της σημασία. Μέχρι 

την αρχή της ηχογράφησης 
ήταν εφήμερη, ποτέ δεν επανα-
λαμβανόταν, αν είχες ακούσει 
την 5η συμφωνία του Μπετό-
βεν 12 φορές θα ήταν και πολύ. 
Και ποτέ η ίδια. Επίσης συνδε-
όταν με ένα χώρο. Ποτέ δεν θα 
άκουγες την 5η συμφωνία στο 
σπίτι σου. Έπρεπε να πας να τη 

δεις ζωντανά. Αυτό λεγόταν 
μουσική. Μετά τις ηχογραφή-

σεις η μουσική μετατράπηκε σε 
εντελώς διαφορετική μορφή 
τέχνης. Ας την πούμε sound 

painting, ή κάποιος να της βρει 
κάποιο ωραίο όνομα. 

#544, 29.10.2015

Γιώργο, µε τι είσαι 
παθιασµένος;
Με το πλυντήριο πιάτων. Από 
τότε που µπήκε στη ζωή µου 
όλα άλλαξαν. Οι µέρες µε τα 
µουχλιασµένα ποτήρια στο 
νεροχύτη, η έλλειψη καθαρού 
πιρουνιού τη στιγµή που το 
χρειαζόσουν, το λερωµένο 
σουρωτήρι, όλα είναι πια πα-
ρελθόν. Κάθε βράδυ ο ήχος 
του, σαν γουργούρισµα µέσα 
στο σκοτάδι, µε νανουρίζει και 

τα γκουπ 
γκουπ που 
κάνει πότε 

πότε είναι εκεί για να µου θυµί-
ζουν ότι η δουλειά του δεν 
θα είναι εύκολη, αλλά θα τα 
βγάλει πέρα και, ναι, θα µου 
σταθεί στα δύσκολα σαν κα-
λός φίλος.

Λένα ΠΛ ατωνος
#586, 13.10.2016

Η αναγνώρισή µου από 
τις νεότερες γενιές εί-
ναι το έδαφος πάνω στο 
οποίο βαδίζω, ξεκου-
ράζοµαι, εµπνέοµαι. 
Αυτό το έδαφος λοιπόν 
ανθίζει, η άνθηση και η 
καρποφορία επεκτείνο-
νται κι εγώ γεύοµαι τους 
καρπούς και παίρνω δύ-
ναµη να συνεχίζω.

Αντώνης 
ΦώνιΑδΑκης
#588, 27.10.2016

Έχω αλλεργία σε όσους 

δηλώνουν πως κάνουν 

πολιτικοποιημένη τέχνη. Τι 

σημαίνει αυτό; Η τέχνη από 

μόνη της είναι μια πολιτική 

πράξη κι αυτό φτάνει.

ΓιώρΓος 
κΑλομΠΑρης

#588, 27.10.2016

Από μικρός στις κου-
ζίνες απεχθανόμουν 
τις φωνές, τη στρα-
τιωτική πειθαρχία, 

τους εγωκεντρικούς, 
σκληρούς σεφ. Πώς 

γίνεται να ευχαρι-
στηθεί ο πελάτης 

άμα μέσα στην κου-
ζίνα σφάζονται και 

βρίζονται;

ΠΑυλινΑ 
ΒουλΓΑρΑκη 

#586, 13.10.2016

Προσωπικά σκέφτο-
μαι μόνο τους στίχους. 
Οι μελωδίες έρχονται 

κατά λάθος. Όταν είναι 
η ώρα, απλώς κάθομαι 
σε κάποια ησυχία και 
γράφω ό,τι πιο ειλι-

κρινές έχω μέσα μου. 
Υπάρχουν φορές που 
ανοίγομαι τόσο πολύ 
που μετά αισθάνομαι 

φοβερά εκτεθειμένη».
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Θανασησ 
Διαμαντό-

πόυλόσ
#579, 21.7.2016

Κοινωνια 
Και πολιτι-
Κο σύστη-

μα/ πολιτι-
Κη εξούσια 
Και παρα το 
μύθο τού 

«ασφαλτού», 
παντα αθω-
ού Και προ-

δομενού 
λαού, ειναι 

Καταστασεισ 
αλληλο-

προσδιορι-
ζομενεσ Και 
αλληλοτρο-

φοδοτού-
μενεσ, αρα 
αδιαχωρι-

στεσ. η μια 
«εμπλού-
τιζει» την 

αλλη με τα 
ελαττωμα-
τα Και τισ 

παθογενειεσ 
τησ. ο γεωρ-
γιοσ Βλαχοσ 
αποΚαλού-

σε τούσ 
πολιτιΚούσ 
τησ εποχησ 

τού «τε-
λεύταιούσ 

ΚριΚούσ τησ 
αμαρτωλησ 
αλύσού, τησ 
οποιασ πρω-
τοσ ΚριΚοσ 

ειναι ο ε-
Κλογεασ».

Θωμασ 
Κόρόβινησ

#579, 21.7.2016

Είναι Πρωτοχρο-
νιά βράδυ, νομίζω 

το 1994, και με 
παίρνει τηλέφωνο 
η Διδώ (Σωτηρίου) 
για ευχές. Με πε-
τυχαίνει σε κάπως 

κακή διάθεση χωρίς 
κανέναν ιδιαίτερο 
λόγο. -Πώς είσαι, 
Διδώ; -Θαυμάσια! 
Εσύ τι κάνεις, αγό-
ρι μου; -Ε, έτσι κι 
έτσι. -Έτσι κι έτσι; 
Τι σου συμβαίνει; 
-Ε... -Α στο καλό, 

μάθατε κι εσείς, τώ-
ρα, παλιόπαιδα, και 
λέτε αυτά τα “έτσι κι 

έτσι, δε βαριέσαι, 
ας τα λέμε καλά”. 

Γιατί παρακαλώ; Να 
λες “είμαι καλά” και 
να το κάνεις πράξη. 

Ακούγοντας μια 
ηλικιωμένη μονα-
χική γυναίκα που 

τη σεβόμουν και τη 
λάτρευα, να μου μι-
λάει έτσι, ντράπηκα 
για τη δική μου, χω-
ρίς λόγο έκφραση 
δυσφορίας. Για την 
ανωριμότητά μου, 
αν θες, που αντί να 
ρωτήσω εκείνη για 
τη διάθεσή της έ-

σπευσα να πω «έτσι 
κι έτσι». Το υπερή-
φανο φρόνημα και 

η εν γένει στάση της 
ήρθε σε αντίθεση με 
τη δική μου νεανική 
βαρεμάρα. Φαίνε-
ται, στα νιάτα μου, 
είχα τη συνήθεια 

να δείχνω την κακή 
μου διάθεση γιατί 

τώρα θυμήθηκα και 
ένα περιστατικό με 
τον Ντίνο Χριστια-
νόπουλο που, όταν 
τον συνάντησα τις 

πρώτες μέρες αφό-
του είχα τελειώσει 
το φανταρικό μου, 

ήμουν και πάλι 
μουτρωμένος. Ο 

Ντίνος με πλησίασε 
και μου είπε επιτι-
μητικά: “Τι έγινε, 

Θωμά; Πήγες στρα-
τό και τώρα φταίμε 

εμείς;”».

Γιάννης ΟικΟνΟμιδης
#586, 13.10.2016

Πιστεύω πως ο άνθρωπος γεννιέται και με τη σκοτεινιά και τη 
διάθεση για βία. ∆ιαβάζεις τα βορειοευρωπαϊκά αστυνομικά μυθι-
στορήματα και ανακαλύπτεις πως περιγράφουν απίστευτα νοσηρά 

εγκλήματα σε κοινωνίες που είναι πολύ πιο τακτοποιημένες και 
οργανωμένες από τη δική μας. Σε εμάς αντίθετα τα πάθη είναι αυτά 
που εκκινούν τη βία – για εξουσία, για χρήματα, για μια γυναίκα, 
για την καυλάντα, ερωτικά πάθη. Αρχετυπικά πράγματα, δηλαδή.

#586, 13.10.2016

Αδημοσίευτα σκίτσα όχι, δεν έχω. Τι θα πει αυτό. 
Ή θα δημοσιευτεί ή θα σκιστεί. Η Ελένη Βλάχου 

έλεγε ότι η γελοιογραφία είναι κάτι που δεν μπορώ 
να το διορθώσω. Σε ένα δημοσιογραφικό κείμε-
νο μπορώ και διορθώνω, σβήνω μια γραμμούλα, 
μία φράση… στο σκίτσο δεν μπορώ να το κάνω. 

Θυμάμαι και το άλλο που είχε πει, το είπα μάλιστα 
και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: Δείξτε μου τα 
σκίτσα μίας χώρας και θα σας πω τι πολίτευμα έχει. 

ΡK Υ

Yoko ono
#581, 8.9.2016

Είτε λόγω αέρα που φυσά είτε 
λόγω γήρανσης, τα φύλλα 
που πέφτουν είναι το λίπασμα 
της γης. Όπως κι εμείς όταν 
σβήσουμε, όταν πεθάνουμε, 
όλοι θαρρώ πως γινόμαστε 
δέντρα. Ένα με αυτά. Όταν 
θαφτώ θα γίνω λίπασμα κι ένα 
καινούργιο δέντρο. 
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Peru In A YArd 
Εξαιρετικές γεύσεις που 

θα σας ταξιδέψουν στο Περού 
και την Πορτογαλία

Το Peru In A Yard μας μεταφέρει σε ένα γαστρονομικό 
ταξίδι στο Περού και την Πορτογαλία. Το εστιατόριο, 
το οποίο στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 1900 
στο κέντρο της καταπράσινης Κηφισιάς, απέναντι από 
την εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, έχει διακοσμηθεί από 
το design agency A piece of D σε στιλ πορτογαλικής 
petiscaria.

Μπαίνοντας στο χώρο μπορεί κανείς να διακρίνει το μο-
ντέρνο design από φυσικό ακατέργαστο ξύλο, παλαι-
ωμένο δέρμα και λευκό μάρμαρο calataca, που έρχεται 
να ισορροπήσει τα έντονα χρώματα των πιάτων και των 
cocktails. Τα παραδοσιακά περουβιανά προϊόντα είναι 
εμφανή σε κάθε διακοσμητικό στοιχείο του χώρου και 
βάζουν την ιδιαίτερη πινελιά τους, καθιστώντας την 
ατμόσφαιρα φιλική και ζεστή.

Το μενού επιμελείται ο chef Χρήστος Κάλπος, ο οποίος, 
μετά το Costa Navarino, δημιουργεί αυθεντικές συνταγές 
με εξαιρετικής ποιότητας υλικά και προτείνει cocktails 
που μπορούν να συνδυαστούν σε λογική food pairing 
για μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία. Τα signature 
dishes είναι η κροκέτα πατάτας γεμιστή με μοσχαρί-
σια μάγουλα, το ceviche λαυράκι, τόνου και μυλοκόπι, 
το soft shell bao bun και το flat iron, ενώ τα signature 
cocktails είναι η shiso margarita, το chicadelicas και το 
machu pisco. To μενού ικανοποιεί όλα τα γούστα αφού 
διαθέτει, εκτός από τα ιδιαίτερα ορεκτικά και τις σαλά-
τες, επιλογές σε κρέας και σε ψάρι παρασκευασμένα με 
υγιεινό τρόπο, καθώς επίσης και γλυκές απολαύσεις για 
την ολοκλήρωση του γεύματος.

Οι υφές, οι γεύσεις, τα αρώματα αλλά και το food styling 
παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην παρουσίαση του κάθε 
πιάτου και δίνουν μια άλλη διάσταση στην έννοια του 
fine dining αφού πλαισιώνονται από μια χαλαρωτική 
διάθεση και αποτελούν μια ευχάριστη απόδραση για 
τον επισκέπτη.

◆Αγίου Δημητρίου 13, Κηφισιά, 2108088866,
www.peruinayard.com
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Δάφνη 
ΓεροΓιάννη

#586, 13.10.2016

Τα 80s έ-
χουν µια γεύ-
ση «Γλυκιάς 
Συµµορίας» 

στη µνήµη µου. 
Το νεοκλασικό 

που στέγαζε 
τον «Πήγασο» 

έγινε ο πυρήνας 
γύρω από τον 

οποίο ενώθηκε, 
εµπνεύστηκε, 
τσαλακώθηκε, 
ονειρεύτηκε 

και έγραψε τη 
live ιστορία της 
η ακατέργαστη 
ανεξάρτητη ελ-
ληνική µουσική 
σκηνή. Άλλοι 

βγήκαµε ζωντα-
νοί, άλλοι όχι. 

ΓιώρΓος 
ΠαΠακώνςτα-

ντινου
#567, 28.4.2016

εσείς θεωρείτε τον 
εαυτό σας εξιλαστή-

ριο θύμα;
Στην πολιτική, σπάνια 
επιλέγεις το ρόλο και 
τη στιγμή. Μου έλαχε 

ο συγκεκριμένος 
κλήρος. Ανέλαβα τις 
ευθύνες μου και δεν 

είπα ψέματα στον κό-
σμο. Όταν στη συνέ-
χεια ανέλαβαν άλλοι 

την εξουσία, αυτοί 
που μας κατήγγειλαν 

και είχαν όλες τις 
εύκολες και μα-

γικές λύσεις, 
είδαμε τι 
κατάφε-
ραν. Και 

εντέλει η 
προσω-

πική μου 
πορεία σε 

αυτή τη «μά-
χη όλων των 

μαχών» δεν είναι 
το πιο σημαντικό. 

Αλλά είναι αλήθεια 
ότι ήταν βολικό για 

πολλούς η δημιουρ-
γία ενός αποδιοπο-

μπαίου τράγου στον 
οποίο θα φορτώναμε 
όλα τα δεινά. Και ναι, 
πράγματι, οι υπουρ-

γοί Οικονομικών είναι 
πάντα οι καλύτερες 

Ιφιγένειες…

τακης 
ςΠυριδακης

#587, 20.10.2016

ΕΙνΑΙ ΑπΙΣτΕυτΟ 

πώΣ ΣΕ τΑυτΙζΟυν 

ΜΕ τΟυΣ ρΟλΟυΣ. 

ΜΕτΑ τη “ΓλυΚΙΑ 

ΣυΜΜΟρΙΑ” ΟλΟΙ 

ΜΕ πΕρνΟυΣΑν ΓΙΑ 

ρΟΚΑ. ΚΑΜΙΑ ΣχΕ-

Ση. TΑ νΙΑτΑ τΑ πΕ-

ρΑΣΑ ΑΚΟυΓΟντΑΣ 

τζΑζ ΚΙ ΑΚΟΜΑ 

Αυτη ΑΚΟυώ. ΕντΑ-

ξΕΙ, πλΑΚΑ ΕχΕΙ νΑ 

ΣΕ ΣΚΕφτΟντΑΙ ΓΙΑ 

ΑντΙΕξΟυΣΙΑΣτη, 

τΟ πρΟβληΜΑ ΕΙ-

νΑΙ ΟΜώΣ πώΣ δΕν 

ΕΙΜΑΙ. (γέλια) 

κατερινα
κοςκινα
#588, 27.10.2016

Ακούγαμε πως το 
μουσείο είναι το νέο 
Γιοφύρι της Άρτας ή 
για την κατάρα του 
ΕΜΣτ. Ε, εμείς που 
δουλεύουμε εδώ ή 

το δΣ, δεν νιώθουμε 
ούτε πρωτομάστορες 

ούτε καταραμένοι. 
νιώθουμε παραγωγικοί 
και αποφασισμένοι να 
αλλάξουμε αυτή την 

εντύπωση.

Sadah Zinia 
(Active MeMber)

#590, 10.11.2016  
Εκείνο το βράδυ 

στις 7 νοέμβρη 2015 
μετά από αυτή τη 

σπουδαία παρέα και 
μεγάλη συναυλία μας 
στο ποδηλατοδρόμιο 
του ΟΑΚΑ, δεν ήθελα 
να ξημερώσει… Όσο 
κι αν το δούλεψα μέ-
σα μου, για μένα δεν 

είχε ακόμα τελειώσει. 
Απ’ την άλλη τα τρα-

γούδια των Active 
Member αποκτούν 
καινούριο νόημα σε 
κάθε εποχή κι έτσι 

παρηγοριέμαι ότι θα 
υπάρχει η συνέχεια 
ακόμα και σε παιδιά 
που δεν θα προλά-
βουμε να δούμε να 
γεννιούνται. Ίσως 

εκείνα δουν πιο κα-
θαρά τα σημάδια που 
έχουμε αφήσει γιατί 
έχουμε αφήσει πολ-
λά, που, σημειωτέον, 

δεν έχουν βρεθεί 
ακόμα… 

κορα 
καρβουνη

#585, 6.10.2016

ρώτησα τους άνδρες 
της παράστασης και ό-

λοι μου απάντησαν πως 
τους έλκουν οι ξανθές 
γυναίκες. Γιατί συμβαί-
νει αυτό στην Ελλάδα, 
δεν το καταλαβαίνω.

