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Ακόμα: Al Di Meola, Τ. Σουίντον, Γ. Ηλιοπούλου, Γ. Μασούρας (Matisse), Β. Μαυρογεωργίου, Σ. Νένες, Γ. Πυρπασόπουλος, Γ. Σκιαδαρέσης, K. Zουλιάτης

Ανταπόκριση 
από τη Σύνοδο Kορυφής 

Η Ματίνα Στεβή ήταν εκεί, σελ. 14

Ο Αρίστος Δοξιάδης μιλάει 
για τον Κοινωνικό Σύνδεσμο

Συνέντευξη στην Αγγελική 

Μπιρμπίλη, σελ.16

Πλατεία 
Αγίας Ειρήνης 

Ο νέος σφυγμός του κέντρου
Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 28

Athens Photo Festival 2011 
Ο διοργανωτής Μανόλης 

Μωρεσόπουλος στην a.v.
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

σελ. 22

Η Μπέτυ Αρβανίτη 
μάς «διαβάζει» το ρόλο της 

στη «Φόνισσα», σελ. 24

52ο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Όσα πρέπει να ξέρεις για τη γιορτή του σινεμά
Των Στέφανου Τσιτσόπουλου, Βάγιας Ματζάρογλου, σελ. 20
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Θέματα
40. Various Artists: Ο Μά-
κης Μηλάτος βαθμολογεί 
μουσικές: Ένα * = χάλια, τρία 
*** = μέτριο, πολλά ***** = 
Χριστούγεννα.

44. Ταινίες: Του Γιώργου 
Κρασσακόπουλου. Επι-
τέλους, ένας νηφάλιος 
κριτικός.

48. BookVoice: Το καλύ-
τερο πράγμα μετά το σεξ 
(Ένα βιβλίο). Της Λένας 
Χουρμούζη.

50. Elements of style: Το 
ράφι με τα καινούργια προ-

ϊόντα. Τακτοποιεί η Νατάσσα 
Καρυστινού.

52. Σε είδα: Οι αγγελίες που έκαναν 
τους Αθηναίους να ξανακοιτάζονται 
στα μάτια.

53. Μίλα μου βρώμικα: Η Μυρτώ 
Κοντοβά κάνει τα σεξουαλικά σας προ-
βλήματα να ακούγονται σαν τραγούδι 
της Πρωτοψάλτη.

54. Stardust: Τα άστρα από τον άν-
θρωπο που θα ήθελες να έχεις για 
ψυχαναλυτή σου. Του Γιώργου Πανό-
πουλου.

06. Ζωντανός στην Αθήνα: Η Μανίνα 
Ζουμπουλάκη πάει παντού και μετά 
αναρωτιέται τι είναι η ζωή.

08. Info-diet: H Σταυρούλα Παναγιω-
τάκη ανεβοκατεβάζει αξίες της Αθήνας 
με ρυθμό haiku.

09. Απαντήσεις του Forrest Gump: Ο 
Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονικές 
απαντήσεις σε ποπ απορίες.

11. City Lover: Άγρια πόλη, όμορφα 
αγαπιέται. Ο Δημήτρης Φύσσας γνωρί-
ζει καλά την Αθήνα.

14. Σκίτσο: Γελάς αλλά μετά σου κόβε-
ται το γέλιο. Του Γιάννη Ιωάννου.

19. Citizen: Ένας απλός πολίτης παρα-
τηρεί έκπληκτος την πολιτική ζωή. Του 
Κώστα Γιαννακίδη.

27.  Smartcity: Όλες οι ευκαιρίες της 
εβδομάδας. Επιμελείται η Δήμητρα 
Τριανταφύλλου.

32. Skate: Ο Billy Γρυπάρης με τη σανί-
δα του περνάει σα σίφουνας μπροστά 
από τα μάτια σας.

36. Taste Police: Όχι άλλη ρόκα παρ-
μεζάνα! Η Νενέλα Γεωργελέ βλέπει τι 
τρώει η Αθήνα.

33 Αθήνα 210 Οδηγός

Όλα όσα μπορείς να κάνεις αυ-
τή την εβδομάδα, συν χίλια πα-
ραπάνω Φαγητό, σινεμά, πα-
ραστάσεις, κλαμπ, διαλέξεις, 
σεμινάρια, ξενοδοχεία για one 
night stands, βιβλιοπαρουσιά-
σεις, μουσικές σκηνές, μεταμε-
σονύχτια βουλκανιζατέρ, καμά-
κι στον DJ, ποτάδικα, καντίνες, 
βρόμικα, καθαρά, έξυπνα, γρή-
γορα. Ακολουθήστε μας!