ανδρεας 
κουρκουλας 
Μαρια 
κοκκινου 

# 575, 23.6.2016

Το γήπεδο φέρει ανε-
πίσηµα το όνοµα ενός 
δρόµου της πόλης, είναι 
η Λεωφόρος. Έχει δώσει 
χαρακτήρα σ’ έναν οδι-
κό άξονα, είναι η κορύ-
φωσή του. Συµβαίνει εκεί 
µια πύκνωση γεγονότων 
και συναισθηµάτων 
που δεν είναι καθόλου 
ασήµαντη για το συλλο-
γικό υποσυνείδητο της 
πόλης, λειτουργεί ως 
τοπόσηµο. Και η Αθήνα 
έχει ανάγκη από τέτοια 
τοπόσηµα...
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ΣΠΑθηΣ
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νάντιά 
άρΓυροπουλου

#366, 26.10.2011

Η ελληνική τέχνη 
και η (εικαστική) 
παραγωγή της δεν 

ήταν ποτέ «της 
μόδας». Ακόμα 

και στους χρόνους 
που η πρωτοπο-
ρία, και η αγορά 
αργότερα, έστρε-

ψαν διαδοχικά την 
προσοχή τους σε 
εθνικές σχολές 

και την παραγωγή 
της καλλιτεχνικής 

περιφέρειας, η 
ελληνική τέχνη 
δεν μελετήθηκε 
με τους όρους 

που μελετήθηκε, 
π.χ. η κινέζικη, η 

ινδική, η αραβική, 
η αφρικανική, 
η πολωνική ή η 

κεντροευρωπαϊκή 
και βαλκανική τέ-
χνη γενικότερα.
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SAKANA
Το εστιατόριο που έκανε 

το sushi προσιτό 

Στα Ιαπωνικά “Sakana” σημαίνει ωμό ψάρι. Είναι η μόνιμη 
λέξη που ψιθυρίζουν οι κάτοικοι της Νέας Ερυθραίας από 
τον Ιούλιο του 2015, όταν και άνοιξε το πρώτο κατάστη-
μα. Ο χώρος του εστιατορίου είναι minimal, εμπνευσμέ-
νος από την Ιαπωνική αρχιτεκτονική, ενώ η διακόσμηση 
παραπέμπει στο origami, στην αρχαία τεχνική διπλώμα-
τος του χαρτιού. Ο απαλός φωτισμός, η χαμηλή μουσική 
και ο γυάλινος κήπος συνθέτουν το ιδανικό περιβάλλον 
για να απολαύσεις τα καλύτερα της Ιαπωνικής κουζίνας.  
Η ιδέα για το SΑΚΑΝΑ προέκυψε μετά από ένα ταξίδι των 
ιδιοκτητών στην Ιαπωνία. Εκεί αναρωτήθηκαν γιατί να μην 
υπάρχει στην Ελλάδα οικονομικό και ποιοτικό sushi. Έτσι, 
όταν επέστρεψαν, αποφάσισαν να ανοίξουν αυτό το εστια-
τόριο. Μέσα σε λίγους μήνες το SΑΚΑΝΑ κατάφερε να γίνει 
το Νο1 value for money  στα βόρεια προάστια! Ο λόγος; Για 
πρώτη φορά, ένα εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας προσφέ-
ρει τόσο ποιοτικό sushi σε τόσο καλές τιμές, γεγονός που 
σε βάζει στον πειρασμό της δοκιμής, ακόμα και αν δεν είσαι 
φαν της Ιαπωνικής κουζίνας. Ευτυχώς, γιατί οι δημιουρ-
γίες των έμπειρων σεφ του SΑΚΑΝΑ είναι κάτι που κανείς 
δεν πρέπει να χάσει. Η απόλυτη σπεσιαλιτέ είναι το salmon 
teriyaki roll, ένα signature πιάτο με ρολάκια που περιέχουν 
γαρίδα tempura και σολομό teriyaki, περασμένο από το 
φλόγιστρο. Μη μείνεις μόνο σε αυτό. Την προσοχή σου σί-
γουρα αξίζει το Kani Roll με γαρίδα tempura, ψίχα καβου-
ριού και tempura flakes, αλλά και τα fried rolls, πιθανότατα 
τα πιο νόστιμα ρολάκια που έχεις δοκιμάσει ποτέ! Κι επειδή 
το SAKANA δεν σταματά να πρωτοπορεί, δοκίμασε τα soya 
paper rolls, δύο διαφορετικά rolls με ροζ και κίτρινο φύκι!  
Όλα αυτά μπορείς να τα συνοδέψεις με sake, κρασί και εκ-
πλη-κτι-κά signature cocktails. “Making sushi
 is an art, and experience is everything”.

◆ Χ. Τρικούπη 146& Στροφυλίου,
Νέα ερυθραία, 210 6200017/

Fb: @SakanaSushiGr  

“Μaking sushi
 is an art, and 
experience is 
everything”
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Αιμιλιος 
ΧειλΑκης

#591, 17.11.2016

Μου αρέσει να ανεβάζω παρα-
στάσεις που έχουν μία τρικλο-
ποδιά: να νομίζεις ότι βλέπεις 
κάτι πολύ κλασικό, αλλά από 

κάτω να έχει πολύ μεγάλα 
twists, ανατροπές. Από τη μία 
να βλέπεις περούκες, μακιγιάζ 
εποχής και να ακούς δεκαπε-
ντασύλλαβο και από κάτω να 
υπάρχει μία ολόκληρη πολιτι-
κή θέση για το τι είναι ο πολί-

της της Ευρώπης σήμερα.

ΘΑνΑςης 
ΒΑλτινος

#594, 8.12.2016 

Νομίζω ότι ζούμε μια 
κατάσταση διαφθοράς. 

Επιστημονικά, προ-
γραμματικά έγινε αυτό 
και μας οδήγησε εδώ 
που μας οδήγησε. Με-

γάλες αξίες έχουν φθα-
ρεί. Ο συνδικαλισμός 

ήταν ένα σπουδαίο 
πράγμα, αλλά κατάντη-
σε εργατοπατερισμός. 

Η δημοκρατία, για 
την οποία όλοι είχαμε 
αγωνιστεί, κατάντησε 

πατσαβούρα σκέτη. 
Η ελευθερία κι αν έχει 
φθαρεί. Τη λέξη αυτή 

σπάνια πια τη λέω, γιατί 
αγανακτώ. Να πεθάνεις 
σήμερα για τι πράγμα;

Κυβέλη 
Καστοριαδη

#597, 12.1.2017 

Θυμάμαι μια φράση 
που μου έλεγε ο πατέ-
ρας μου του Guillaum 

D’Orange. Ότι δεν είναι 
αναγκαίο να ελπίζεις 
για να ξεκινάς, ούτε 

να επιτυγχάνεις για να 
επιμένεις.

Ξένια ΚουναλαΚη 
#595, 15.12.2016

Υπάρχει αυτή η ιδεοληψία στους μεγαλύ-
τερους ότι οι νέοι στην Ελλάδα είναι είτε 
κάφροι είτε μικρομέγαλα, βγαλμένα από 
τη Βουλή των Εφήβων. Για μένα ισχύει το 
ακριβώς αντίθετο. Οι νέοι είναι αυτοί που 
μου φτιάχνουν τα κέφια και με συγκινούν 
με την επιμονή τους και την αυταπάρνη-
σή τους. Ειδικά οι νέοι που ασχολούνται 

με την πολιτική.

Κωνσταντίνοσ ΔασΚαλαΚησ
#597, 12.1.2017

Δεν νομίζω πως υπάρχεί άληθίνη 
ςυγκρουςη ςτην ελλάΔά μετάξυ 

ίΔεολογίάς κάί πράγμάτίκοτητάς. 
ςυχνά η ίΔεολογίά χρηςίμοποίεί-

τάί με χυΔάίο τροπο προκείμενου 
νά Δίάίωνίζοντάί τά κάκως κεί-

μενά. ολά άυτά τά εζηςά κάί ςτο 
πάνεπίςτημίο, γίά νά μη θυμηθω 

τά λογίά πρωην υπουργου πάίΔείάς 
περί άρίςτείάς.

αλιΚη δανέζη 
Κνουτσέν

#600, 1.2.2017

Σκέψου πως 
εγώ ήμουν 28 
χρονών, όταν 
έθαβα τον πα-
τέρα μου που 

ήταν 23 χρονών.

STMTS 
Tεύχος 583

ApolloniA 
Saintclair
Tεύχος 586

ΑθηνΑ 
Ριζοπούλού
Tεύχος 587

ΔημητΡιοΣ 
ΦΡΑγκοΣ
Tεύχος 589

AlMAgul 
Menlibayeva
Tεύχος 588

μΑνώληΣ 
ΧΑΡοΣ 
Tεύχος 591

Deree 
(ΈΡΣη ΔΡοΣού)

Tεύχος 592

πΑβλοΣ 
ΧΑμπιΔηΣ
Tεύχος 584

KADir 
AKYol 

Tεύχος 585

Cover

ArT

τΑΣοΣ 
βΡΈττοΣ 

Tεύχος 590

Έλλη Στάη
#600,  2.2.2017 

Ποιο φόβο σου 
νικάς τρέχοντας; 

Το φόβο της 
φθοράς.
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Π ιστεύεις ότι το παραδοσιακό 
σουβλάκι είναι ένα από τα 
θαύµατα αυτού του κόσµου; 

Υποκλίνεσαι στη ζουµερή νοστιµιά ε-
νός χωριάτικου λουκάνικου; Νοµίζεις 
ότι τα χοιρινά µπριζολάκια και οι πλού-
σιες ποικιλίες κρεατικών µπορούν να 
ενώσουν σε µια παρέα ακόµα και α-
γνώστους; Αν η απάντησή σου σε όλες 
τις προηγούµενες ερωτήσεις είναι ένα 
αυθόρµητο και ολόψυχο «ναι!», τότε 
πρέπει να αφήσεις ό,τι κάνεις και να πά-
ρεις τον δρόµο για τα νότια.
 Εδώ, στην κεντρική πλατεία της Βού-
λας, σε περιµένει η νέα πρόταση που 
θα λατρέψουν όλοι οι ορκισµένοι κρε-
ατοφάγοι αυτής της πόλης. Γιατί το K. 
Grill µε το όµορφο περιβάλλον του, τα 
τραπεζάκια πάνω στην πλατεία και τη 
µεγάλη του µαεστρία στην τέχνη του 
ψησίµατος οδηγεί το κεφάλαιο «κρέ-
ας» σε νέους γαστρονοµικούς ορίζο-
ντες. 
Το µενού είναι βασισµένο στα εκλεκτά 
κρέατα ψηµένα σε αυθεντικό ισπανικό 
φούρνο Josper και τη γνήσια ελληνική 

παράδοση, αποκαλύπτοντας την απλό-
τητα και µοναδικότητα της ελληνικής 
γαστρονοµίας, όπου το φρέσκο κρέ-
ας κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Εννοείται ότι τα κλασικά πιάτα (όπως 
σουβλάκι, ψητό κοτόπουλο, κεµπάπ, 
λουκάνικο και ποικιλίες κρεατικών) έ-
χουν την τιµητική τους, ρίξε όµως µια 
πιο προσεκτική µατιά στον κατάλογο 
γιατί εδώ ήρθες για να βρεις αυτό το 
«κάτι παραπάνω». Τρυφερή πικάνια, 
µοσχαρίσια µπιφτέκια µε αυγά µάτια, 
λαχταριστό γιαουρτλού, αρνίσιο φιλέ-
το, τηγανιά κοτόπουλου κρασάτη µε 
εσπεριδοειδή, επιλογές µε πιάτα χω-
ρίς κρέας για χορτοφάγους  και τόσα 
ακόµα ξεχωριστά πιάτα που αποδει-
κνύουν ότι βρίσκεσαι στο νέο στέκι 
τωνfoodies. Και όλα αυτά µε τη σφρα-
γίδα του Οµίλου Καστελόριζου, που α-
ποτελεί πια σήµα κατατεθέν στην αθη-
ναϊκή εστίαση για περισσότερα από 35 
χρόνια. Τι καλύτερο; 
Βασιλέως Παύλου 78, Βούλα, 
2108994040, www.kgrillvoula.gr, 
Fb: @kgrillvoula
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Λάκης 
ΓάβάΛάς

#600,  2.2.2017

Ένα είναι το δόγμα 
σήμερα: Οφείλουμε 

να ξαναηδονιστούμε! 
Από θετικά πράγματα, 
όχι αρνητικά. Δηλαδή, 
ακούς τον υπουργό να 
σου λέει «άντε πηδή-
ξου»; Εσύ το παίρνεις 

και λες «για κάτσε, μου 
είπε να πάω να πηδη-
χτώ. Με ποιο τρόπο 

μπορώ να το κάνω κα-
λύτερα;» Και σκέφτεσαι 

τη θετική πλευρά της 
προτροπής.

ςτέΛιος 
ςάΛβάδορ 
(Μωρά στη 

Φωτιά)
#599, 26.1.2017 

Ο στόχος του 
τραγουδιού 
δε μπορεί να 
είναι μόνο η 

καρδιά, αλλά 
και η σκέψη.

SiSSi 
Rada

#595, 15.12.2016

Τροµερό έτος 
διανύσαµε. 

Θα µείνει στην 
ιστορία. Ήταν 

η χρονιά που α-
ντί να πεθάνει ο 
Τραµπ, να πάρει 

το Νόµπελ ο Κοέν 
και να γίνει πλα-
νητάρχης ο Ντί-
λαν, έγιναν όλα 

ανάποδα.

Θάνος άλεξάνδρής
#591, 17.11.2016

Γνώρισα ανθρώπους να ερωτεύονται παράφορα, να κάνουν 
ατέλειωτο σεξ και την άλλη μέρα να ξανασυστήνονται. Γιατί; 
Τα τρία μπουκάλια και τα συνοδευτικά ευφορίας δημιουρ-
γούν Αλτσχάιμερ. Όρκοι αγάπης. Τα έχω ζήσει. Ένας μια 

φορά έκλαιγε γιατί δεν τον θυμόταν η τραγουδίστρια, που την 
προηγουμένη τον είχε φιλοξενήσει στο δωμάτιό της. Αυτός 
την πλάκωσε στο ξύλο, ουρλιάζοντας «πουτάνα, με κοροϊ-

δεύεις» και αυτή εντελώς στα χαμένα, προσπαθούσε να κα-
ταλάβει γιατί ένας άγνωστος επιτίθεται χωρίς λόγο...

ΆννΆ Κουρουπου
#595, 15.12.2016 

τρανσφοβία υπάρχει ακόμα 
και μέσα στην lgbt κοινότη-
τα. Παράδειγμα, η ρήξη μας 
με την επιτροπή του Athens 
Pride, όπου εξέφρασαν ένα 
τρομερά τρανσφοβικό λόγο, 
μέχρι που σε κάποια συνά-
ντηση άφησαν να εννοηθεί 
ότι δεν μπορεί ένα τρανς 

άτομο να προτείνει κάτι, να 
πάρει μια θέση, δεν μπορεί 
να κάνει κάτι άλλο από το 
να παίρνει τσιμπούκια και 
να γαμιέται. άυτό είναι ένα 
κλισέ που το έχει το μεγαλύ-
τερο μέρος της κοινωνίας. 
άν όμως το ακούς και από 
ένα άτομο που έχει υποστεί 
τόση καταπίεση, καταλαβαί-
νεις ότι έχουμε πολύ δρόμο 
μπροστά μας.ςτέφάνος 

Πάτάκης
#594, 8.12.2016 

Δουλεύοντας στην εκ-
παίδευση συνειδητο-

ποίησα την ανάγκη για 
τη συγγραφή βοηθη-
μάτων. Η έκδοσή τους 
έκανε πάταγο. Επισή-
μως οι εκδόσεις Πατά-
κη ξεκίνησαν το ’74. Το 
«Λεξικό ρημάτων της 

Αρχαίας Ελληνικής» εί-
χε κυκλοφορήσει πριν 
τη δημιουργία τους και 
κατόπιν εντάχτηκε σε 
αυτές. Νομίζω, είναι το 
best seller ελληνικής 
εκδοτικής εταιρείας. 
Έχει πουλήσει περισ-
σότερα από 700.000 

αντίτυπα και συνεχίζει 
να πουλάει.

ΓιώρΓος 
δέρτιΛης

[#593, 1.11.2016]

Η Δεξιά και η Αριστερά 
χρησιμοποίησαν δημα-
γωγικά τον Εμφύλιο με 
σκοπό την αλληλοεξό-
ντωσή τους για τη δια-

τήρηση ή τη διεκδίκηση 
της εξουσίας. Και μπρο-
στά στην κρίση, αντί να 
ομονοήσουν, επέτειναν 

τις δημαγωγίες και τη 
διχαστική προπαγάνδα 
και αναβίωσαν την εμ-

φυλιοπολεμική νοοτρο-
πία των οπαδών τους. 
Αντί να παραδεχθούν 

ότι όλοι έκαναν λάθη, τα 
επανέλαβαν – κι εμείς 
τους ακολουθήσαμε.

ΔηΜητρησ 
ΝάÚΠλησ

Tεύχος 593

ΓρηΓόρησ 
Μάσόύράσ
Tεύχος 594

ΚωΝστάΝτιΝόσ 
ΚάΚάΝιάσ
Tεύχος χ-mas Guide 2016  

ΚωΝστάΝτιΝόσ 
Βητά 

Tεύχος 599

ΒάσιλόΠόύλόσ 
Πάύλόσ

Tεύχος 597

ΔηΜητρησ
Γέρόύ 
Tεύχος 600

Cover
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ιΝό 
Tεύχος 598

στάΜάτησ 
Μητσιόσ

Tεύχος 595

ΘάΝάσησ 
ΚάράτΖάσ 
Tεύχος 601
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Λουκιανος 
κηΛαηδονης 

#403, 5.9.2012 

Ποιος είναι ο «φτωχός 
και µόνος καουµπόι» 

της σηµερινής  
αθηναϊκής  

πραγµατικότητας;
Ο ίδιος που ήταν και  

το 1978, τότε που  
γράφτηκε το τραγούδι. 

Μόνο που τώρα  
είναι λιγότερο φτωχός 

και πιο µόνος.

#602 16.2.2017

Προσπάθησα μέσα 
από τα τραγούδια μου 
να διηγηθώ την ιστο-
ρία της γενιάς μου, 
όπως κάνει κάθε τρα-
γουδοποιός σε κάθε 
χώρα και εποχή. Και η 
γενιά μου ήταν η πρώ-
τη που ανακάλυψε τη 
μαγική συνταγή για 
να έχεις και την πίτα ο-
λόκληρη και το σκύλο 
χορτάτο. Να κατανα-
λώνεις σαν καπιταλι-
στής και να μιλάς σαν 
μαρξιστής. Να ζεις 
πλουσιοπάροχα με 
δανεικά καταγγέλλο-
ντας το δανειστή σου. 
Και τώρα τελευταία, 
να έχεις τα ευρώ σου 
στην Ευρώπη και να 
διαφημίζεις τη δραχ-
μή. Πιστεύω πως εκεί, 
στη διγλωσσία και τον 
κυνισμό της δεκαετίας 
του ’80, βρίσκονται οι 
ρίζες του δηλητηριώ-
δους φυτού που άνθι-
σε στις μέρες μας.