12 Αστυνομία, οδηγίες 
χρήσεως Της Σώτης 
Τριανταφύλλου 

15 Η Ματίνα Στεβή στη Σύνο-
δο του Μεγάλου Κουρέματος
Του Παναγιώτη Μένεγου

16 Ο Αρίστος Δοξιάδης για 
τον Κοινωνικό Σύνδεσμο
Της Αγγελικής Μπιρμπίλη

18 Εκβιάζοντας τους Βαρβά-
ρους Του Νίκου Γεωργιάδη

Στον κατήφορο της βίας
Του Ανδρέα Παππά

20 52ο Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης Των Σ. 
Τσιτσόπουλου, Β. Ματζάρογλου

22 Athens Photo Festival 2011 
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

24 Η Μπέτυ Αρβανίτη «διαβά-
ζει» το ρόλο της στη «Φόνισσα»

28 Πλατεία Αγίας Ειρήνης 
Του Παναγιώτη Μένεγου 

Περιεχόμενα 3 - 9/11/11

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την 
εβδομά-
δα το σχε-
δ ι ά ζ ε ι  η 
Ελισάβετ 
Σφυρή. 
Γεννήθη-
κ ε  σ τ η ν 
Αθήνα το 
199 4,  ε ί -
ναι μαθή-

τρια της ΙΒ 2 τάξης στο Campion 
School of Athens και προετοιμάζε-
ται για σπουδές στις Καλές Τέχνες. 
Έχει διακριθεί σε πανελλήνιους 
διαγωνισμούς ζωγραφικής δύο 
φορές, το 2004 σε διαγωνισμό της 
Alpha Bank για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, και σε διαμαθητικό δια-
γωνισμό των σχολείων της Αττι-
κής. Ασχολείται με τη ζωγραφική, 
το κολάζ, τη φωτογραφία και την i-
phone φωτογραφία, χρησιμοποιεί 
τεχνικές mix media, illustration και 
διαφορετικά textures. 

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

Click at Life
και ανακάλυψε την πόλη

Ποιος, πού, πότε και γιατί; 

σινεμα

θεατρο

μουσικη

nightLife

συνταγεσ

ταξιδια

εικαστικα

γευση

Βρες τα πάντα
στον πιο ενημερωμένο

οδηγό ψυχαγωγίας

μάθε τι παίζεται (σε) …
ΣΙΝΕΜΑ, ΘΕΑΤΡΟ, 

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝIGHTLIFE,
ΓΕΥΣΗ και ΤΑΞΙΔΙΑ

Αλλά και τις πιο ψαγμένες

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Συνδέσου
με τις επιθυμίες σου

Στήλες
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Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, Π. Δούκας, Λ. 
Λαζόπουλος, K.Ρήγος, Δ. Φύσσας, Σ. Στασινός, Γ. Κυρί-
τσης, Ά. Τσέκερης, M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Α. Μποζώ-
νη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Β. Ματζάρογλου, 
Δ. Καραθάνος, Δ. Αθανασιάδης, Γ. Πανόπουλος, M. Kο-
ντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. Tριανταφύλλου, 
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N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. Παλλήκα-
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Τζ. Διαμαντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλάτσου, Κ. Γιαν-
νακίδης, Σ. Καρρά, Β. Γραμματικογιάννη, Δ. Παπαδόπου-
λος, Ε. Παπαδάκης, Λ. Καρανικολού

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, 
Αντιγόνη Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη  

Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr

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

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

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

Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

A.V. Web Crew:  Βερένα Κέκελου, Ντίνα Βλαχοπούλου

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
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Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη
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Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου, 
Νίκος Δαμδημόπουλος, Δημήτρης Καλαμάρης, 

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

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

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

Έλενα Βενεκά
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Διανομή: City Promotions
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Aγγελίες: 210 3617. 369 / Λογιστήριο: 210 3617. 170
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ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Ό
ταν κάποιο βράδυ είμαι πιεσμένος, θυμωμένος, 

όταν καμιά φορά είμαι απελπισμένος, γράφω πολύ 

οργισμένα κείμενα, άρθρα πολεμικής, μερικές φορές 

με προσωπικές επιθέσεις. Δυστυχώς είμαι μεγάλος, 

με τους περισσότερους απ’ όσους συμμετέχουν σ’ αυτό που απο-

καλείται δημόσιος διάλογος μεγάλωσα μαζί, πολλούς τους ξέρω 

προσωπικά. Ξέρω καλά πόσο κυνικοί, πόσο υστερόβουλοι, πόσο 

ανίκανοι είναι για οτιδήποτε άλλο πέρα από την υπεράσπιση του 

δικού τους συμφέροντος. Το πρωί όταν τα ξαναδιαβάζω, τα σκίζω, 

αρχίζω από την αρχή. Αντικαθιστώ τα ονόματα, γράφω για τις «δυ-

νάμεις της ακινησίας». Ξαναγράφω ό,τι θέλω να πω πιο ήρεμα, πιο 

ψύχραιμα, αναγνωρίζω ελαφρυντικά, δέχομαι τις αλήθειες των 

άλλων. πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από 

αυτόν το φαύλο κύκλο αυτοκαταστροφής που διαλύει την κοινω-

νία και σπρώχνει τις ζωές μας στον παραλογισμό και τη μιζέρια. 

Αν ηττηθούμε ως κοινωνία θα χάσουμε όλοι, δεν θα υπάρχουν κοι-

νωνικές ομάδες, επαγγελματικές τάξεις που θα διασωθούν. Μόνο 

πολύ λίγοι ισχυροί θα κερδίσουν από μια επερχόμενη πτώχευση. 

Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αθώοι. κάποτε ο Γκόρκι, πριν πάρα 

πολλά χρόνια, είχε γράψει ότι κανένας λαός του 20ού αιώνα δεν 

εξαπατήθηκε. Το να ισχυρίζεσαι «δεν ξέραμε» είναι ένα καθησυχα-

στικό, συλλογικό ψεύδος. Δεν υπάρχουν βλάκες. Είναι σωστό αυ-

τό, είναι όμως αλήθεια ότι πολλές φορές οι λαοί αντιδρούν όπως 

οι άνθρωποι, μπερδεύονται, φοβούνται, δεν μπορούν να αντιμε-

τωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα, θέλουν να δραπετεύσουν, 

να βρουν ένα βολικό εχθρό για να του φορτώσουν την ευθύνη. 

Έτσι δεν κάνουμε όλοι στη ζωή μας; 

Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο γι’ αυτό παρά μόνο η ψυχραιμία, η 

συνεχής προσπάθεια, η γνώση. Μόνο πληροφορημένοι άνθρωποι 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ζωής τους και να 

αντιδράσουν ορθολογικά για να τα διορθώσουν. Στοιχεία, γεγονότα, 

αριθμοί, προτεινόμενες λύσεις. Επιχειρήματα, συμπεράσματα. Έτσι 

μόνο αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. πάει καιρός που έχουμε 

καταλάβει, πρόσφατα το κατάλαβαν και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, 

ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ένα πρόβλημα χρέους αλλά ένα 

πρόβλημα δημόσιας οργάνωσης, παραγωγικού μοντέλου, πολιτικού 

προσωπικού. Την οικονομική κρίση μπορούμε να την αντιμετωπί-

σουμε. Την κρίση πολιτικού συστήματος φαίνεται ότι δεν μπορούμε 

να ξεπεράσουμε. πριν 22 χρόνια το πολιτικό σύστημα, επειδή απλώς 

είχε να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο κοσκωτά, αντέδρασε με πρωτο-

φανείς για τα ελληνικά πράγματα κινήσεις. κυβέρνησε η νΔ με την 

Αριστερά, συγκυβέρνησε το πασόκ με τη νΔ και την Αριστερά. Σή-

μερα που ο κίνδυνος αφορά όλη τη χώρα, που η πτώχευση, η έξοδος 

από την Ευρωπαϊκή κοινότητα και η επιστροφή στην υποτιμημένη 

δραχμή είναι μπροστά μας, το πολιτικό σύστημα αρνείται να συνερ-

γαστεί, να στρατευτεί σε μια κοινή προσπάθεια με την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση, για να ξεπεράσει τη χρεοκοπία. Μικροκομματικά συμφέροντα, 