ΓιώρΓος 
οικονομου

#635, 16.11.2017

Επίσης κάτι άλλο 

που αξίζει να δούµε 

είναι το αν και πόσοι 

σπουδαίοι άνθρωποι 

του θεάτρου άφησαν 

το ίδιο καλούς ή κα-

λύτερους συνεχιστές 

από αυτούς. Βλέπεις 

να το έχουν παλέψει 

διάφοροι να χρηστούν 

διάδοχοι, αλλά είναι; 

Νοµίζω πως φταίει 

και το ταµπεραµέντο 

του Έλληνα. Σαν να 

φοβόµαστε µην εµφα-

νιστεί ο πατροκτόνος 

διάδοχος. 

Δημητρης 
Γέρος

#602 16.2.2017 

Νομίζω πως θα έπρε-
πε –τρόπος του λέ-

γειν– να υπάρχει μια 
ειδική αστυνομία 

Τέχνης για να γλιτώ-
σουμε κι εμείς, αλλά 

και αυτοί οι κακό-
μοιροι που χασομε-
ράνε νομίζοντας ότι 
κάνουν πρωτοπορία 
ενώ βρίσκονται στο 
βυθό μιας θλιβερής 

αργοπορίας.

έλένη 
ράντου

#613, 11.5.2017

Κάτι που πιστεύουν 
όλοι για το Αιγάλεω 

και δεν ισχύει; 
Ότι είναι μόνο μια 

εργατική συνοικία. Το 
Αιγάλεω στη δική μου 
μνήμη είναι πολύ κο-
σμοπολίτικο. Είχε τις  

πρώτες pub της Α-
θήνας, είχε 3 σινεμά 
σε δύο τετράγωνα, 

είχε επιθυμία να γίνει 
καλύτερο, κόσμο που 
δεν είχε ταξική καθή-
λωση, και συνάντησα 
δασκάλους στο σχο-
λείο που είχαν πολλή  
όρεξη να διδάξουν.

νώντάς 
ΠάΠάΓέώρΓίου

#489, 2.7.2014

Θέλουµε πάντα 
να δοκιµάζουµε 
νέες προκλή-

σεις. Η αποτυχία 
δεν µας φοβίζει, 
είναι πάντα µέσα 

στο παιχνίδι. 
Δεν θα ξέρουµε 
τι χάσαµε ποτέ 

αν δεν πειραµα-
τιστούµε σε νέες 
αγορές. Γι’ αυτό 
άλλωστε και τα 
βιβλία τσέπης.

Θάνος 
ΨυχοΓίος

#478, 16.4.2014

Επιπλέον το ευπώλη-
το βιβλίο είναι εκείνο 
που οδηγεί τους ανα-
γνώστες στα βιβλιο-
πωλεία και δημιουρ-

γεί σιγά-σιγά αναγνω-
στική ανάγκη. Επίσης, 

το ευπώλητο βιβλίο 
είναι εκείνο που 

προσφέρει ευρωστία 
στον εκδοτικό οίκο 

και του δίνει τη δυνα-
τότητα να εκδώσει και 
βιβλία περιορισμένου 
αναγνωστικού ενδια-

φέροντος.

Ν Ι Κ Ο Σ
ΟΠ Ο Ρ Τ Λ Ο ΥΓΚ Α Λ Ο

Κάποτε, όποιος έδινε τη χαρτούρα (σ.σ. λεφτά) η µπάντα 
έπαιζε για αυτόν και αυτός ήταν που έσερνε το χορό. 
Τώρα δεν έχει τέτοια, γιατί δεν έχει ο κόσµος λεφτά.

ΓίώρΓος μάΓκάς
#622, 13.7.2017 
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έυρίΠίΔης λάςκάρίΔης
#616, 31.5.2017

Ως καλλιτέχνης έχω την ανάγκη έκφρασης µιας άλλης γλώσ-
σας, πιο προσωπικής, όπου η κίνηση, ο σκηνικός χώρος, ο ήχος 
και τα φώτα είναι οι οδηγοί της ερµηνείας και ο λόγος έρχεται 

µόνο αν χρειάζεται, και µόνο ως µία ακατάλυπτη γλώσσα.
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ΖΟΥΛΦΙ 
ΛΙΒΑΝΕΛΙ

#601, 9.2.2017

Πρωταγωνιστής στο 
βιβλίο µου είναι η ίδια 

η πόλη, δηλαδή η Πόλη. 
Μοναδικό φαινόµενο 

παγκοσµίως. ∆εν φτιά-
χνουν οι άνθρωποι την 

Κωνσταντινούπολη, 
αλλά η Κωνσταντινού-
πολη τους ανθρώπους. 

Εδώ και αιώνες τη 
χαρακτηρίζουν η ίντρι-
γκα, ο πανταχού παρών 
ερωτισµός, η καταπίε-
ση, η βία, η εξέγερση, 

η διαχρονική gay κοινό-
τητα που είναι και µο-

ναδικό φαινόµενο στην 
ιστορία, ο πλούτος και 
η ισχύς. Πάντα αυτή η 

πόλη κατάφερνε να λει-
τουργεί σαν χωνευτήρι. 

Θα το ξανακάνει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΤΑΣ
#603, 23.2.2017

Μία και µόνο µία γεύση ελληνική που 
θα έβαζες στο… «Παγκόσµιο Μουσείο Γεύσης»; 
Ένα κρίθινο παξιµάδι µε τριµµένη ντοµάτα, 
τρεις σταγόνες πρωτόλαδο, αλάτι αφρίνα, 

ξινοµυζήθρα και µια τσιµπιά ρίγανη. 
Η πεµπτουσία της ελληνικής διατροφής. 

Μεσόγειος!

ΔΗΜΟΣ 
ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ

#620, 29.6.2017 

Ένα κριτήριο έχω 
για την τέχνη, 

ασχέτως του τρό-
που ή του µέσου 
που θα χρησιµο-

ποιήσει κανείς: στο 
τέλος συγκινούµαι; 

Καρολίνα 
Μέρμηγκα

#631, 19.10.2017

Έχει η νοσταλγία 
µνήµη;

Ναι, αλλά όχι πάντα αξι-
όπιστη. Μουλιάζει µέσα 
στο συναίσθηµα, και το 

συναίσθηµα δεν έχει 
πάντα την καλύτερη 

σχέση µε την πραγµα-
τικότητα. 

LEON
#604, 2.3.2017

Η πιο τρελή αθηναϊ-
κή ιστορία που έχω 

ζήσει... Περπατούσα 
στο δρόµο φορώντας 

κουκούλα και στο 
χέρι µου κρατούσα 

την κιθάρα µου σε µια 
µαύρη θήκη. ∆ιέσχισα 
το δρόµο και κάθισα 

πίσω από ένα jeep για 
λίγα λεπτά. Για κακή 
µου τύχη, χωρίς να 
το γνωρίζω, το αυ-
τοκίνητο ήταν ενός 
πολιτικού. Ξαφνικά 
πετάγεται µπροστά 

µου ένας ειδικός 
φρουρός µε το πολυ-
βόλο στραµµένο στο 
κεφάλι µου ουρλιάζο-
ντας «ψηλά τα χέρια, 

µην κουνηθείς… άνοι-
ξε σιγά-σιγά τη θήκη». 
Πάγωσα από τον τρό-
µο, τα δευτερόλεπτα 
εκείνα µου φάνηκαν 
αιώνες. Το µόνο που 
πρόλαβα να σκεφτώ 
είναι ότι θέλω να ζή-

σω κι άλλο…

#665, 28.7.2018

Προχωρώ απόλυτα εµµονικά στο δικό µου δρόµο. Παλεύω σε οριακές πε-
ριοχές, παίρνω πολλά ρίσκα, είµαι διαρκώς στη διαδικασία της µελέτης 

και της έρευνας. Το Άττις είναι ένα εργαστήρι διαρκούς έρευνας. Αυτό που 
προσπαθώ να πετύχω είναι «η πατρίδα εν δράσει». Κατά τη γνώµη µου η πα-
τρίδα είναι µία πολύ ευρύτερη έννοια, δεν είναι αυτός ο βαλκανικός χώρος 
σε αυτά τα συγκεκριµένα γεωγραφικά όρια που δεν κατάφερε να γίνει κρά-
τος. Πατρίδα µου είναι οι τραγικοί ποιητές, ο Καστοριάδης και ο Ξενάκης, η 
Κάλλας και ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης και ο Κουνέλλης και τόσοι άλλοι 
που έλαµψαν, διέδωσαν και διαδίδουν την ελληνική ιδέα. Εξάλλου, χωρίς 

ιστορική συνείδηση, για ποια πατρίδα µιλάµε;

Θεόδωρος Τερζόπουλος

ΜΑΝΩΛΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΟΔΙΝΟΣ
#449, 01.06.2011 

Τα θέµατα της καθηµερι-
νότητας, π.χ. καθαρισµός 
δρόµων, τα θεωρούσαµε 
τότε επουσιώδη. Λάθος 
µας. Τριάντα χρόνια µε-
τά είναι από τα µείζονα 
θέµατα που για µένα θα 

έπρεπε πρώτα απ’ όλα να 
κρίνουν ένα δήµαρχο. Τα 
πεζοδρόµια της πλατείας 

Συντάγµατος είναι µια 
καρµανιόλα κάθε πρωί, 

έτσι όπως γλιστρούν από 
το συνδυασµό βρόµας και 

υγρασίας.



29 Νοεμβριου - 5 ΔεΚεμβριου 2018 A.V. 151 

Το Μαύρο
 ΠροβαΤο

 Τού Press Cafe
Εδώ που δίνει ραντεβού

 όλη η Αθήνα

Τι είναι αυτό που σε κάνει να πηγαίνεις ξανά και 
ξανά σε ένα αθηναϊκό εστιατόριο; Η νοστιμιά των 
πιάτων του; Η αστραφτερή καθαριότητα; Η ποι-
κιλία; Η ωραία, ζωντανή του ατμόσφαιρα που σε 
κάνει να χαλαρώνεις; Οι καλές τιμές, η πλούσια 
κάβα, το φιλικό και πάντα δίπλα σου προσωπικό; 
Αυτά κι άλλα πολλά είναι που έχουν κάνει το Μαύ-
ρο Πρόβατο το «δικό» μας εστιατόριο, την πρώτη 
μας επιλογή κάθε φορά που η διάθεσή μας θέλει 
φαγητό «έξω». Ανοιχτό κάθε μέρα από το μεση-
μέρι μέχρι αργά το βράδυ, θα το δεις πάντα γεμά-
το από παρέες που καταφθάνουν εδώ από κάθε 
άκρη της Αθήνας. Πιστοί οπαδοί που λατρεύουν 
το αληθινά νόστιμο φαγητό του και δεν το αλλά-
ζουν με τίποτα μιας και συνέχεια προστίθενται νέα 
πιάτα-πειρασμοί ώστε να μη βαριέται ούτε και ο 
πιο καθημερινός πελάτης. Ξεκίνα με τη βελούδινη 
κερασμένη ρακή, στη συνέχεια διάλεξε τα σπιτικά 
μυρωδάτα κεφτεδάκια, το κριθαρότο λαχανικών, 
τα καλοψημένα κοτομπριζολάκια, τη χοιρινή τη-
γανιά με την ακαταμάχητη σάλτσα, το αρνί που 
σιγοψήνεται μέχρι να γίνει λουκούμι και συνοδεύ-
εται με κρητικό πιλάφι και πατάτες φούρνου. Από-
λαυσέ τα συνοδεύοντας με κάποιο καλό εμφιαλω-
μένο κρασί (σε τιμή που σηκώνει επανάληψη) ή με 
αποστάγματα από όλη την Ελλάδα, οπωσδήποτε 
κράτα χώρο και για τα εξαίσια γλυκά. Έτσι γίνεται 
πάντα με το Μαύρο Πρόβατο. Εμείς βάζουμε την 
όρεξη κι αυτό όλα τα υπόλοιπα…

 
◆Αρριανού 31, Παγκράτι, 2107223466 / Σωκρά-

τους & Ζαΐμη 2, Μελίσσια, 2108102466, 
Fb:@TomavroprovatotouPressCafe
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Το γυμνό,
το πιο 
ωραίο 

πράγμα 
σε έναν 

άνθρωπο.
Δωροθέα  

Μέρκούρη
#627, 21.9.2017 

Χρειαζόμαστε τον Τύπο, 
δεν μπορεί το fb 
να τον υποκαταστήσει, 
αυτά είναι ανοησίες.

Ειρήνή 
ΑγΑπήδΑκή

#637, 30.11.2017

Κίμων 
ΦραγΚαΚης

#630, 12.10.2017 

ΆρΆ εσύ ορίζείσ το ρούχο, 
Άν εχείσ προσωπίκοτητΆ, κΆί 

το ρούχο σε ορίζεί, Άν είσΆί
 ύπερβολίκΆ ΆνΆσφΆλησ κΆί 

µΆϊµούδίζείσ τίσ τΆσείσ.

γιώργος ΜΑργΑριτής
#651, 22.3.2018 

Δηλαδή, συγνώμη, σε αυτή την πατρίδα 
που λέγεται Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει 
τίποτε άλλο; Μόνο η καψούρα και ο έρω-

τας; Πεθαίνει κόσμος δίπλα μας, τρώει 
από τα σκουπίδια κι εμείς εκεί.  

Στην καψούρα.

ΓκιΓιέρΜο  
ντέλ 
τορο

#646, 15.2.2018

Δεν πιστεύω ότι 
ο κεραυνοβόλος  

έρωτας είναι 
όταν βλέπεις τον 

άλλο και  
σου αρέσει.  

Ο πραγματικός 
έρωτας έρχεται 
όταν σε κοιτάει 

ο άλλος και μέσα 
από το βλέμμα 
του αρχίζεις να 
αλλάζεις, να υ-

πάρχεις με άλλη 
μορφή.

θανασησ 
ΧέιΜωνασ

#644, 1.2.2018 

Για πέντε χρόνια η 
Αθήνα καιγόταν. 
Η βία χτυπούσε 
κόκκινο σε μόνι-

μη βάση, μαγαζιά 
καίγονταν και κα-
ταστρέφονταν. 
Οι δρόμοι του 

κέντρου έκλειναν 
τρεις φορές την 

ημέρα, οι απεργί-
ες παρέλυαν τη 
χώρα. Φτάσαμε 

σε σημείο να θρη-
νούμε νεκρούς. 
Σήμερα όντως 
δεν κουνιέται 

φύλλο. Μήπως 
λοιπόν οι κου-

κουλοφόροι (που 
ποτέ δεν μάθαμε 

την ταυτότητά 
τους) δεν ήταν 

ούτε αντιεξουσι-
αστές ούτε κοινά 

χουλιγκάνια;

π
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Σ
Σο

υ
ρ

η
Γιαννησ 

ΒοΓιατζησ
#677, 1.11.2018

Αν δω ταινία μου τώρα, βλέπω συνέχεια 
λάθη και στεναχωριέμαι. Όταν ο Δαλιανί-
δης μού ζήτησε να επαναλάβω κάτι πολύ 
έντονο αρνήθηκα, στιγμές δυνατές του 

σεναρίου δεν επαναλαμβάνονται, τις 
παίζεις μια φορά κι έξω.
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Mezze 
Το αγαπημένο

 μεζεδοπωλείο της Γλυφάδας
 

Χρωματιστές καρέκλες, καναπέδες με αφράτα 
μαξιλάρια, μεγάλες τραπεζαρίες και χαμογελαστά 
πρόσωπα. Όταν μπαίνεις για πρώτη φορά στο Mezze, 
χρειάζεσαι λίγα λεπτά για να καταλάβεις τον λόγο 
που νιώθεις τόσο οικεία, λες και έχεις βρεθεί σε αυτή 
την ηλιόλουστη σάλα χιλιάδες φορές. Δεν είναι μόνο 
ο χώρος, που μοιάζει περισσότερο με φιλικό σαλόνι 
παρά με εστιατόριο. Είναι αυτή η γελαστή, χαρούμενη 
ατμόσφαιρα που έχουν τα ζεστά σπίτια και που εδώ 
απλώνεται σε όλο της το μεγαλείο. Θα έλεγα πως το 
Mezze είναι αφιερωμένο σε όλα τα Σαββατοκύριακα 
που περάσαμε με αγαπημένα πρόσωπα γύρω από το 
ίδιο τραπέζι.

Αυτή τη φιλοσοφία ακολουθεί και το μενού που το λα-
τρεύουν οι παρέες γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του 
είναι πιάτα που μπορούν (για την ακρίβεια επιβάλλε-
ται) να μοιραστούν. Από τις επιτραπέζιες σούβλες (με 
ζουμερό κοτόπουλο ή με μοσχαράκι ή ακόμα και με 
σολομό) που σερβίρονται με χειροποίητες πατατού-
λες μέχρι τις λαχταριστές τηγανιές, το ψητό χαλούμι 
με σύκα και σάλτσα δυόσμου και τα αυγά μάτια με πα-
τάτες και απάκι Κρήτης, όλα τα πιάτα ακολουθούν τη 
λογική της μοιρασιάς και, έτσι, πάντα καταφέρνουν 
να φέρνουν την παρέα λίγο πιο κοντά.

Είτε προτιμάς τους μεζέδες της στεριάς είτε της 
θάλασσας, το Mezze έχει μια απάντηση για κάθε κα-
λοφαγά. Ακόμα και αν είσαι ορκισμένος κρεατοφάγος 
όμως, πρόσεξε, γιατί η φρέσκια τσιπούρα ψημένη 
στον φούρνο σε κρούστα αλατιού ή το αχνιστό γιου-
βέτσι με γαρίδες είναι ικανά να σε κάνουν να αλλά-
ξεις… στρατόπεδο με μια μπουκιά!