σπασμωδικές κινήσεις, ανευθυνότητα και καιροσκοπισμός οδηγούν 

κάθε βδομάδα τη χώρα πιο βαθιά στο χάος. Δεν μπορούν και δεν 

θέλουν, ίσως γιατί ξέρουν ότι όσο πιο πολύ «κανονική» χώρα γίνεται 

η Ελλάδα, τόσο λιγότερο θα περιλαμβάνει κόμματα-επιχειρήσεις, 

πολιτικούς νταλαβεριτζήδες, χρεοκοπημένα μέσα ενημέρωσης που 

υπάρχουν μόνο από την κρατική ενίσχυση. Ένα αξεδιάλυτο κουβάρι 

κομμάτων, τραπεζών και διαπλεκόμενων media, τόσο μπερδεμένο 

και αλληλοεκβιαζόμενο που δεν μπορεί να ξεφύγει, οδηγείται με 

μαθηματική ακρίβεια στην ολική χρεοκοπία χωρίς να μπορεί να αντι-

δράσει. και παρασύρει μαζί του την κοινωνία. 

Αυτό αντιμετωπίζουμε δύο χρόνια τώρα. Όχι την οικονομική 

κρίση, αλλά την κρίση του συστήματος εξουσίας. Το πελατειακό 

κράτος που αρνείται να παραδώσει την εξουσία και προτιμάει να 

αυτοκαταστραφεί μαζί με τη χώρα. Η οικονομική κρίση είναι αντι-

μετωπίσιμη. πολλές χώρες έχουν περάσει από αυτή την κατάστα-

ση, το Διεθνές νομισματικό Ταμείο έχει επέμβει στις μισές χώρες 

του πλανήτη. Στη γειτονική μας Τουρκία μέσα σε λίγα χρόνια το 

ξεπέρασαν, δεν χρειάστηκαν άλλο το ΔνΤ και πέρασαν πάλι στην 

ανάπτυξη. Μιλάνε για «εξόντωση της κοινωνίας», για «πόλεμο». Τα 

τελευταία χρόνια έχουμε πτώση του ΑΕπ 12%. και στην τριετία ’90-

’93, όμως, είχαμε 14%. Μιλάνε για «εσωτερική υποτίμηση» που μας 

επιβάλλει η τρόικα. Δηλαδή στις 3 δεκαετίες της μεταπολίτευσης, 

με τις υποτιμήσεις, τη συνεχή διολίσθηση, τον πληθωρισμό 20%, 

τότε που το δολάριο πήγε από 30 δραχμές 300, είχαμε μικρότερη 

υποτίμηση; Η ίδια η ΓΣΕΕ, όχι η τρόικα, η ΓΣΕΕ, λέει ότι ο μέσος μι-

σθός μειώθηκε 9,2% στον ιδιωτικό τομέα και 11,2% στο σύνολο. Η 

κατάσταση είναι δύσκολη, όλοι περνάμε στριμωγμένα και πολλοί 

συνάνθρωποί μας είναι άνεργοι, αλλά είναι αυτό μια κατάσταση 

που δικαιολογεί την πολεμική ατμόσφαιρα που επικρατεί στη 

δημόσια ζωή; Είναι αυτά τα οικονομικά προβλήματα που δικαιολο-

γούν την ατμόσφαιρα εμφυλίου πολέμου; 

Τα προβλήματά μας είναι γνωστά και λύνονται μόνο με πολι-

τικές προτάσεις και προσπάθεια. Δανειζόμαστε ευτυχώς ακόμα 

χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, να 

γίνουμε πιο παραγωγικοί, να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο. 

Τίποτα άλλο δεν πρέπει να μας απασχολεί, μόνο αυτές οι αλλαγές, 

η μείωση των ελλειμμάτων, με τον πιο σωστό τρόπο. Απλές λύσεις, 

όπως έκαναν οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Το πελατειακό κράτος 

δεν μπορεί να το πει αυτό. Δεν μπορεί να μπει σ’ αυτόν το δημόσιο 

διάλογο για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Γιατί εκεί φαίνεται 

ποιοι είναι προοδευτικοί και ποιοι συντηρητικοί, ποιοι υποστηρί-

ζουν το άδικο μοντέλο που μας οδήγησε στη χρεοκοπία, ποιοι είναι 

τα βαρίδια που κρατούν καθηλωμένη την κοινωνία. Γι’ αυτό συντο-

νισμένα, Μέσα της διαπλοκής, κόμματα, πολιτικοί, συνιστώσες του 

παρασιτισμού έχουν δημιουργήσει μια εξωγήινη πραγματικότητα. 

όι εφημερίδες έχουν πρωτοσέλιδους τίτλους για γερμανικά τανκς, 

πολιτικοί μιλάνε για προδότες και Τσολάκογλου πρωθυπουργούς 

συνεργάτες της Βέρμαχτ, κόμματα επαγγέλλονται το νέο ΕΑΜ, πα-

πάδες ζητάνε εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες εναντίον της διε-

θνούς του σιωνισμού, σιτιζόμενοι από τη διαπλοκή και το κράτος 

διανοούμενοι και πολιτικοί επιχορηγούμενοι από τα κρατικά τα-

μεία, δηλαδή τα δάνεια της Μέρκελ, ζητάνε κρεμάλες, εκτελέσεις 

στο Γουδί και κηρύσσουν το όΧΙ στο νέο αγώνα για ανεξαρτησία. 

Φλερτάρουν με τη βία, κολακεύουν την τρομοκρατία, υποθάλπουν 

την ανομία, προσπαθώντας να κρύψουν το πρόβλημα, προσπα-

θώντας να μας αλλάξουν ήπειρο και αιώνα για να διασώσουν τα 

προνόμιά τους. Δεν ζούμε πια στον 21ο αιώνα, σε μια ευρωπαϊκή 

δημοκρατία όπου ψηφίζουμε και αλλάζουμε τους πολιτικούς και 

τις πολιτικές που δεν μας αρέσουν, αλλά στη Λιβύη. κατηγορούμε 

τους πολιτικούς μας αντιπάλους ως προδότες, τους ζητάμε να 

φύγουν από τη χώρα, ετοιμάζουμε κρεμάλες για τους δοσίλογους, 

τους ρίχνουμε μπουκάλια και γροθιές στο σβέρκο, τους απειλούμε. 

πολιτική πράξη ονομάζουμε πια τη μούντζα, το ουστ! 

Το πελατειακό κράτος κατέστησε την πτώχευση αυτοεκπλη-

ρούμενη προφητεία. πολέμησε και πολεμάει με κάθε τρόπο την 

αποφυγή της, ώσπου να γίνει αναπόφευκτη. Αυτοκτονούμε ως 

χώρα. και οι μέρες που έρχονται θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. πώς 

θα ψηφίσει η κοινωνία σε ένα δημοψήφισμα για την οικονομική 

κρίση όταν το κόμμα της καθυστέρησης έχει επιβάλει το ανύπαρ-

κτο δίλημμα της εθνικής ανεξαρτησίας από τους «νέους Χίτλερ»; 

κανένα δημοψήφισμα δεν μπορεί να συγκαλύψει την προφανή 

αδυναμία του πασόκ να κυβερνήσει. Το δημοψήφισμα θα αποκά-

λυπτε τον εκ του ασφαλούς εγκληματικό λαϊκισμό της αντιπολί-

τευσης, αλλά τα επιτακτικά διλήμματα σε μια κοινωνία μπερδεμέ-

νη και εν βρασμώ είναι συνήθως καταστροφικά. Το δημοψήφισμα 

δεν θα λύσει τα προβλήματα, αμφιβάλλω και αν θα γίνει. Μόνο μια 

εθνική συνεννόηση μπορεί να αποτρέψει την πλήρη διάλυση. 

Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο προδιαγεγραμμένο 

τέλος. Στην πτώχευση, στην έξοδο από την Ευρώπη, στην υποτιμη-

μένη δραχμή, στην καταστροφή της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να 

κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από το να κρατήσουμε την ψυχραιμία 

μας, να επιμένουμε στον ορθό λόγο. Απέναντι στις εμφυλιοπολε-

μικές κορόνες, τα μεσαιωνικά κηρύγματα, μπορούμε μόνο να αντι-

παρατάξουμε τη λογική, την ηρεμία, την ψυχραιμία, το διάλογο, να 

υπερασπιστούμε την πολιτισμένη κοινωνία και την εποχή μας. A
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Της 
τρελής
…γίνεταί γυρω μας παντου: 
κανένας δέν έίναί αυτό πόυ ήτανέ 
(αν χαρακτήρίζόταν από τή δόυ-
λέία τόυ καί πία δέν έχέί δόυλέία, 
ας πόυμέ). ή βραδίνή έξόδός ςυνέ-
χίζέί να τρώέί ςφαλίαρές. καί όμώς 
βγαίνόυμέ, γίατί αλλίώς θα μας 
ςτρίψέί. ή βγαίνόυμέ έπέίδή μας έ-
χέί λαςκαρέί ό βίδόπόυλός ήδή…  