Τι δεν λείπει ποτέ από ένα φιλικό τραπέζι; Φυσικά το 
γλυκό! Και, πιστέψτε με, δεν υπάρχει γλυκό που να ξε-
περνάει τη ζεστή σοκολατόπιτα ή εκείνο το κολασμέ-
νο σπασμένο μιλφέιγ. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, 
ίσως αυτά είναι δύο γλυκά που δεν θα θες να μοιρα-
στείς με κανέναν…

◆ Αγγ. Μεταξά 34& Φοίβης 11, Γλυφάδα,  
210 8980480, www.mezzeglyfada.gr,  
Fb: Mezze Glyfada, Instagram: Mezze_Glyfada

*Το Mezze είναι μέλος του Ομίλου Καστελόριζο που 
από το 1981 διευρύνει τους γαστρονομικούς μας 
ορίζοντες.
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ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΓΑΛΑΝΗ

#604, 2.3.2017

Έτσι όπως 
αλλάζουν τα 

πράγµατα, µε τέτοια 
ταχύτητα, πραγµα-
τικά δεν µπορείς 
να έχεις άποψη. 

Τα πράγµατα εξε-
λίσσονται όµως µε 
τέτοιο τρόπο που 

εγώ, ειλικρινά σου 
µιλάω, παρόλο που 
είχα άποψη κατά 
καιρούς και µέχρι 
πρόσφατα, πλέον 

δεν θέλω να εκφρά-
ζοµαι δηµόσια. Κι 
αυτό διότι δεν έχω 

κανένα δικαίωµα να 
επηρεάσω κάτι που 
είναι τόσο ρευστό 
και αλλάζει τόσο 
πολύ γρήγορα.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΧΩΡΑΦΑΣ
#604, 2.3.2017

Τα όνειρά µου δεν έ-
χουν κάποια γλώσσα. 
Όσο για τα ερωτικά, 
εξαρτάται από την ε-
θνικότητα που έχει το 
αντικείµενο του πό-
θου. (γέλια)
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Idra 
Kayne

#605, 9.3.2017

Ο µεγαλύτερος 
αθηναϊκός φόβος 

µου; Νυχτερινή 
βόλτα στο κέντρο 

µόνη µου…
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ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ
#609, 6.4.2017

Για να ζήσεις µια αυθεντική κολωνακιώτικη εµπειρία, 
πρέπει να πας στα παγκάκια στη ∆εξαµενή µια ζεστή 
νύχτα, που όταν βραδιάζει φαίνονται πολύ όµορφα τα 
χρώµατα του ουρανού.

ΝΕΛΛΗ ΓΚΙΝΗ
#675, 18.10.2018

Πάντα ένιωθα άνετα 
με το σώμα μου, 
συντηρητική δεν 
ήμουν ποτέ, αλλά 
η πρόκληση δεν
μ’ αρέσει. Δεν πούλησα 
την προσωπική 
μου ζωή, ήμουν 
ο εαυτός μου. Π
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
#661, 24.5.2018

Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιµίχας έγραψαν το ιδανικό  σάουντρακ της πόλης 
με το υπέροχο τραγούδι «Αθήνα», το οποίο κάναµε τζινγκλ του Athens Voice 
Radio: «Αθήνα που µιλάς για επανάσταση, Αθήνα Ευρωπαία µε το ζόρι, Αθήνα 
ανατολή µε το στανιό, Αθήνα τρελό σκουπιδαριό, Αθήνα των βορείων προα-

στίων, Αθήνα της καψούρας και των πιάτων, Αθήνα των µοναχικών θανάτων». 

ΓΙΩΤΑ 
ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ

Tεύχος 629

ΣΑΒΒΑΣ 
ΚΟΝΤΟΣ 
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JACK 
BURTON  
Tεύχος 632

ΝΙΚΟΣ 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

 Tεύχος 636

ΕΛΙΝΑ 
ΓΙΟΥΝΑΝΛΗ 

  Tεύχος 634

ΠΑΝΟΣ 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ 

  Tεύχος 631
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Ella GrEEk 
CookinG

Εμπνευσμένη ελληνική κουζίνα
 σε ένα μοντέρνο χώρο

Μοντέρνο, άνετο και φιλόξενο το Ella Greek 
Cooking, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για φα-
γητό, αν θέλετε να πάρετε μια ανάσα και δυνάμεις 
από τις δουλειές, τα ψώνια ή τη βόλτα σας στο κέ-
ντρο. Η κουζίνα είναι ελληνική, με έμφαση στις 
ποιοτικές πρώτες ύλες και τα πιάτα είναι όνειρο. 
Φανταστείτε: Κεφτεδάκια τηγανιτά με πικάντικη 
σάλτσα ντομάτας και γιαούρτι μυρωδικών, σκιου-
φιχτά ζυμαρικά Κρήτης με ζυγούρι, παραδοσια-
κό φρικασέ και πολλά άλλα, μαγειρευτά, λαδερά, 
κρεατικά. Δίπλα σε όλα αυτά θα βρείτε εκπληκτικά 
γλυκά, όπως σπιτική πορτοκαλόπιτα με παγωτό 
καϊμάκι, αλλά και ετικέτες κρασιών από τον ελλη-
νικό αμπελώνα και διάφορα αποστάγματα. Όλα 
αυτά, βέβαια, μπορείτε να τα απολαύσετε και take 
away. Να το τσεκάρετε οπωσδήποτε.   

◆Μητροπόλεως 26, Αθήνα, 2103315547,
 fb: Ella Greek Cooking 
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Θεόδωρός Κόυρεντζής
#605, 9.3.2017

Βύρωνας στις αρχές του ’80. Κάναμε πολλές τρέλες. Να σας πω μια ιστορία 
που τη συνεχίζω ακόμη και τώρα όταν κατεβαίνω. Πήραμε την απόφαση να 

αλλάξουμε την Πρωτοχρονιά. Να τη γιορτάζουμε όχι την πρώτη Ιανουαρίου, 
αλλά στις 17 Αύγουστου. Οπότε μαζευόμασταν όλοι οι τρελοί φίλοι, γράφα-
με συνθέσεις για εκείνη τη βραδιά, παίζαμε Μπάρτοκ, Ντεμπισί, διάφορα 

experimental, ηλεκτρονικά, γράφαμε ποιήματα, απαγγέλλαμε και κάναμε πί-
τα. Παίρναμε μια φρατζόλα, βάζαμε ένα φλουρί, τη στολίζαμε και λέγαμε  

ευτυχισμένο το νέο έτος. 

Βασίλησ Καλλίδησ
#608, 30.3.2017 

Ποιος είναι ο αγαπηµένος σου  
αθηναϊκός θόρυβος; 

Τα κρωξίµατα των παπαγάλων,  
έχει εκατοµµύρια η Αθήνα.  

Στο φανάρι στη Μεσογείων άµα 
σηκώσεις τα µάτια σου, στα  
δέντρα, υπάρχουν άπειροι.  

Απλώς δεν κοιτάµε γύρω µας,  
περπατάµε όλοι σκυφτοί.

Μικρός ήθελα να 
γίνω τερµατοφύ-
λακας! Και µετά 
όταν διάβασα 
«Μπλέικ» και 
«Κάπτεν Μάρκ» 
διαπίστωσα πως 
υπήρχε ήρωας 
τερµατοφύλακας-
γιατρός. Συνδύα-
σα τον αθλητή µε 
τον ιατρό, απλά 
το ύψος το εκµε-
ταλλεύτηκα για 
το µπάσκετ.
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ΝιΚος ΔραΝΔαΚης
#617, 8.6.2017

Όλη μας η ζωή είναι μια παρτίδα σκάκι. Κάθε μέρα,  
από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ,  

κάνουμε διαρκώς κινήσεις στη σκακιέρα της  
δουλειάς και της προσωπικής ζωής, οι οποίες  

καθορίζουν και το αποτέλεσμα  
που φέρνουμε.

αλέξανδροσ  
έυΚλέίδησ

#627, 21.9.2017

η όπερα θυμίζει λίγο 
αρένα και γι’ αυτό  
δεν πρέπει να πας  
εκεί με τη διάθεση  
να είσαι αγαπητός  

από όλους.

θ
α

ν
α

ση
σ 

κ
α

ρα
τ

ζ
α

σ

ΚΑτερΙΝΑ 
ΣτεφΑΝΙδη

#666, 5.7.2018

Συχνά με πιάνει αρνητισμός για όλα 
όσα βλέπω να συμβαίνουν στη χώρα 

μας, είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα 
άλλωστε η γκρίνια, αλλά όσον αφορά 
τη φάση στην οποία βρίσκεται η Ελλά-
δα τα τελευταία χρόνια, πιστεύω πως 
θα ξεπεραστεί και τα πράγματα θα αλ-

λάξουν προς το καλύτερο. 

ΚωΝΣτΑΝτΙΝΟΣ 
ΚΑΚΑΝΙΑΣ  
Tεύχος 638
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ΑΝτωΝηΣ 
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Tεύχος 644

Gilbert+ 
GeorGe 
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ΝΙΚΟΣ  
λΑγΟΣ 

Tεύχος 645

γΙΟυλΙΚΑ-γεωργΙΑ 
ζΟλωτΑ 

Tεύχος 643

Jenny  
KroiK 

Tεύχος 640
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Έκανε τους Αθηναίους να αγαπήσουν την ασιατική και 
ιαπωνική κουζίνα και, πλέον, το Wagamama κλείνει τον 
Δεκέμβριο 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας, έχοντας 
πάντα στην καρδιά και τη φιλοσοφία του το «kaizen», που 
σημαίνει «καλή αλλαγή». Η κουζίνα του είναι μια αληθινή 
απόλαυση, ένα ταξίδι σε χώρες μακρινές και γεύσεις ο-
νειρικές. Σούσι, κάρι, πιάτα omakase, ramen, teppanyaki, 
donburi και άλλα πολλά, συνδυάζονται με επιλογή φρέ-
σκων χυμών, επιδορπίων, ποτών, παιδικών γευμάτων, κι 
όλα αυτά σε ένα ευγενικό και πολιτισμένο περιβάλλον. Το 
Wagamama, το οποίο αναζητεί συνεχώς την «καλή αλλα-
γή», προσθέτει στο μενού του και vegan επιλογές, βασι-
σμένες στην ιδέα «χωρίς κρέας, γεμάτο γεύση». Έτσι, αγα-
πημένες επιλογές διαμορφώθηκαν ώστε να προσφέρουν 
με σεβασμό τη γεύση και την απόλαυση σε vegan καλεσμέ-
νους. Αγαπάμε Wagamama.
 
◆Μαρούσι: Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη, 

2106836842 / Κηφισιά: Κασσαβέτη 3, 210 8013100 / 
www.wagamama.com.gr, fb: @wagamama_greece, 

instagram: @wagamama_gr

Wagamama
Ασιατικές γεύσεις που αγγίζουν την ψυχή

21|kare burosu

Πολύχρωμο και ζωντανό, το Hacienda στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια είναι από τα μέρη που ξέρουν να σου φτιάχνουν τη 
διάθεση. Ανοιχτό από νωρίς το πρωί έως αργά, ανανέωσε 
την κουζίνα του και δίπλα στις πεντανόστιμες ποικιλίες 
αλλαντικών, τυριών και λοιπά, πρόσθεσε πιάτα που θα σας 
θυμίσουν Μεξικό, όπως τάκος, κεσαντίγια, σαλάτες και 
άλλα τέτοια ωραία! Να θυμάστε ότι τον πρωινό ή απογευ-
ματινό σας καλοφτιαγμένο καφέ μπορείτε να τον συνδυ-
άσετε με εξαίσια χειροποίητα γλυκά, σαν τον ανεπανάλη-
πτο κορμό ή το φανταστικό σουφλέ, ενώ στο μενού έχουν 
προστεθεί και pancakes, σε αλμυρή και γλυκιά εκδοχή. Και 
φυσικά, αποστάγματα, κρασάκι, μπίρες, ωραίες μουσικού-
λες, σε ένα στέκι που κρατάει τον φιλικό και παρεΐστικο 
χαρακτήρα του.  

◆Σάρδεων 3 (πεζόδρομος), 2102533754,
 Fb: Hacienda all day bar

Hacienda
 all day bar 

Με ανανεωμένη κουζίνα 
σε μεξικάνικο στιλ
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Bill 
Hayes 

#605, 9.3.2017

Όταν κατεβή-
καµε στον κάτω 
όροφο, η Bjork 
µας έφερε µια 

πίτα µε φραγκο-
στάφυλα, που 
τα είχε µαζέψει 
από τα δικά της 
φυτά. Την είχε 
φτιάξει µαζί µε 

την κόρη της το 
προηγούµενο 
βράδυ. «Επειδή 

ήταν η µαγείρισ-
σα, έπρεπε να 

φάει πρώτη» µας 
είπε, δείχνοντας 

ένα κοµµάτι 
που έλειπε. 

Μας τη σέρβιρε 
γαρνιρισµένη 

µε άφθονο φρέ-
σκο, σκέτο Skyr 
–µια κρέµα µε 
ωραία, ξινή αί-
σθηση– και µε 

καφέ και τσάι. Το 
σερβίτσιο ήταν 
από την Αλίκη 
στη Χώρα των 

Θαυµάτων – κά-
θε φλιτζάνι ήταν 
µισό, κοµµένο 

στη µέση. «Έµα-
θα πως αυτά 

είναι για δεξιόχει-
ρες, τα φλιτζάνια 

τσαγιού» µας 
είπε, «ή πολλές 
φορές καταλα-

βαίνω ποιοι είναι 
αριστερόχειρες, 
παρατηρώντας 

τους να προσπα-
θούν να πιουν 

από αυτά». Γέλα-
σε σαν παιδί.

ΓιώρΓης 
Γερόλυμπός

#607, 23.3.2017 

Πώς µοιάζει 
η άθηνά  

άΠο ψηλά; 

Μοιάζει Με 
κτισΜενά 
κύΜάτά.

εΜΜάνούήλ
κάράλήσ
αθλητής στίβου, άλμα επί κοντώ

Μετά το άλμα σου στα 5,80 τον 
προηγούμενο Μάρτιο στο Πα-

γκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού 
Στίβου, απέδειξες ότι στα 19 σου 
δεν είσαι μόνο το μέλλον του επί 
κοντώ αλλά και το παρόν. Τι να 
περιμένουμε από σένα το 2019;

ελπίζω το 2019 να επιβεβαιώσω με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 

χαρακτηρισμούς και τις προσδοκίες 
σας προς το πρόσωπό μου! 

Το 1987, έκανες μια ταινία μυθοπλασίας, το 
«Δοξόμπους» που συνάντησε την καφρίλα 
του εξώστη (ή μήπως και της πλατείας;) 
στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πώς αποτιμάς 
εκείνη την ταινία σήμερα; 

Τα περί «καφρίλας» εξώστη κ.λπ. ανήκουν 
πλέον στην ιστορία, ως προς το «Δοξό-
μπους», όμως, θα απαντήσω με έναν διάλο-
γο που είχα κάποια στιγμή με έναν κύριο, ο 
οποίος με ρώτησε:
 -Τι επαγγέλεσθε, κύριε Λαμπρινέ; 
-Σκηνοθέτης είμαι. Κάνω ντοκυμανταίρ.
 -Α, ντοκυμανταίρ. Καλά. Ταινίες όμως κά-
νετε; 
-Όχι, γιατί ξέρετε, η μόνη που έχω κάνει με 
ηθοποιούς, το «Δοξόμπους», είναι επίσης 
ντοκυμανταίρ. 
-Αμ, έτσι πέστε μου. Λέω κι εγώ, τέτοιος κι-
νηματογραφόφιλος που είμαι, πώς και δεν 
σας γνωρίζω…
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Ποια φράση 
χρησιµοποιείς 

πιο συχνά; 
Ναι, γεια σας, 

µπορώ να κάνω 
µια παραγγελία;

- Νεφελη Κόυρη
#614, 18.5.2017

DK (ΔημηΤρης 
ΚυρςαΝιΔης)

 αθλητής freerunning

«Όπως κάθε μεσημέρι θα κάτσουμε 
στο τραπέζι για φαγητό, έτσι κι εγώ θα 
κάνω την προπόνησή μου καθημερι-
νά, όχι επειδή πρέπει αλλά επειδή το 

freerunning είναι η ζωή μου» δηλώνει 
ο Δημήτρης Κυρσανίδης, ενώ η φιλο-
σοφία του σχετικά με τη ζωή είναι «να 

είσαι καλύτερος απ’ το χτες, χειρότερος 
απ’ το αύριο». Μετά την κατάκτηση της 

πρώτης θέσης για δύο συνεχόμενα 
χρόνια (2014 & 2015) στην παγκόσμια 
πρόκληση του Red Bull Art of Motion, 
στη Σαντορίνη, ο 23χρονος αθλητής 
από τη Θεσσαλονίκη ανήκει επάξια 

στην παγκόσμια ελίτ του freerunning 
και αυτό που ο ίδιος απολαμβάνει είναι 
να γυρίζει τον κόσμο λαμβάνοντας μέ-

ρος σε επαγγελματικούς διαγωνισμούς, 
jams και workshops, συμβάλλοντας και 
εκείνος με τον τρόπο του στη διάδοση 

του αθλήματος.
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Nίκος Βατοπουλος
#662, 7.6.2018

Η Αθήνα έχει γίνει χειρότερη ως προς την α-
σφάλεια, την καθαριότητα, τη συνοχή, την 
πίστη στο μέλλον. Ένα τεράστιο κομμάτι 
της πόλης δείχνει να έχει καταρρεύσει. 
Έχει, όμως, γίνει καλύτερη ως προς την  
ώσμωση, τις δυνατότητες επικοινωνίας, 
την ένταξη σε ομάδες, τον μητροπολιτικό 
αέρα. Έχει ενταθεί η ανάγκη για «απελευθέ-
ρωση» της πόλης από τον κακό εαυτό της.
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Η αγαπηµένη Κληµαταριά έκλεισε 90 χρόνια ιστορίας (από 
το 1996 µε τη σηµερινή διεύθυνση) και εξακολουθεί να µας 
ευφραίνει την καρδιά, όπως και τότε, µε παραδοσιακές 
ελληνικές γεύσεις και ωραίες µουσικές. Κλασικές παραδο-
σιακές συνταγές µαγειρεύονται στις γάστρες της αυλής, 
το ψωµί φτιάχνεται εδώ κι όταν βγαίνει αχνιστό είναι ένα 
αληθινό όνειρο, οι πίτες µε χειροποίητο φύλλο ολοκληρώ-
νουν το γεύµα κάθε απαιτητικού καλοφαγά. Κι όπως κάθε 
ταβέρνα σαν εκείνες τις παλιές, που διατηρούν το χρώµα 
και τα αρώµατά τους, διαθέτει ανεπανάληπτο βαρελίσιο 
κρασί, ικανό να σας διώξει κάθε έννοια! Όλα αυτά µε καλή 
ελληνική ζωντανή µουσική, ρεµπέτικα και άλλα, κάποιες 
ηµέρες και το µεσηµέρι. Μπείτε στην ιστοσελίδα της να 
ενηµερωθείτε για το πρόγραµµα.