Έ
νας φίλος πήγε σε μου-
σ ι κό μεζεδοπωλείο, 
πέρασε υπέροχα και μ’ 
έφαγε να γράψω κάτι: 
ήτανε καταπληκτικά 

λέει, το φαγητό μια χαρά, η μουσι-
κή ζωντανή, τα πάντα άψογα. Ο χώ-
ρος είχε ενδιαφέρον και τα παιδιά που 
«τρέχουν» το μαγαζί είναι εξαιρετι-
κά. Το μουσικό μεζεδοπωλείο λέγεται 
«Χαλυβουργείο» και θα πήγαινα να 
το τσεκάρω, αλλά έπεσα σε περίεργη 
φάση. Απεργούσαν τα ΜΜΜ; Δεν α-
περγούσαν αυτοί μόνο μα και τα ταξί 
και τα διαστημόπλοια; Ήταν αδιάθετα 
κάποια από τα παιδιά μου; Είχα κολλή-
σει ίωση και σερνόμουν με μια μύτη σα 
μελιτζάνα; Για κάποιο λόγο αμέλησα τα 
καθήκοντά μου ως κολλητή κι όταν με 
ξαναρώτησε ο φίλος γιατί δεν πήγα στο 
«Χαλυβουργείο» διάλεξα την εύκολη 
λύση: απάντησα «Μα άκου σύμπτωση, 
πήγα τις προάλλες! Να, σήμερα που το με-
λετάμε, γι’ αυτό γράφω! Και καθόλου δεν 
μεγαλώνει η μύτη μου τώρα που σου μι-
λάω, πολυαγαπημένε μου φίλε!». 
Στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν 
πήγα, αυτό που έγραφα αφορούσε ένα 
17χρονο ήρωα (βιβλίου) που βγαίνει 
πολύ ανισόρροπος και σπάω το κεφά-

λι μου να τον κάνω άνθρωπο… πράγμα 
που δεν ενδιαφέρει κανέναν, άρα το ξε-
χνάμε και πάμε στο «Χαλυβουργείο». 
Το οποίο το έψαξα στο ίντερνετ, μου 
φάνηκε ότι κατάλαβα την ατμόσφαι-
ρά του από τις φωτογραφίες, που σιγά 
μην κατάλαβα και το ζώδιό του… Τέλος 
πάντων ο φίλος μου είναι άτομο εμπι-
στοσύνης, του «χώρου» (μουσικής), και 
δεν έχει λόγους να μου πλασάρει τίπο-
τα. Κι αν δεν πιστέψεις στο φίλο σου, σε 
ποιον να πιστέψεις; Στον γκόμενό σου; 
(άιντε από κει). Στο κορίτσι σου; (χαμέ-
νη κι αυτή). Στο αφεντικό σου; (επίσης). 
Στην κυβέρνηση; (φεστιβάλ σάχλας).
Στο «Χαλυβουργείο» ο φίλος μου έ-
φαγε νόστιμα κεφτεδάκια (7 ευρώ) και 
ήπιε μισό λίτρο ρακόμελο (12 ευρώ), ά-
κουσε ωραία ελληνική ζωντανή μου-
σική, πλήρωσε 20 ευρώ κι έφυγε μετά 
από ώρες πολύ ευχαριστημένος και πο-
λύ κουρούμπελο. 
Εμείς πάλι πήγαμε σε δύο μέρη: ένα 
βράδυ στον «Κούβελο» στο Κουκάκι, 
που έχει ανανεωθεί κι είναι άσπρος-
κάτασπρος (ελπίζω ακόμα, γιατί είναι 
σοκ να πηγαίνεις σ’ ένα λευκό μέρος 
και την άλλη μέρα να το βάφουνε φού-
ξια). Το φαγητό είναι καλό, οι τιμές επί-

σης (16-18 ευρώ), τα περισσότερα πιάτα 
είναι κλασικά της ελληνικής κουζίνας 
απ’ αυτά που μαγειρεύουν οι μαμάδες 
μας. Είναι παλιό μαγαζί με ιστορία και 
με πολύ όμορφη αυλή που ελπίζω να 
μείνει ανοιχτή για καιρό ακόμα. 