◆Πλ. Θεάτρου 2, Αθήνα, 2103216629, www.klimataria.gr

ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ
Κλασική κι αγαπημένη, με καλό 

φαγητό και ζωντανή μουσική

Είναι Κυριακή µεσηµέρι κι εσύ κάνεις την αγαπηµένη σου 
βόλτα πάνω στον πεζόδροµο της Μακρυγιάννη. Ξαφνικά, 
σταµατάς. Εκεί, στη σκιά του Μουσείου της Ακρόπολης, 
κάτι σου έχει τραβήξει την προσοχή. Είναι οι λαχταριστές 
µυρωδιές της Αρκαδίας, το εστιατόριο που εδώ και πάνω 
από 20 χρόνια µεθάει τους περαστικούς στην Ακρόπολη µε 
τα αρώµατα που βγαίνουν από την κουζίνα του. Τελικά, κα-
νείς δεν κατάφερε να αντισταθεί στον κόκορα κρασάτο µε 
χυλοπίτες, στους κρεµµυδοντολµάδες µε µοσχαρίσιο κιµά 
και τραχανά, στο αρνίσιο σουβλάκι που µαρινάρεται σε 
τσίπουρο και σερβίρεται σε φακές ή σε εκείνον τον εκπλη-
κτικό αρχαϊκό µουσακά µε αρνί, µέσα σε φωλιά µελιτζάνας 
και σος γιαουρτιού. Η κουζίνα εδώ παραµένει αυθεντικά 
ελληνική και νόστιµη (θα βρεις αρκετές αρκαδικές συντα-
γές), αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι λείπουν τα πιάτα µε µια 
πιο σύγχρονη µατιά. Ούτε όµως και τα πλούσια ελληνικά 
πρωινά! Η Αρκαδία ανοίγει από τις 08.00 και σε ξυπνάει µε 
οµελέτες, καγιανά, τηγανίτες µε µέλι και πολλά ακόµα, που 
θα απολαύσεις µε φόντο την Ακρόπολη. 

◆ Μακρυγιάννη 27, Ακρόπολη, 2109238124, 
www.greektaverna.gr, Fb: Arcadia Restaurant

ΑΡΚΑΔΙΑ
Υπέροχη ελληνική κουζίνα

με φόντο την Ακρόπολη
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ΜΑΝΟΣ ΒΟΥΛΑΡΙΝΟΣ
 #610, 13.4.2017

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 
ΕΙ∆ΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ; 

ΝΟΜΙΖΩ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΠΩΣ Η ΑΘΗΝΑ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ 
ΝΑ ΖΗΛΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΜΗ 
ΒΕΛΤΙΩΝΕΣΑΙ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΥΣΤΕΡΕΙΣ 

ΠΟΥΘΕΝΑ. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΤΟ 
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙΣ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 # 606, 16.3.2017 

∆εν νοµίζω ότι µπορεί να υπάρξει 
άλλη – κοµµουνιστική, µαρξιστι-
κή Αριστερά. Αυτό είναι µια παλιά, 
διαψευσµένη παταγωδώς ελπίδα, 
ενεργοποιηµένη ιδιαίτερα από το 
1989, όταν κατέρρευσε ο «υπαρ-
κτός σοσιαλισµός». Αντιπαθώ τις 
παρόλες που αρχίζουν µ’ ένα «τα 

έχω πει εγώ…». Κάπως διαφέρει αν 
µπορείς να πεις «τα έχω γράψει». 
Έγραψα λοιπόν τότε, το 1989, ότι 

ο κοµµουνισµός κατέρρεε παντού 
και τελειωτικά επειδή ήταν και 

οργανικά εσφαλµένος, βαθύτερα, 
ανθρωπολογικά. Γι’ αυτό έφερε 
και φέρνει παντού καταστροφή, 
κοινωνική, υποχώρηση του πο-

λιτισµού, αστυνοµικό κράτος και 
ολοκληρωτισµό. Ακόµα και πολλά 
χρόνια πριν, όταν πίστευα απελ-
πισµένα στον κοµµουνισµό, είχα 

καταγγείλει την αναβίωση της αρι-
στερής βαρβαρότητας µε τη δήθεν 
«πολιτιστική επανάσταση» στην 

Κίνα, µε βιαιότατο άρθρο µου στην 
«Επιθεώρηση Τέχνης» (τ.χ.139-
140, Ιούλιος - Αύγουστος 1966).

Ιορδάνης Πασχαλίδης: Η ιστιοπλοΐα σαν 
άθληµα εξελίσσεται συνεχώς. Έτσι µας δίνεται 
η δυνατότητα µε την ενασχόληση στο άθληµά 
µας να µαθαίνουµε συνεχώς νέα πράγµατα, 
νέες τεχνικές και νέες τεχνολογίες. Κρατιό-
µαστε, λοιπόν, πάντα σε εγρήγορση και έτσι 
µετά από σαράντα χρόνια δεν έχουµε κουρα-
στεί ή κορεστεί ούτε µία στιγµή. Βέβαια, για 
µένα, είναι τρόπος ζωής, είναι η αποτοξίνωση 
από την καθηµερινότητα. Αυτό και µόνο από 
µόνο του είναι το µεγαλύτερο κίνητρο για να 
µη σταµατάω να κάνω ιστιοπλοΐα. Από εκεί 
και πέρα ναι µεν είµαστε χορτασµένοι από 
µετάλλια αλλά έχουµε µέσα µας το σκουλήκι 
του πρωταθλητισµού, οπότε όσο βαστάµε θα 
αγωνιζόµαστε για τη νίκη. Για τον επόµενο 
χρόνο εκτός του στόχου να επαναλάβουµε τις 
φετινές µας νίκες στις κατηγορίες Φόρµουλα 
18 και Tornado, θέλουµε να συνεχίσουµε τα 
πετυχηµένα προπονητικά camps στο καταµα-
ράν για νέους αθλητές. 

Κώστας Τριγκώνης: Κίνητρό µας η αγάπη γι’ αυτό που 
κάνουµε. Η ιστιοπλοΐα ως άθληµα µας έχει προσφέρει πολ-

λά. Το σηµαντικότερο όµως 
είναι ότι κρατά το µυαλό και 
την ψυχή µας φρέσκα και 
το σώµα µας ζωντανό. Στην 
κυριολεξία η επαφή µας µε το 
άθληµα και το υγρό στοιχείο 
µας φτιάχνει, µιας και κάθε 
µέρα όλο και κάτι µαθαίνεις. 
Στα άµεσά µας πλάνα είναι η 
διάδοση του καταµαράν στη 
νέα γενιά, µιας και πιστεύ-
ουµε ότι ταιριάζει απόλυτα 
στην ιδιοσυγκρασία του Έλ-
ληνα. Στο αθλητικό κοµµάτι 
στόχος είναι να επαναλάβου-
µε τη νίκη µας στο παγκόσµιο 

πρωτάθληµα Formula 18 και σε προσωπικό επίπεδο (για 
εµένα) να κατακτήσω ένα µετάλλιο στο παγκόσµιο πρωτά-
θληµα Α-Class Foiling Catamaran το 2019. 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΓΚΩΝΗΣ - ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ
ιστιοπλόοι 

Έχετε περισσότερα από 40 χρόνια ενασχόλησης με το υγρό στοιχείο και έχετε κατακτή-
σει σχεδόν όλες τις πρωτιές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ποιο είναι το μεγαλύ-

τερό σας κίνητρο και ποιος ο υψηλότερος στόχος για τη συνέχεια; 

ΘΟΔΩΡΗΣ 
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

#608, 30.3.2017

Στη σελίδα µας 
έχουµε αναρτήσει εί-
κοσι ένα στοιχεία που 
µπορούν να σας ψυλ-
λιάσουν ότι ένα δηµο-

σίευµα είναι hoax: 
Όταν σας προτρέπουν 
να το αναπαραγάγετε. 
Όταν ένα σηµαντικής 

σηµασίας κείµενο 
δεν φέρνει την υπο-
γραφή συντάκτη. Αν 
υπάρχουν πολλά ορ-
θογραφικά λάθη. Αν 

χρησιµοποιούν υπερ-
βολικούς τίτλους ό-

πως «Σοκ», «Τροµακτι-
κό» κ.λπ. ή υπάρχουν 
πολλά θαυµαστικά. 

Αυτά είναι κάποια από 
τα στοιχεία που µας 
βάζουν σε πειρασµό 

ώστε να ερευνήσουµε 
ένα δηµοσίευµα.

ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ 
ΧΑΛΚΙΑΣ

 #607, 23.3.2017

Νοµίζω πως ξέρω 
εκατοµµύρια τρα-

γούδια, και όχι µόνο 
τα ηπειρώτικα. Ξέρω 

σκοπούς και µελωδίες 
απ’ όλο τον κόσµο. 
Πολλές φορές τρε-

λαίνοµαι: ό,τι ακούσω 
από το ράδιο ή την 

τηλεόραση, το ξέρω. 
Πέρυσι µε φώναξε 
ο Οµάρ Φαρούκ να 
συνεργαστούµε. 

Μόλις µε άκουσε, τρε-
λάθηκε. Ό,τι ζήταγε 

το έπαιζα: «Για σένα» 
µου είπε «µιλάνε στην 
Κωνσταντινούπολη».
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Το ομορφο
Ένα από τα πιο ιστορικά 
εστιατόρια της Αθήνας

Εκεί, στη γωνία της Ξενοκράτους, σε αυτή τη μικρή κατηφόρα που 
έχει για προστάτη τον Λυκαβηττό ανοίγει η όρεξη της γειτονιάς από το 
1964. Όχι ότι πιο πριν δεν είχαν να λένε οι γείτονες για το Όμορφο –από 
το 1936 ταΐζει το Κολωνάκι–, αλλά το 1964 είναι η χρονιά που μετακόμι-
σε σε αυτό το σταυροδρόμι. Σταυροδρόμι κυριολεκτικό και μεταφορι-
κό γιατί εδώ συναντιούνται όλοι: θαμώνες και περαστικοί, καλλιτέχνες 
και πολιτικοί, στα τραπέζια με τα άσπρα τραπεζομάντιλα γράφτηκαν οι 
μικρές ανεξίτηλες ιστορίες της Αθήνας.
Το Όμορφο είναι όμορφο γιατί ανήκει στα πιο ιστορικά εστιατόρια της 
Αθήνας, αλλά ταυτόχρονα παραμένει αυθεντικό. Εν μέρει, η διαχρονι-
κότητά του οφείλεται στα χέρια της μαμάς Χρυσούλας. Ποιος να συνα-
γωνιστεί τις γνήσιες ηπειρώτικες πίτες της, ποιος να ξεπεράσει τους 
γεμάτους φροντίδα λαχανοντολμάδες της; Κι εκείνο το λεμονάτο κα-
τσικάκι με τις πατάτες; Μπορείς να θυμηθείς πότε έφαγες πιο νόστιμο; 
Η κυρία Χρυσούλα, όμως, μαζί και ο άντρας της ο κυρ Βασίλης (γνήσιος 
στυλοβάτης) είναι η μία παράμετρος της μακράς επιτυχίας. Η άλλη 
παράμετρος παραμένει καλά κρυμμένη, τη βρίσκεις μόνο στις λεπτο-
μέρειες. Στη χρυσή κορνίζα του καθρέφτη, στις στρογγυλές λάμπες, 
στα κολλαριστά τραπεζομάντιλα, στις άσπρες στολές που φοράνε τα 
γκαρσόνια, στην γκραβούρα του 1760 που φανερώνει τη Δεξαμενή 
όπως ήταν. Το Όμορφο είναι μια στιγμή της Αθήνας, σταματημένη για 
πάντα σε μια δεκαετία που το φαγητό ήταν αγνό, και τα μαγέρικα ανή-
καν στους ανθρώπους τους. 
Αυτή η στιγμή έχει περάσει στο σήμερα και για αυτό ευθύνεται ο Απο-
στόλης, η δεύτερη γενιά του εστιατορίου που φροντίζει να διατηρεί 
το εστιατόριο όπως το θυμάται από παιδί, όχι μόνο εκείνος, αλλά και οι 
πιστοί πελάτες του. Όλοι αυτοί που θα συναντηθούν εδώ και πάντα θα 
έχουν δυο κουβέντες να ανταλλάξουν πάνω από ένα λαχταριστό πιά-
το όπως έκαναν άλλοτε οι γονείς τους. Κάπως έτσι το Όμορφο παρα-
μένει ακόμα ένας τόπος συνάντησης, μία από τις λίγες εναπομείνασες 
«Μικρές Βουλές». Το νιώθεις στα τραγούδια του Χατζιδάκι, το ακούς 
στα χαμόγελα των περαστικών καθώς χαιρετούν τον κυρ Βασίλη από 
τη μεγάλη τζαμαρία, το βλέπεις στους ίδιους τους θαμώνες που ήρθαν 
εδώ παιδιά και τώρα έρχονται με τα δικά τους παιδιά. Για να μάθουν και 
εκείνα, με τη σειρά τους, τι γεύση έχει η νοστιμιά μιας αυθεντικά ελλη-
νικής κουζίνας. Κι αυτή τη γεύση είναι που τελικά δεν ξεχνάς. Για αυτήν 
θα επιστρέφεις πάντα. 

◆Ξενοκράτους 50, Κολωνάκι, 2107226830,  Fb: @to.omorfo
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Μάνος ΕλΕυθΕρίου
#614, 18.5.2017

Σου λέει η γειτόνισσα το βραδάκι  για πα-
ράδειγμα «άντε, καλό ξημέρωμα». Τι ω-

ραίο που είναι αυτό ε; Για σκέψου το. «Να 
έχεις καλό ξημέρωμα», τι ωραία ευχή!

Κώστασ Κουτσολέλοσ
#605, 9.3.2017

Όταν δεν σε ενδιαφερει 
να αρεσεισ, 

µε καπΌιΌν τρΌπΌ αρεσεισ.  
τΌ ιδιΌ ισχύει κι 

αν θελεισ να ριξεισ 
µια γκΌµενα.  

Όταν εισαι χαλαρΌσ, 
πεφτει πιΌ εύκΌλα.
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Βάςίλης 
ΚάςΚάρΕλης

#611, 6.04.2017

Η Ελλάδα που 
βρισκόταν τότε σε 
ιδιαίτερα πλεονε-

κτική θέση, αντί να 
επωφεληθεί από 
την αστάθεια και 

τις μαύρες τρύπες 
που παρουσιάζο-
νταν σε όλες τις 
γειτονικές χώρες 
και να «αγοράσει» 

τις οικονομίες 
τους, παίζοντας 
εμμέσως και κα-

ταλυτικό πολιτικό 
ρόλο στις γενικό-
τερες εξελίξεις, 
προτίμησε για 

λόγους που εξηγώ 
στο βιβλίο μου «Η 
τέλεια καταιγίδα» 
να παρακολουθεί 
σαν θεατής, συ-

ντηρώντας όλα τα 
ανοιχτά θέματα.

Παναγιώτης 
γ ι αννακης

#618, 15.6.2017 

Ο Κώστας Πολίτης φρόντισε 
να δημιουργήσει το κατάλληλο 

κλίμα και να μας πείσει ότι μπο-
ρούμε το κάτι παραπάνω. Το 

πίστευε, κι αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να του αναγνωριστεί. Το 

πίστευε ακόμη και όταν όλοι, 
μετά την κλήρωση, μας θεω-

ρούσαν καταδικασμένους. 

ορέστησ 
ανδρέαδαΚησ

#616, 1.6.2017

Το αγαπημένο μου αθηναϊκό σινεμά 
ήταν το Αττικόν και ο Απόλλων.  

Από τότε που κάηκαν, σκοτείνιασε  
όλη η Σταδίου. Όταν πρόκειται να πάω 

σινεμά επιλέγω είτε τον αξεπέραστο και 
με τις τέλειες συνθήκες 

∆αναό στους Αμπελόκηπους
είτε το κλασικό 

Ιντεάλ στην  
Πανεπιστημίου.

Minas
#669, 6.9.2018

Από το θρανίο του σχολείου μέχρι μια βίδα, 
τα ήθελα όλα clean, τέλεια φτιαγμένα, άψογα 

φινιρισμένα. Σ’ έναν κόσμο που όλα ήταν 
πρόχειρα και βιαστικά και φτηνά φτιαγμένα. 
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ΚρεοπωλείA  
φαρμα μπραλου

Τα καλύτερα ελληνικά κρέατα  
από την ομώνυμη φάρμα  

στη Φθιώτιδα

Τα εκλεκτότερα κρέατα, όλα προερχόμενα αποκλειστικά από τη 
Φάρμα Μπράλου, στη Φθιώτιδα, όπου σε μία έκταση 350 στρεμ-
μάτων τα ζώα μεγαλώνουν με αγνές ζωοτροφές, δημητριακά, 
λαχανικά και φρούτα, χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων, 
φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών. Το κρεοπωλείο Μπράλου, 
αρχικά στην Κηφισιά κι έπειτα και στο Κολωνάκι, ήταν το πρώτο 
που έφερε στην Ελλάδα τη διαδικασία της ξηρής ωρίμανσης και, 
μεταξύ άλλων, θα σας προτείνει μοσχάρι Black και Red Angus, 
δύο διαφορετικές ράτσες κατσικιού και αρνιού, έτοιμα πήλινα 
για το φούρνο με μοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο, σουβλάκια 
με διάφορες μαρινάδες, σκευάσματα φτιαγμένα με προϊόντα 
της Φάρμας Μπράλου, υπό την επιμέλεια του σεφ, Γιάννη Λιόκα 
και άλλα πολλά, τα οποία μαγειρεύονται και στο εστιατόριο της 
φάρμας στο Κολωνάκι (Μηλιώνη 12 & Ηρακλείτου, 2103645050). 
Μάλιστα, από τον Δεκέμβριο θα ανακαλύψετε λαχταριστές εορ-
ταστικές προτάσεις, από ρολά κοτόπουλου και γαλοπούλας με 
10 διαφορετικές γεύσεις μέχρι και ολόκληρο γεμιστό γουρουνά-
κι 7-8 κιλών! Ό,τι πιο αγνό και ελληνικό θα το βρείτε στα κρεοπω-
λεία της Φάρμας Μπράλου.

◆ Κηφισιά: Τατοΐου 73 & Χαριλάου Τρικούπη, 2102713126 /  
Κολωνάκι: Μηλιώνη 9, 2130455929 /  

www.farmabralou.gr
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Μιλένα αποστολακη
#615, 25.5.2017

Όσο για το διαχωρισμό δεξιός-αριστερός, νομίζω ότι η κυ-
βέρνηση της «πρώτης φοράς αριστερά» του αφαίρεσε κάθε 

περιεχόμενο. Η εμμονή στον κρατισμό, για παράδειγμα, είναι 
αριστερή πολιτική; Ζητούμενο είναι κατά τη γνώμη μου να 

λειτουργούν οι θεσμοί. Να μη χειραγωγείς την ενημέρωση. Να 
μη διχάζεις βλέποντας παντού εσωτερικούς εχθρούς γιατί δεν 
μπορείς να αντέξεις την άποψη του πολιτικού αντιπάλου σου. 

#619, 22.6.2017 

Δεν είναι ο δικός µας µόνο κόσµος loco, αποδεικνύεται ότι ολόκληρος ο πλανήτης έχει µία ροπή προς την 
τρέλα. εµείς ποντάρουµε στη θετική τρέλα, αυτή που σε ωθεί να κάνεις µεγάλα πράγµατα και ουσιώδη.

Κάτιά 
Δημοπούλού

#620, 29.6.2017

Η καχυποψία απέναντι 

στη γυναικεία φιλία 

είναι µια αντρική κα-

τασκευή η οποία έχει 

δηµιουργήσει ένα 

ανόητο στερεότυπο. 

επειδή δεν καταλαβαί-

νω πώς µας προέκυψε, 

έχω αρχίσει να πι-

στεύω πως εδράζεται 

στην ιδέα του «διαίρει 

και βασίλευε». 

Βασίλησ 
ΠαΠαΒασίλείου

#635, 16.11.2017

Η ελλάδα είναι ένα 

χρονοτριβείο. Όλοι 

πλέον πρέπει να 

γνωρίζουν ότι αυτή 

η χώρα επιβάλλει τη 

βραδυπορία.

Τζο ΝεσμΠο
#631, 19.10.2017 

Φρικιά 
Ή κυνη-
γηµένοι, 
άσκουν, 
νάι, µιά 
γοητέιά, 
έιδικά σέ 

κοινωνιέσ 
οργάνωµέ-

νέσ κάι 
έυτάκτέσ, 

οπωσ οι 
σκάνδι-
νάβικέσ. 
υπάρχέι 

έξηγηση: 
ψυχάγω-
γιά. η έν-
σάρκωση 

του κάκου 
έινάι µιά 

µορΦη ψυ-
χάγωγιάσ. 
έιτέ στο 

σινέµά, έι-
τέ στη λο-
γοτέχνιά, 
το κάκο 

συνάδέι µέ 
µιά µορΦη 

fun.

L O C OMO N D O

ΦώΦη τσεσμελη 
#617, 8.6.2017

Τα πρώτα µαγαζιά που έπαιξαν 
αυτή τη µουσική στην Αµερική 

ήταν κυρίως gay, το κοινό 
που αγκάλιασε αυτή τη µουσική 

ήταν κυρίως gay και επίσης 
αν δεν υπήρχαν οι gays, 
οι λατίνοι και οι µαύροι, 
δεν θα υπήρχε σήµερα 

ούτε house ούτε techno.

ΧρισΤινΑ
ΔΑρρΑ 

Tεύχος 673

ΚώσΤΑσ
ΜηΤρόπόυλόσ 
Tεύχος 674

Billy G -
Alex 
Martinez
Tεύχος 676

ΚώνσΤΑνΤινόσ
ρηγόσ 
Tεύχος 677

STMTS  
Tεύχος 680

ΒιΚυ 
γεώργιόπόυλόυ  

Tεύχος 678

Cover

ArT

ελενη 
ΚόυΜη  

Tεύχος 675

ΧρισΤινΑ 
ΤσεΒη
Tεύχος 679

Ρουλα 
ΓεωΡΓακοΠουλου

#657, 3.5.2018

Η τελευταία 
φορά που 

μου ζήτησαν 
να σοβαρευ-
τώ ήταν όταν 

ήμουν έξι 
χρονών. Νό-
μιζα ότι είχα 
ξεμπερδέψει 
απ’ αυτή την 
υποχρέωση.
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Δύο λόγοι κάνουν ένα μαγαζί να γίνει στέκι. 
Ο πρώτος είναι η ατμόσφαιρά του, το πόσο 
οικεία νιώθεις μέσα στο χώρο. Ο δεύτερος 
είναι ένα στοίχημα που παίζεται στο πόσες 
ώρες μπορεί να σε κρατήσει κοντά του. Και 
αυτό το στοίχημα το Geppetto το κέρδισε 
από την πρώτη μέρα. Γιατί σε αυτό το γωνια-
κό νεοκλασικό του 1920 θα μπεις από το πρωί 
και δεν θα θες να βγεις πριν φτάσει το βράδυ. 
Στην αρχή της μέρας σου θα έρθεις για υπέ-
ροχο μονοποικιλιακό καφέ και λαχταριστά 
πρωινά. Στη συνέχεια θα μείνεις για τις αχνι-
στές πίτσες που ψήνονται σε ειδικό φούρνο 
και έχουν την τέλεια ζύμη, αλλά και για τις 
πληθωρικές μακαρονάδες που σε κάνουν να 

παραμιλάς. Όσο για το βράδυ, δεν χρειάζε-
ται να πούμε πολλά¼  Το Geppetto είναι ήδη 
γνωστό για τις μουσικές που ξεσηκώνουν 
και τα signature cocktails που δίνουν άλλη 
γεύση στη νύχτα σου. Τι άλλο πρέπει να ξέ-
ρεις; Το μεγάλο, νόστιμο μυστικό: το brunch 
με το οποίο έχει κολλήσει όλο το Παγκράτι, 
εμπλουτίζεται, γίνεται ακόμα πιο λαχταριστό 
και σε περιμένει να ανακαλύψεις τις καινούρ-
γιες, κολασμένες του προτάσεις. Μείνε συ-
ντονισμένος στη σελίδα του στο Facebook 
και σύντομα θα μάθεις περισσότερα. 

◆Στίλπωνος 2, Παγκράτι, 210 7525665, 
Fb: @geppettothebar

Ένα από τα πιο αγαπημένα 
all day στέκια στο Παγκράτι

Geppetto the Bar

Περισσότεροι από 100 επώνυμοι foodies  ανέδειξαν πρόσφατα τα καλύτερα ελ-
ληνικά εστιατόρια, σε μια εκδήλωση που έγινε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. 
Το μοναδικό ινδικό στα 10 καλύτερα ethnic για το 2018 ήταν το Pink Elephant, το 
οποίο ήδη από το 2011 στο Χαλάνδρι έχει κάνει τους Αθηναίους να γνωρίσουν 
και να λατρέψουν την ινδική κουζίνα! Και για τους λάτρεις του κέντρου, το Pink 
Elephant DownTown, εδώ και ένα χρόνο, φέρνει την απόλυτη ινδική εμπειρία σε 
ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο όπου έχει στηθεί ένα εντυπωσιακά πολύχρωμο 
σκηνικό! Οι γεύσεις διαδέχονται η μία την άλλη, από πικάντικα πιάτα που ξυ-
πνούν τις αισθήσεις έως ήπιες γλυκόξινες αποχρώσεις που χαϊδεύουν τον ουρα-
νίσκο. Και όλα αυτά σε ένα πολύ ζεστό περιβάλλον, με ανθρώπους που αγαπούν 
αυτό που κάνουν και το κάνουν καλά. Απολαύστε το και με delivery. 

◆Δερβενίων 4Α, 2103632780, Νεάπολη /  Σωκράτους 4Α, Χαλάνδρι, 
2106814600-603, www.pink-elephant.gr 

Pink ElEPhant
Το βραβευμένο ινδικό που μάγεψε τους foodies 

Pink El
Το βραβευμένο ινδικό που μάγεψε τους foodies 

Pink El
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Αλεξία Μπακογιάννn 
#616, 1.6.2017

Ο παππούς μου που ήταν ένας άνθρωπος μετρημένος σε όλα του τα 
πράγματα, μετρημένος και στο ξενύχτι του, 12 και τέταρτο, 12 και μισή 

το πολύ πήγαινε για ύπνο. Όταν είχαν λοιπόν κόσμο στο σπίτι και ήθελε 
να φύγει έλεγε το περίφημο: «Ωραία, λοιπόν, να μη σας κρατάμε άλλο». 
Αυτή η φράση έκανε τη γιαγιά μου τρελή. Ήθελε να τον σκοτώσει, γιατί 

το έλεγε σε κόσμο που είχαν καλέσει οι ίδιοι, μην το ξεχνάμε αυτό!

ΓιώρΓος 
Λάνθιμος

#633, 2.11.2017 

Έπιασα ορισµένες στιγµές 
τον εαυτό µου να συνει-

δητοποιεί ότι µου λείπουν 
µερικά πράγµατα από την 

ελλάδα ακόµη και στον 
τοµέα τον επαγγελµατικό. 

Ανάµεσά τους η αµεσότη-
τα ή η ευκολία να αλλάζεις 

τα πράγµατα. Ή η οπτική 
των ανθρώπων που δεν 

είναι απόλυτα επαγγελµα-
τική. Αυτό συγκεκριµένα, 

που παλιά µου φαινόταν 
µόνο αρνητικό, τώρα συ-

νειδητοποιώ ότι έχει και 
θετικά στοιχεία. 

ΚΑτιΑ ΠΑσχου
#652, 28.3.2018

Δεκαετία του ’40. Τα γλυκά βράδια 
του καλοκαιριού η Κάτια ανεβαίνει 

στην ταράτσα και τραγουδά. Ένας νέος 
που νοικιάζει ένα από τα δωμάτια ακούει 

τη φωνή της. Αμέσως την ερωτεύεται. 
Καρπός του έρωτά τους ο πατέρας μου, 

που έτρεχε σε αγώνες δρόμου στην 
οδό Αρριανού από τον Άγιο Σπυρίδωνα 

ως την άλλη άκρη, όταν ακόμα ήταν 
χωματόδρομος. Τον έστελνε ο πατέρας 

του βράδυ να του πάρει τσιγάρα, 
και φοβόταν, λέει, παιδάκι τότε, 
γιατί δεν ήξερε τι θα πεταχτεί 

μπροστά του από τα χορτάρια 
στα γύρω οικόπεδα.

Μαρίνα 
Σαττη
#625, 7.9.2017

Το βίντεο της 

«μάντισσας» 

είναι, νοµίζω, η 

αποθέωση του 

φυσικού. Το 

γύρισµα έγινε 

πολύ πρωί σε 

δρόµους όπως 

η ευριπίδου, η 

Σωκράτους κ.λπ. 

Όσο περίµεναν 

τα άλλα κορίτσια, 

µέχρι να µπουν 

στο πλάνο, έρ-

χονταν άνδρες 

και τις ρωτούσαν 

«πόσο πάει;». 

Το θεώρησαν 

φυσικό ότι αν 

ένα κορίτσι είναι 

µόνο στο συγκε-

κριµένο σηµείο, 

σηµαίνει και πως 

εκδίδεται! 

ραφίκα
ςάουις

#629, 5.10.2017

Δεν θα συγχωρούσα 
ποτέ τον εαυτό μου  
αν έλεγα ότι κάνω 

τέχνη εκμεταλλευ-
όμενη τον πόνο των 

προσφύγων. Υπάρχει 
μια εμπορευματοποί-
ηση αυτού του πόνου 

και εκτιμώ μόνο  
όσους καλλιτέχνες 

ή ακτιβιστές κάνουν 
ένα ουσιαστικό έργο 

που έχει  μια διάρκεια.

#642, 18.1.2018 

Το πώς σκηνοθετούµε την 
εξωτερική µας εµφάνιση 
προέρχεται από το κοινό 
µας υπόβαθρο. Προερχό-
µαστε από πολύ φτωχές 
οικογένειες και ξέρουµε 
πολύ καλά ότι ειδικά οι 

φτωχοί άνθρωποι φοράνε 
πάντα τα καλά τους στις 
εξαιρετικές περιστάσεις. 

ενδυµατολογικά πρόκειται 
για έναν ευρέως αποδεκτό 
τρόπο που δεν ξενίζει κα-
νέναν και µας εξυπηρετεί. 

Πολύ λίγες φορές µάς 
έχουν ψάξει στο αεροδρό-

µιο και πάντα βρίσκουµε 
τραπέζι στα εστιατόρια.
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θάνος 
ΠάΠάκώνςτάντινου

#611, 27.4.2017

Πάντά φοράω µάύρά. 

µού άρέσούν οι στο-

λέσ. έδω έινάι το ιδέω-

δέσ τού ροµάντισµού. 

έχω το σύνδροµο τού 

µέλάγχολικού  

ΠριγκιΠά¼

τζάν 
ντουντάρ 

#604, 2.3.2017 

Η Τουρκία είναι 
σήμερα η πιο 

μεγάλη φυλακή 
δημοσιογράφων 

στον κόσμο.

ΠαΣχοΣ 
ΜανδραβέληΣ

#654, 12.4.2018

Η χώρα μέσα από 
δοκιμές και λάθη (τα 
οποία πληρώνει) θα 
βρει τον δρόμο της, 
αρκεί να μη συμβεί 

κάτι ανεπανόρθωτο, 
σαν αυτό που κινδυ-
νεύσαμε να πάθουμε 

το καλοκαίρι 
του 2015.

ΕΛΠιδά
#676, 25.10.2018

Δεν ήμουνα πολύ 

δικτυωμένη με το 

pop κύκλωμα. Με 

τον μόνο άνθρωπο 

που έχω κρατήσει 

επαφή και μας συν-

δέει μία μεγάλη φι-

λία, είναι ο Κώστας 

Τουρνάς. Είμαστε 

σαν αδέρφια. 

Zbignew 
Preisner

#677, 1.11.2018

Γράφω τη μουσική 
πάνω απ'  όλα για τον 
εαυτό μου. Αν αρέσει 

σε μένα, ίσως να α-
ρέσει και σε κάποιον 
άλλο. Η δουλειά του 
καλλιτέχνη είναι να 
δημιουργεί τον κό-

σμο. Εμείς πρέπει να 
πούμε, ελάτε να μας 

ακολουθήσετε.
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∆ύο µεγάλα ατού έχει η Κυβέλη, το φαγητό και την τοπο-
θεσία της. Σε µία από τις πιο όµορφες και ατµοσφαιρικές 
πλατείες της Αθήνας, την πλατεία Αγ. Γεωργίου στην Κυψέ-
λη, στο µικρό χωριό, όπως την αποκαλούν οι «ντόπιοι» της 
περιοχής, σερβίρονται καθηµερινά εξαιρετική ελληνική 
κουζίνα και ονειρεµένοι µεζέδες. Στον πανέµορφο και ζε-
στό της εσωτερικό χώρο, όπου ευτυχώς αποφεύγεται το 
κάπνισµα, πάνε κι έρχονται οι παρέες και οι µερίδες από το 
φηµισµένο «κοτόπουλο χαρακίρι», δηλαδή µαριναρισµέ-
νο κοτόπουλο, περασµένο σε µεταλλική σούβλα, λες και 
κρέµεται. Ανδριώτικη φρουτάλια, πενταντόστιµη τυρο-
καυτερή, µελιτζανοσαλάτα και οι κολοκυθοκεφτέδες best 
seller δεν λείπουν από κανένα τραπέζι, ούτε όµως το τσί-
πουρο, το εξαιρετικό χύµα κρασί του Ρούβαλη, η µεγάλη 
ποικιλία από τοπικές και ξένες µπίρες και άλλα εκλεκτά 
τοπικά αποστάγµατα. Τα τυροκοµικά της Κυβέλης είναι 
επίσης εκλεκτά, από τον Όλυµπο και την Ήπειρο, οι αλοι-
φές είναι δικές της και ο κατάλογος γεµάτος παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα, µαγειρευτά, ακαταµάχητα κρεατικά 
και πιάτα ηµέρας. Για το τέλος, συνήθως έρχεται κέρασµα 
χαλβάς, ενώ αν αυτό δεν φτάνει θα βρείτε πάντα σπιτικό 
κορµό, cheese cake κι ένα γλυκό του κουταλιού παρέα µε 
γιαούρτι. Όλα αυτά συµβαίνουν καθηµερινά από το µε-
σηµέρι (ανοιχτά από τις 12.00 µέχρι τη 01.00, ∆ευτέρες 
κλειστά), µέσα, επί της πλατείας, ή και µε delivery στα πέριξ 
της Κυψέλης. 
 