Δ εύτερο βράδυ μάς κάλεσαν στο 
«Prunier» στο Κολωνάκι, χει-
μωνιάτικο μεν, που όμως είχε 

ανοιχτά παράθυρα μια δροσερή νύχτα. 
Ο φίλος που επέμενε να πάμε εκεί τρε-
λαίνεται για τις μίνι τηγανητές πατά-
τες και το συκώτι-ορεκτικό, δύο από τα 
στάνταρ του μαγαζιού. Όλα ήταν ωραία, 
ήπιαμε τρία μπουκάλια κρασί, φάγαμε 
προφιτερόλ στο τέλος και, όπως ξανα-
είπα, όλα ήταν ωραία. Στα πλαίσια των 
γενικότερων περικοπών, το μενού εί-
χε γραμμένες τις νέες μειωμένες τιμές 
πλάι στις παλιές – ένα σκόντο γύρω στα 
15-20% ρίχνει το κατά κεφαλήν στα 40 
ευρώ. Το «Prunier» είναι ρουστίκ και 
κυριλέ γαλλικό εστιατόριο στο οποίο 
πηγαίνεις για να φορέσεις τα καλά σου 
ρούχα, που επειδή δεν δουλεύεις πια σε 
γραφείο και δεν πηγαίνεις στα γκαλά 
της Ιβάνας Τραμπ, δεν τα φοράς ποτέ… 
πράγμα που είναι υπερφίαλο εντελώς 
και ματαιόδοξο αλλά ας μην το κάνου-
με λάστιχο: με κάλεσαν, πήγα, έφαγα 
ωραία, αν θέλετε να αερίσετε το ταγέρ 
σας (λέμε τώρα) είναι ευκαιρία. Αισθά-
νεσαι ότι η Νόνικα Γαληνέα τρώει εδώ 
κάθε τρεις και πέντε, ότι η Παλιά Καλή 
Αθήνα του τύπου «Μια τρελή-τρελή οι-
κογένεια» ερχόταν τα Σαββατόβραδα να 
φάει στο «Prunier» και πιάνεις τον εαυ-
τό σου να χαμογελάει επειδή θυμάται (ο 
εαυτός σου. Ποιος άλλος;) σκηνές από 
την ταινία με τον Αλέκο Αλεξανδράκη 
και την Τζένη Καρέζη πιο λαμπερούς 
από ποτέ, την Πάστα Φλώρα/Μαίρη Α-
ρώνη, την Κατερίνα Γώγου, τον Διονύ-
ση Παπαγιαννόπουλο και τον Αλέκο 
Τζανετάκο, τον Δημήτρη Καλλιβωκά, 
την κούκλα Λιλή Παπαγιάννη, αυτό 
που λέμε «λαμπρό καστ»… σε μια μεγα-
λοαστική οικογένεια με διώροφο σπίτι 
και μεγάλο σαλόνι που σχεδόν σου μυ-
ρίζει μέχρι σήμερα δεκαετία του ’60…
Ευκαιρία έψαχνες να φύγεις από το ζο-
φερό παρόν στο οποίο γίνεται της τρε-
λής και να αποσυρθείς σε μέρη μαγικά 
και ονειρεμένα – στην κοσμάρα σου 
δηλαδή, όπου το έχεις σίγουρο αν μη τι 
άλλο ότι πάντα γίνεται της τρελής. Αλ-
λά η τρελή είναι φιλική προς το χρήστη 
(πάρτη σου), και δεν έχεις παράπονο, 
μια χαρά περνάς… A

Χαλυβουργείον, μουσικό μεζεδοπωλείο,  
Κυδατιδών 36,  
Άνω Πετράλωνα, 213 0088.649
Κούβελος, Γεν. Κολοκοτρώνη 66, Κουκάκι,  
210 9221.183
Prunier, Υψηλάντου 63, Κολωνάκι, 210 7227.379 
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back2Thefuture Μπορείτε να μας στείλετε και τις δύο φωτογραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 dpi, διαστάσεις 22x32, στη διεύθυνση  
info@athensvoice.gr με την ένδειξη «Back 2 the future») είτε τυπωμένες, στη διεύθυνση της ATHENS VOICE (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 

10679). Είναι απαραίτητο να γράφετε τα στοιχεία σας και τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).