◆ Επτανήσου 15, Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Κυψέλη, 
2108219406, Fb: Κυβέλη

Κυβέλη
Γευστικές απολαύσεις στο

 πιο ζεστό εστιατόριο της Κυψέλης 
 

Η ονοµασία τα λέει όλα. Μπιφτεκάκια και σουβλάκια στην 
καλύτερη εκδοχή που µπορείς να φανταστείς. ∆εν είναι 
καθόλου τυχαίο που τα τέσσερα καταστήµατα σε Κηφισιά, 
Ψυχικό, ∆ροσιά και ο νέος πολύ όµορφος χώρος στη Γλυ-
φάδα, αποτελούν σηµείο αναφοράς όλων των φανατικά 
κρεατόφιλων της Αθήνας. 

Εδώ βρίσκεις από το πιο απλό καλαµάκι, µέχρι χοιρινή 
µπριζόλα tomahawk, συκώτι και σπαλοµπριζόλα, µε ενδιά-
µεσες στάσεις σε όλα τα απαραίτητα λαχταριστά ορεκτικά, 
όλα τους φτιαγµένα από τα πιο αγνά υλικά και ψηµένα µε 
τέτοιο τρόπο που θα σου µείνουν αξέχαστα. 

Όλα αυτά σε µεγάλους και άνετους χώρους, µοντέρνα δι-
ακοσµηµένους, µε άψογη εξυπηρέτηση και ευγένεια. Κα-
θηµερινά από τις 12 το µεσηµέρι έως τη µία τη νύχτα και τις 
Παρασκευές και Σάββατα έως τις 2. Όλα αυτά τα ωραία και 
µε delivery. 

◆Γλυφάδα: Φοίβης 17, 2108948000, Νέα Κηφισιά: 
Ιλισσίων 26, 2108001050, Νέο Ψυχικό: Λ. Κηφισίας 202, 
2106723910, Δροσιά: Λ. Μαραθώνος 1, 2108130005

Biftekakia & 
Souvlakia 

Σημείο αναφοράς στη γεύση! 
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Νίκος Περάκης
#633, 2.11.2017

Ο γνήσιος Έλληνας είναι τετραπέρατος, αλλά δεν είμαι σε θέση 
να κρίνω το βαθμό ευφυΐας του από το χαμηλό επίπεδο 

της δικής μου. Όταν ο Έλληνας έχει δουλειά την κάνει πολύ καλά 
και με μεράκι. Πιστεύω ακόμα ότι είναι και γενναιόδωρος, 

γι’ αυτό και ξεχνά εύκολα. Κάποτε όλοι μαζί φωνάζαμε: 
Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά. Τώρα, με την άκρα δεξιά 

στην κυβέρνηση, τι να ξεχάσει και τι να πρωτοθυμηθεί;

Λένα 
ΚιτσοπούΛού

#637, 30.11.2017

Έχεις ταξιδέψει προκειμένου να ακούσεις την 
και-γαμώ-την-κομπανία; εννοείται! Πάντα ρω-

τάω, όπου και να βρεθώ, αν υπάρχει κάποια κα-
βάντζα. Ποτέ δεν ξέρεις σε τι αρρώστια θα βρε-

θείς. Ένα από τα αγαπημένα μέρη είναι στο βε-
ρολίνο. υπάρχει ένα μπαρ που λέγεται Helvetia 
–μάλλον το έχουν κάποιοι ελβετοί–, όπου κάθε 
Κυριακή έχει καθιερωθεί να μαζεύονται Έλλη-
νες οργανοπαίχτες. Το έχω ανακαλύψει με τον 

Ανέστη Αζά και όταν τύχουμε και οι δύο στο 
βερολίνο θα πάρει τηλέφωνο ο ένας τον άλλο 

για να πει την κλασική, πλέον, ερώτηση: «Πάμε 
να καούμε στο Helvetia;»

Εμπιστεύομαι τη ζωή. Πιστεύω 
ότι αξίζει να αφήνεις την τύχη 
να σε πάει, όπου σε πάει.

Βασίλησ
Μαυρογεωργίου
#637, 30.11.2017

στελίοσ 
Παρλίαροσ
#639, 14.12.2017 

Η πιο τρελή αθη-
ναϊκή ιστορία που 
έχω ζήσει... Ήταν 
στην αρχή της στα-
διοδρομίας μου, 
όταν η γνωστή 
Αθηναία Φαίη Ξύδη 
μού παρήγγειλε 
μία τούρτα πορνό. 
Την τούρτα τη 
μετέφερε χωρίς 
κουτί και αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα 
αφενός να αυξη-
θούν οι πωλήσεις 
των πορνό γλυκών, 
αφετέρου να χαλά-
σει μία σημαντική 
εμπορική συμφω-
νία και να εμπλακώ 
σε μία δικαστική 
διαμάχη ετών.

Μπέττυ 
ΑρβΑνίτη

#642 18.1.2018 

Για μένα οι λέξεις είναι 
σωματικό φαινόμενο. 
Όταν λες «μάνα», «σ’ 
αγαπώ» ή και «γαμώ-
το» κάτι εκρήγνυται. 
Την αξία τους τη συ-
νειδητοποίησα όταν 
χρειάστηκε να παίξω 

στα αγγλικά. Όσο 
καλά και να ήξερα τη 
γλώσσα, το ειπωμέ-
νο «I love you» δεν 

μπορούσε να είχε το 
ίδιο βάθος με το «σ’ 

αγαπώ».

ΔηΜητρα 
ΠαΠαΔοΠουλου

#635, 16.11.2017

Έπεσε πολλή πισίνα 
και πολύ τζιπ από-
τομα, οπότε τώρα 

που πάει κι η πισίνα, 
πάει και το τζιπ, να η 
κατάθλιψη. Γι’ αυτό 
υπάρχει θυμός και 

στα παιδιά αυτών των 
ανθρώπων. Οι έλλη-

νες γονείς έχουν θέμα 
με τη γονεϊκή παροχή, 

και επειδή δεν μπο-
ρούν να παρέχουν 

στα παιδιά τους, τους 
μεταφέρουν θυμό  

γι’ αυτό.Zέ
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#621, 6.7.2017 

Η κοινωνια αυτΗ τΗ στιγµΗ ειναι 
διχασµενΗ σε δυο Ηµισφαιρια και  

ο φοβοσ φωλιαζει στο Ηµισφαιριο το πιο  
φιλοευρωπαϊκο, το πιο εκσυγχρονιστικο,  

δΗµιουργικο και ανταγωνιστικο, γιατι  
αυτοι θεωρουν οτι εχουν να χασουν, οτι 

υπαρχουν πραγµατα που διακινδυνευονται. 
υπαρχει το αλλο µισο τΗσ κοινωνιασ, 

το οποιο δεν φοβαται, ενω εχει παρα πολλα 
να χασει, γιατι βρισκεται δυστυχωσ 
σε καταστασΗ οργΗσ, παραιτΗσΗσ 

Ή απογνωσΗσ.

έύαγγέΛοσ ΒένιζέΛοσ

#631, 19.10.2017 

Το underground συνδέεται με την αμφισβήτηση. Δεν έχει πολιτική δύναμη. 
Αλλά και οι σατανιστές και οι βαμπίρ και ο ISIS μπορεί να νομίζουν ότι είναι 

κόντρα στο κατεστημένο, αλλά δεν είναι. Κι ένας που πηδάει από κάποιον ψη-
λό όροφο και ένας αλκοολικός μπορεί και να λέει ότι είναι underground. Το 

underground, όμως, είναι κάτι πιο υγιές. είναι μποεμισμός, ανακατεμένος με 
τέχνη και διανόηση. Θέλει ρίσκο, όχι προγραμματισμένη ζωή, ποια δουλειά 

να πιάσω, ποια επιστήμη να ακολουθήσω, τι καριέρα να κάνω κτλ. 
Η Billie Holiday ζούσε μία ζωή περιθωριακή, μέσα στην πρέζα, και ήταν 

underground. Το μεγαλύτερο μέρος του rock, όμως, δεν είναι.

π α ν ο σ
Κ ο ύ τ Ρ ο ύ Μ π ο ύ σσ Η
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Αέρας ανανέωσης στο αγαπημένο TapasBar & Kitchen, 
το οποίο καταφέρνει να μας προσελκύει όλες τις ώρες 
της ημέρας, είτε για ένα γρήγορο καφέ-διάλειμμα από 
τη δουλειά, είτε για ένα απογευματινό κρασί ή κοκτέιλ 
συνοδεία των εξαιρετικών του tapas, είτε για μια ολο-
κληρωμένη βραδινή έξοδο. Η κουζίνα του εξακολουθεί 
να παραμένει πιστή στις λατινοαμερικάνικες επιρροές 
της, όμως μεγάλωσε και μας προτείνει ακόμα περισσό-
τερα πιάτα, πάντα με προσεκτικά διαλεγμένες πρώτες 
ύλες και πάντα στη λογική του value for money, ενώ 
και στο εσωτερικό πνέει ένας αέρας ανανέωσης με τις 
αλλαγές στα χρώματα. Η φοβερή μπάρα, πάντως, για 
όσους ξέρουν, παραμένει ίδια, όπως και οι απόλυτα 
ταιριαστές σόουλ, φάνκι, τζαζ και λάτιν μουσικές. Και 
να θυμάστε ότι το Tapas μπορεί να γίνει ο χώρος όπου 
μπορείτε να γιορτάσετε τις ιδιαίτερες στιγμές σας με 
τρόπο που να σας μείνουν αξέχαστες!
 

◆Βεντήρη 7, Ιλίσια, 210 7212080 
Fb: Tapas Bar & Kitchen

TapasBar & 
KiTchen 
Με ανανεωμένη 

κουζίνα, παραμένει 
ο all day προορισμός της 

περιοχής του Hilton

Κάθε φορά που μπαίνεις στη σάλα με τους πέτρινους τοί-
χους και τα παράθυρα που κοιτούν στην πλατεία Αυδή, 
νιώθεις μια γλυκιά ζεστασιά. Ίσως φταίνε οι μνήμες του 
κτιρίου που από το 1933 λειτουργεί ως οινομαγειρείο, ί-
σως πάλι να είναι οι μυρωδιές που καταφθάνουν από την 
κουζίνα, πάντως ένα είναι σίγουρο: το Αυγό του Κόκκορα 
είναι ένα ζεστό, οικογενειακό στέκι με αξεπέραστη κου-
ζίνα. Λαχταριστοί μεζέδες, υπέροχα μαγειρευτά, μεγάλη 
μαεστρία στα πιάτα της ώρας. Θα σου γεννηθεί η επιθυμία 
να τα δοκιμάσεις όλα (και θα το κάνεις), άρχισε όμως με το 
πιάτο σουξέ: κόκορα με μακαρούνες, ίσως το πιο ωραίο 
μαγειρευτό σε όλη την Αθήνα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 
12.00 το μεσημέρι έως01.30 το βράδυ.

◆Μυλέρου 25 και Λεωνίδου, Μεταξουργείο, 
2105249750,www.toavgotoukokkora.gr,
 Fb: Το Αυγό Του Κόκκορα Μεταξουργείο

Το Αυγο Του 
ΚοΚΚορΑ

Αξεπέραστα μαγειρευτά
 στην πλατεία Αυδή
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Δημητρης 
Χαντζόπόυλός
#655, 19.4.2018 

Αυτό που κάνω όταν ακούω καλά λόγια 
και κινδυνεύω να καβαλήσω το καλάμι, 
χτυπάω στο google «New York galleries - 
New Αrtists» και βγαίνουν κάτι 
κωλοπαίδια 20 χρονών και με λιώνουν, 
με τσακίζουν, και λέω: ωραία, τους είδες; 
Ξαναγύρνα πάλι στα μέτρα σου.

Λ έ ν α 
Δ ι β α ν η

#639, 14.12.2017 

Γυρνώντας από την Αι-
θιοπία φιλήσαμε όλοι τα 
πατώματα του Βενιζέλου. 
Η ασύλληπτη πραγματι-
κότητα της φτώχειας και 
της αρρώστιας μάς χα-

στούκισε και καταλάβαμε 
όλοι πόσο ευγνώμονες 

πρέπει να είμαστε για την 
τύχη μας να γεννηθούμε 

στο λευκό ευρωπαϊκό 
νότο. Δεν είμαστε πτω-
χευμένοι φουκαράδες, 
προνομιούχοι είμαστε. 

Αλέξης 
ΠΑΠΑχέλΑς

#644, 1.2.2018 

Το όνειρό μου το οποίο δεν 

θα γίνει ποτέ πραγματικό-

τητα, είναι να κάνω μία συ-

νέντευξη, άμα γινόταν και 

παράλληλα ακόμα καλύτερα, 

από τους δύο ανθρώπους 

που έχουν ζήσει όλο το παρα-

σκήνιο της μεταπολίτευσης, 

που είναι ο Πέτρος μολυβιά-

της και ο Αντώνης Λιβάνης. 

Και οι δύο με έχουν διαβεβαι-

ώσει ότι δεν πρόκειται ποτέ 

να ανοίξουν το στόμα τους. 

#642, 18.1.2018 

Φταίνε, λέει, οι µετανάστες κι οι πρόσφυ-
γες που άρχισαν να βρίσκουν καταφύγιο 
πέριξ της Φωκίωνος Νέγρη. Ο ερχοµός 
τους στη γειτονιά µας ίσως οφείλεται 
στα πολλά και φτηνά υπόγεια, ίσως στην 
πληθώρα διαθέσιµων κατοικιών σε µια 
πυκνοκατοικηµένη περιοχή που ανταγω-
νίζεται το Πεκίνο στις στατιστικές και που 
οι πρώτοι κάτοικοί της το «’σκασαν» για τα 
προάστια στο τέλος του 20ού αιώνα, ίσως 
στο ότι η περιοχή µε έναν δικό της τρόπο 
µοιάζει φιλική στον «ξένο», ίσως όµως 
τελικά και να οφείλεται στο λογοπαίγνιο 
που δηµιούργησε τον σατιρικό στίχο του 
δηµοφιλούς τραγουδιού «τραγουδάνε οι 
νέγροι στη Φωκίωνος Νέγρη...»

Μενέλαος Καραμαγγιώλης
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ΓιώρΓός πρεβελακης
#648, 1.3.2018

Η σημερινή παρακμή μας οφείλεται στο ότι από τη  
δημιουργία του ελληνικού κράτους και, ιδιαιτέρως,  
μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  
απομακρυνόμαστε σταθερά από τις αξίες της θάλασ-
σας· δηλαδή, αφελληνιζόμαστε. Ευτυχώς όχι όλοι 
και όχι παντού. Η ικανότητα της ναυτιλίας να αναδη-

μιουργείται μετά από καταστροφές και η ακμή της δια-
σποράς αποδεικνύουν ότι το ελληνικό πνεύμα επιβιώνει.

Κώστασ 
ΜπαΚογιαννησ

# 623 20.7.2017

Δεν έχω καμία διάθεση ούτε 
να ξεχάσω ούτε να συγχωρέ-
σω. Δεν είμαι παπάς. Αυτό 

που θέλω, και για αυτό αγω-
νίζομαι, είναι να μην πάω σε 
άλλη κηδεία θύματος τρο-

μοκρατίας. Οφείλω να κάνω 
ό,τι μπορώ για να κλείσει ο 
κύκλος του αίματος. Να μη 

μεταφερθεί στην επόμενη γε-
νιά. Πρέπει να κατανοήσουμε 
ότι δεν υπάρχουν δεξιά και α-
ριστερά νεκροταφεία. Είμαστε 
καταδικασμένοι να ζήσουμε 
όλοι μαζί. Εμείς και τα παιδιά 
μας. Και γιατί όχι; Κάποια μέ-
ρα ο γιος μου να μπορέσει να 
κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον 
εγγονό του Κουφοντίνα. Εγώ 
δεν μπορώ να το κάνω. Δεν το 
αντέχω. Έχω ακόμα μέσα μου 
οργή και μίσος. Μακάρι όμως 
να το κάνει ο Παύλος. Ελπίζω 
να του μεταδώσω την αγάπη, 

όχι το μίσος. Δεν υπάρχει αρι-
στερή και δεξιά τρομοκρατία, 

υπάρχει τρομοκρατία.

α φ ρ ο Δ ι τ η
π α ν α γ ι ώ τ α Κ ο υ

#398, 28.6.2012

Η Αθήνα είναι όμορφη 

τη νύχτα και ξέρει να ζει 

το καλοκαίρι. Γι’ αυτό 

θελήσαμε η Στέγη να 

είναι το νησί των φανα-

τικών Αθηναίων. Η πόλη 

έβαλε τη θέα, εμείς το 

χώρο και τις συνθήκες.
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Τα καταστήματα που επαναπροσδιόρισαν 
το αγαπημένο σουβλάκι. Πρώτα απ’ όλα 
ο χώρος, τόσο στη Νέα Σμύρνη όσο και 
στο Χαλάνδρι, προδιαθέτει πολύ περισσό-
τερο σε ένα μοντέρνο εστιατόριο, όπως 
άλλωστε και η εξυπηρέτηση του ευγενέ-
στατου προσωπικού. Και πάμε στα βασι-
κά: Η άριστη ποιότητα και τα προσεκτικά 
διαλεγμένα φρέσκα υλικά είναι νόμος 
απαράβατος. Όπως και το μεράκι στην 
κουζίνα. Ζουμερά καλαμάκια, εκλεκτά 
κεμπάπ, καλοψημένος γύρος, πεντανό-
στιμα μπιφτέκια, τυλιγμένα με μαεστρία 
σε πίτες παραδοσιακές, αλλά και σε πίτες 
αξεπέραστες, όπως καλαμποκιού, κυπρι-
ακή, ολικής, ζέας, ακόμα και σε σάντουιτς! 
Βέβαια, κρέας χωρίς πατατούλα τηγανητή 
δεν γίνεται και στα Πιάτσα Καλαμάκι είναι 

ολόφρεσκες, ασυναγώνιστες, ξεπερνούν 
ακόμα και τις σπιτικές. Βάλτε δίπλα σε όλα 
αυτά τα φαλάφελ, τις μερίδες extra large, 
τα μπιφτέκια και τα φιλετάκια και μπου-
τάκια κοτόπουλου στα κάρβουνα, την t-
bone μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος και 
άλλα πολλά, μαζί με την άριστη σχέση 
ποιότητας και τιμής, και θα καταλάβετε 
γιατί τα αγαπούν όλοι οι καλοφαγάδες. 
Στα συν και το ευρύ ωράριο delivery. 
 
◆Χαλάνδρι: Ηρακλείου 2 (πεζόδρομος),
2106801555, fb: Πιάτσα Καλαμάκι Χα-
λανδρίου  
◆Νέα Σμύρνη: 2ας Μαΐου 23, κεντρική 
πλατεία, 2109343023, fb: Πιάτσα Καλα-
μάκι Νέα Σμύρνη  
www.piatsakalamaki.gr

Πιάτσά
 ΚάλάμάΚι

Όταν το σουβλάκι παίρνει 10 με τόνο! 

Χαλάνδρι
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Sarah P 
(Keep Shelly 
In Athens)

#662, 7.6.2018

Θεωρώ πως ο κό-
σμος θα ήταν διαφο-
ρετικός εάν οι μου-
σικοί είχαν μια πιο 
έντονη κοινωνικο-

πολιτική δράση. Δυ-
στυχώς, όμως, ζούμε 
στην εποχή που όλοι 
μιλούν αλλά κανείς 
δεν παίρνει θέση.

ΑθηνΑ ΜΑξίΜου
#665, 28.7.2018 

Κακά τα ψέματα, 
σε αυτό το 

ανθυποχόλιγουντ 
που ζούμε, στο 
μικρό χωριό, 

όλοι γνωριζόμαστε. 

Λευτερης 
ΛΑζΑρου

#661, 24.5.2018

Το φαγητό 
είναι η ζωή 

μου όλη, που 
είπε κι ένας 
μεγάλος.... 
Είναι χαρά, 

είναι γιορτή, 
είναι συνα-
ναστροφή, 
είναι έρω-

τας! Μπορεί 
να είναι μια 
ορχήστρα με 
100 όργανα, 
αλλά μπορεί 
να είναι και 

μουσική δω-
ματίου – από 
μένα για σένα 

με αγάπη. 

ΜίχΑΛης 
ςΑρΑντης

#641, 10.1.2018

Ζω με ένα παράλληλο 
κομμάτι του εαυτού 
μου να τρέχει προς 
μία άγνωστη κατεύ-

θυνση και αυτό με 
κουράζει. Σαν να έχω 
ένα μόνιμο μπρα-ντε-
φερ με τον εαυτό μου. 
Αυτό μου δημιουργεί 

άγχος κι ας αγαπώ την 
ελαφράδα. Ευτυχώς 
δουλεύω πάρα πολύ 

και δεν έχω χρόνο για 
πολλές εσωτερικές 

κουβέντες.
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Νίκος 
κακλαμαΝακης

#665, 28.6.2018

Δεν υπάρχουν μόνο τα φώτα 
της δημοσιότητας και το βάθρο, 

οι μεγάλες αλλαγές σε έναν 
ολυμπιονίκη συντελούνται 

σε ό,τι κάνει πολλά χρόνια πριν, 
στις μικρές καθημερινές 

του νίκες και την αλληλεγγύη 
που δείχνει. 

ΒΑγγεΛης Περρης
#671, 20.9.2018

Αν η Αθήνα ήταν 
ένα πρόσωπο,  

θα ήταν η Μις χάβισαμ 
από τις «χαμένες 

προσδοκίες».

Βίκυ 
ΠαΠαδοΠουλου

#676, 25.10.2018 

Αυτό που έχει αξία 
είναι ότι μέσα στη 

διαφορετικότητά μας 
όλοι μπορούμε να 

ζούμε αρμονικά, να 
είμαστε ο εαυτός μας 
χωρίς να κρυβόμαστε 
πίσω από συγκεκριμέ-

νες συμπεριφορές.
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αργυρης 
Ξαφης

#672, 27.9.2018

Στην πόλη υπάρχει 
ανωνυμία. Αν καταφέ-

ρεις να υπάρξεις θα 
είναι λόγω της μονα-
δικότητάς σου. Αυτή 

είναι μια αίσθηση που 
σου δίνει η πόλη, μία 
τόνωση της αυτοπε-

ποίθησής σου. 
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Ζακλίν λέντΖου
#668, 26.7.2018

Το φεστιβαλικό ενδιαφέρον ανοίγει πόρτες στο εξωτερικό, οι 
ταινίες μας δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, αυτό κατά συ-

νέπεια φέρνει ταξίδια, τα ταξίδια φέρνουν γνώσεις, οπότε στο 
τέλος και στην αρχή αυτού του φαύλου κύκλου υπάρχει το νέο, το 

φρέσκο, το θαρραλέο.

Χ ρ ο ν η ς
δ α μ α λ α ς
#648, 13.2018

Γιατί είναι τόσο  
δημοφιλές το σούσι; 
Αρέσει στις  
γυναίκες, οπότε  
αναγκαστικά  
αρέσει και στους  
άντρες…

Θέοδώρα τΖήμου
#646, 15.2.2018

Περιέχω αντιφάσεις που δεν θα μου επέτρεπαν 
να πω είμαι το ένα ή είμαι το άλλο. Δεν μου αρέσει 
να αυτοπροσδιορίζομαι, σιχαίνομαι τις ταμπέλες. 

Από μικρή ήμουν αντιδραστική με αυτό. Θυμά-
μαι να λένε «τι όμορφο κοριτσάκι» κι εγώ να αρχί-
ζω να συμπεριφέρομαι σαν αγόρι ή το αντίθετο. 

ΞένιΑ Κούρτογλού
#649, 8.3.2018 

Η δύναμη έρχεται από μέσα μας, από κανέναν άλλον. 
Οι άλλοι είναι δανεικές δυνάμεις. Όταν περνάμε τις 
ευθύνες στον πρωθυπουργό, περνάμε και τη δύναμή 
μας για την ποιότητα της ζωής μας. Έχουμε μεγάλη 

μάζα τέτοιων ανθρώπων. Είναι αυτοί που βγάζουν τις 
κυβερνήσεις.
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Ο χΑρης ΒΛΑΒίΑνος συζητΑει 
με τη NAtAlIe BAcoPouloS

#394, 30.05.2012 

Ξέρω πως είστε ανιψιά του γνωστού ποιητή Μιχάλη Κα-
τσαρού. Κατά πόσο επηρέασαν οι πολιτικές και κοινωνι-

κές του απόψεις τον τρόπο που παρουσιάζετε την Ελλάδα 
της χούντας στο βιβλίο σας; Εγώ δεν πρόλαβα να τον γνω-

ρίσω, αλλά έχω ακούσει πολλές ιστορίες για εκείνον από την 
οικογένειά μου και από φίλους που τον ήξεραν. Ο πατέρας 
μου μού έλεγε για τον Μιχάλη πως ζούσε στο υπόγειο του 

πατρικού σπιτιού του στο Χαλάνδρι, μου έλεγε για την προ-
σωπική του φιλία με τον Μίκη Θεοδωράκη, που μάλιστα με-
ρικές φορές έμενε στο σπίτι τους. Όλα αυτά μου διέγειραν τη 

φαντασία. Ένας συνθέτης, ένας ποιητής, ένα υπόγειο – μια 
υπόγεια καλλιτεχνική ζωή. Ένας αθέατος, μυστικός κόσμος. 
Παρόλο που το βιβλίο δεν περιστρέφεται εντελώς γύρω απ’ 

αυτό, ίσως είναι όμως ο λόγος που ξεκίνησα να το γράφω.
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Λίγο καιρό πριν πεθάνει ο πατέ-
ρας μου, βαριά άρρωστος πια, 
βγήκε και με βρήκε στη βεράντα 
μας. Ξαφνικά γυρίζει και μου λέει 
μελαγχολικά. «Ξέρεις, Μαρίνα, 
δεν θα ζήσω πολύ ακόμα γιατί 
έχω πολλές ενοχές». Εγώ δεν είπα 
λέξη. Δεν είχα το κουράγιο να 
του πω έστω μια καλή κουβέντα. 
Πόσο καλύτερα θα ήταν όλα, αν 
είχα τολμήσει να ξεστομίσω το πιο 
απλό «Μπάμπα μου, σ' αγαπώ».

ΓιώρΓος ΠαναΓιώτακης
#653, 5.4.2018

Πιστεύω απόλυτα στην απόλαυση της 
ανάγνωσης. Αντίθετα, δεν συμπαθώ ιδι-
αίτερα τα μηνύματα. Δεν θέλω, δηλαδή, 

τα γραπτά μου να δίνουν διδαχές ή να 
χειραγωγούν τον αναγνώστη. 
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Περνούσα από τα πέριξ της Ομόνοιας, από τη Βερανζέρου, και με πήρε μια 
μυρωδιά που γέμισε την ψυχή μου γαλήνη. Ήταν ο κύριος Βασίλης που 
καβούρδιζε ξηρούς καρπούς κι έμοιαζε όλη η γειτονιά έχει σηκωθεί στο 
πόδι! Είναι η Κάβα Γεωργούσης, το αγαπημένο ξηροκαρπάδικο της Ομόνοι-
ας, με ιστορία πάνω από 40 χρόνια. Αρώματα και ατμόσφαιρα εποχής με 
τις γυάλινες προθήκες ξηρών καρπών, που πιο φρέσκοι δε γίνεται. Γνήσια 
ελληνική καρυδόψιχα, φιστίκια Αιγίνης και αραβικά, αμύγδαλα, ηλιόσπο-
ροι, στραγάλια, φουντούκια, τα πάντα όλα που λένε, μαζί με τα περίφημα 
δαμάσκηνα Εδέσσης, χειροποίητα σοκολατάκια, καραμέλες και άλλα κε-
ράσματα, ποτά, βότανα, μπαχαρικά. Και δίπλα σε όλα αυτά κάποια από τα 
καλύτερα σύκα της αγοράς, παραγωγής της οικογένειας Γεωργούση από 
την Κύμη Ευβοίας. Θα αγαλλιάσει η ψυχή σας.

◆Βερανζέρου 27, Ομόνοια, 2105232878,
 www.georgousis-ksiroikarpoi.gr

καβα
 ΓεώρΓούςης

Το αγαπημένο ξηροκαρπάδικο της πόλης

Μύςτικος κηΠος
Μεσογειακή δημιουργική κουζίνα σε ένα 

πανέμορφο περιβάλλον

Δύο φίλοι με αληθινό μεράκι δημιούργησαν 
τον Μυστικό Κήπο που έμελλε να εξελιχθεί 
σε σημείο αναφοράς για τα βόρεια προά-
στια και όχι μόνο. Πρώτο και κύριο μέλημα 
η επιλογή των πρώτων υλών, κάτι που με-
ταφράζεται άμεσα σε άριστες γεύσεις σε 
οποιοδήποτε από τα πιάτα της μεσογειακής 
δημιουργικής κουζίνας κι αν δοκιμάσετε, με 
το μενού να αλλάζει συχνά ανάλογα με την 
εποχή. Δίπλα του και μία νέα λίστα κρασιών, 
προερχόμενη κυρίως από μικρούς Έλληνες 

παραγωγούς, αποστάγματα αλλά και μπί-
ρες από μικρές ζυθοποιίες, με τον πανέμορ-
φο κήπο να λειτουργεί και το χειμώνα, όπως 
φυσικά και ο καλαίσθητος εσωτερικός χώ-
ρος, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για χώρο 
μη καπνιζόντων. Ιδανικός προορισμός για 
μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά καθημερινά 
εκτός από Δευτέρα από τη μία το μεσημέρι.

◆Καραολή Δημητρίου 21, Χαλάνδρι, 
2130370929, fb: Μυστικός Κήπος

ςταΜατης κριΜιζης 
#648, 1.3.2018

Η ελληνική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή 
λειτουργεί σαν χειρόφρενο για τα ταλαντούχα 

παιδιά. Τι θα τους προτείνατε να κάνουν; 
Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να ερ-
γαστούν σκληρά και να αριστεύσουν στην 

Ελλάδα. Μετά να κοιτάξουν προς τα έξω, γιατί 
εκεί θα μάθουν τι εστί αξιοκρατία, και βάθος 

γνώσης, για την αγάπη της γνώσης και όχι για 
το χαρτί. Και αν διαπρέψουν –που τα περισσό-
τερα παιδιά μας που έχουν τη δυνατότητα να 
εργαστούν στο εξωτερικό θα διαπρέψουν–, 

τότε να προσπαθήσουν να επιστρέψουν. Έτσι 
θα αποτελέσουν μια κρίσιμη μάζα για αλλαγή 

της πολύ κακής νοοτροπίας που έχει επιβληθεί 
στη χώρα μας.

BarBa Dee
#657, 3.5.2018

είναι αλήθεια ότι 
η αθήνα έχει γίνει πόλος 

έλξης πολλών γκραφιτάδων 
παγκοσμίως, η ελευθερία 

που προσφέρει είναι μάλλον 
μοναδική και στα μάτια 
των ξένων καλλιτεχνών 
αυτό πρέπει να φαντάζει 

παράδεισος.
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ΕίμαστΕ χωρίσ ΕυγΕνΕία, 
κουλτουρα καί τροπουσ.  
κανΕίσ δΕν κραταΕί μία  
ΕφημΕρίδα, Ενα βίβλίο. κολ-
λημΕνοί στον δίαδίκτυακο 
τΕνΕκΕ Ή στα κίνητα. ΖΕυγα-
ρία αμίλητα. αδΕίΕσ γκαλΕρί, 
μουσΕία καί βίβλίοπωλΕία… 
αν Είσαί σαρανταρησ, σΕ  
φωναΖουν μπαρμπα.  
αν Είσαί πΕνηνταρησ, σΕ  
φωναΖουν παππου. φρίκη. 

PokaYio
#676, 24.10.2015

Την ίδια αντιδραστική πορεία μπορεί να 
έχουν και οι φιλήσυχες κυρίες του Ψυ-

χικού ή της Κηφισιάς. Αστοί που βασική 
τους ανάγκη, για παράδειγμα, είναι το να 
τρώνε βιολογικά. Δεν τους νοιάζει τι γίνε-
ται παρά έξω, ενώ βγαίνουν στο μεϊντάνι 
του «αντί», γιατί κάποιος τους στερεί το 

δικαίωμα στη γιόγκα και την «απεντόμω-
ση»- καθαρισμό από την κακή ενέργεια 
ή από το να φτιάξουν το σώμα τους, η 

κουλτούρα της ευζωίας. Αυτό θέλουμε να 
διερευνήσουμε στην Μπιενάλε.
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Παύλος 
Γερούλανος

#675, 18.10.2018 

Στην άλλη άκρη  
της Αττικής, στο παλιό 
αεροδρόμιο, θα χτιστεί 

μια νέα, πλασματική 
Αθήνα που, αν δεν κά-

νουμε κάτι, θα τραβήξει 
όλους όσοι κουράστη-
καν να ζουν με τα προ-
βλήματα του κέντρου, 
αφήνοντας την Αθήνα 
ένα αστικό κουφάρι, 

πρωτεύουσα του Airbnb 
– μια Αθήνα χωρίς  

Αθηναίους.  
Μπορούμε να ανατρέ-

ψουμε αυτή την πορεία 
μόνο αν αξιοποιήσου-
με σε κάθε γειτονιά τη 

γνώση που υπάρχει 
ανάμεσά μας.
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Κώςτας Βαρώτςός
#671, 20.9.2018

Σπάνια ένας πολίτης μιας 
πόλης στέκεται να κοιτάξει 
ένα δημόσιο έργο. Ίσως 
μόνο οι τουρίστες. Την 
πόλη την αισθάνεσαι, τη 
«βλέπεις» με την περιφε-
ρειακή όραση.

Ν ί Κ ό ς  Μ ε γ γ ρ ε λ η ς
#676, 25.10.2018

Όταν έχω τη φωτογραφική μου 
μηχανή με συναρπάζει να απο-

τυπώνω την ομορφιά, τις έγνοιες 
της ζωής ή τις στιγμές των άλλων. 
Νομίζω ότι «αιχμαλωτίζοντας» τη 

στιγμή μπορείς να εκτιμήσεις  
την αξία της. 

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης Δήμητρα Γκρους

 
 Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης 

Αρχισυντάκτης  Γιάννης Τσάκαλος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αλικάκος, 
Ν. Αργυροπούλου, Μ. Βελέντζας,  

Ντ. Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  
N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης,  

A. Γκόρου, Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης,  
Γ. Δημητρακόπουλος, Φ. Δημητριάδη, Θ. Ευθυμίου, 

N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Σ. Ζιώγου, Κ. 
Καϊμάκης, K. Καμπόσου, Δ. Καραθάνος, M. Kοντοβά,  
Ε. Κυριακίδου, Μ. Μαρμαρά, Δ. Μαστρογιαννίτης,  

Β. Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, 
Γ. Νένες, Ευτ. Παλλήκαρης,  

Π. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παναγοπούλου,  
Ν. Παπαηλιού,  Γ. Παυριανός, Κ. Περρή,  

K.Ρήγος, Ε. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου, 
Ευ. Τσαβδάρη, Σ. Tσιτσόπουλος,  

Δ. Φύσσας, Σ. Χαραμή, Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

ύπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

Β. Γκογκτζιλάς, art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας Δ. Βούτσας, Κώστας Αμοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Γιάννης Οικονόμου

 
Group Advertising Manager 

Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr
Advertising Manager Ξένια Κατσιούλα

Direct Market Μαρίνα Β. Γεωργοπούλου, 
Στεφανία Μουστάκη, Βασίλης Ζαφειρούλης, 

Κρύστα Φωτεινοπούλου, Ιωάννα Παπαγεωργίου
ύποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr  
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Διεύθυνση λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Μαρία Καραχοντζίτη, 

Γιώργος Άνθης, Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

Διανομή: Free Sunday

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Aγγελίες: 210 3617. 369   

λογιστήριο: 210 3617. 170

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

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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15 χρονια!

Η πρώτη ομάδα

της ATHENS VOICE 

έγινε έργο τέχνης από τον 

Διαμαντή Αϊδίνη!

ΑOΗ M A Δ
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