Η διαδραστική στήλη 

της Αthens Voice:

Μία φωτογραφία τότε, η ίδια 

φωτογραφία τώρα. Δημοσι-

εύουμε την αγαπημένη σας 

παιδική ή νεανική φωτογρα-

φία και το remake της. 

ΠΑΓΩΣΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Οι ίδιοι και η γάτα Ραλλού. 1988, Νεράιδα, 

Λίμνη Πλαστήρα.   

Από αριστερά: Τα ξαδέλφια Διονύσης Πί-
τσαβος, Αλκιβιάδης και Ανδρέας Ψημμέ-
νος, Ελευθερία Πίτσαβου και η γάτα Βανί-

λια. 2011, Νεράιδα, Λίμνη Πλαστήρα.

info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΟΙ ΞΑΝΘΕΣ…
Ρίχνουν κυβέρνηση τελικά.

Κ. Ν. ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ 
Οι ξεναγήσεις του είναι στιγμή προνομιακή. 
Μπορείτε να απολαύσετε αυτό τον εξαιρετικό 
αρχιτέκτονα και αρχαιολόγο σε μια ξενάγηση 
στα άδυτα της Εθνικής Πινακοθήκης και στα 
άγνωστα αριστουργήματα Ελλήνων και ξένων 
ζωγράφων και γλυπτών. Από τον Λύτρα στον 
Ροντέν. 
(Κυριακή 6/11 στις 10.45 π.μ.) 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ
1 στους 11 κατοίκους της Αττικής πηγαίνει σε 
συσσίτια. Χαρίστε  τρόφιμα και βοηθήστε τους. 
Στο www.boroume.gr μια πρωτοβουλία εθελο-
ντών και εταιρειών εστίασης καταπολεμά τη 
σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και το 
αξιοποιεί για κοινοφελή σκοπό με τη στήριξη 
του ιδρύματος Τράπεζα Τροφίμων. Μιμηθείτε 
τους.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
- Τι; Κλείνει και η Μεγάλη Βρεταννία;
- Ναι, θα γίνει Κομαντατούρ.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Δύο τραγωδίες υπάρχουν στη ζωή: Η μία είναι 
να χάσει το δημοψήφισμα. Η άλλη είναι να το 
κερδίσει. 

Η MΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Κατέβηκαν κι αυτοί με μαύρες κορδέλες στην 
παρέλαση αντί να πέσουν στα πόδια των συ-
μπολιτών τους δοξάζοντάς τους που συνεχί-
ζουν να τους πληρώνουν. 

ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ
Ψιτ, αγαπούλες, σας έχω νέο: δεν σώσατε 
τελικά τον πλανήτη.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ»
Είναι το νέο «Χριστούγεννα στην Ελβετία».

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
Δεν είναι αστεία. Ούτε καν για να καραφλιάζεις.

Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Μείνε ανήσυχος. Όλα είναι υπό έλεγχο.

Το φθινοπωρινό
 τεύχος του ΗΟΜΕ, 
του περιοδικού της 

ΑΤΗΕΝs Voice
 για το σπίτι, 

ΜΟΛΙΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ. 

Ψάξτε το στα κόκκινα σταντ.
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● Ο ορισμός της πολιτικής 
κρίσης: Να ξεκινάς να γράψεις 
ένα tweet και να μην ξέρεις αν 
μέχρι να το τελειώσεις θα ισχύ-
ει ακόμα ή θα έχει ξεπεραστεί 
από τις εξελίξεις.  

● Πάντως, όταν μια μούντζα 
μαθητή στη Λάρισα αρκεί για 
να πυροδοτηθούν εξε λίξεις 
που θα οδηγήσουν τελικά τα 
χρηματιστήρια της Ευρώπης σε 
πτώση, ξέρεις ότι υπάρχει πρό-
βλημα. 
● Για τα χρηματιστήρια. Όχι για 
τη μούντζα.

● Κι όμως, ο Κάρολος Πα-
πούλιας, όταν ορκιζόταν πρόε-
δρος, φανταζόνταν ατέλειωτες 
ώρες πλήξης και φιλοσοφικής 
περισυλ λογής σ τους κή-
πους του Προεδρικού 
Μεγάρου.
● Αντί γι’ αυτό, 
έ χει  μ π λέ ξ ει 
με δύο συμ-
φοιτητές από 
το Harvard και 
τ ο υ ς  φ ί λ ο υ ς 
τους,  π ου τον 
χρησιμοποιούν 
λες και είναι γυ-
μ ν α σ ι ά ρ χ η ς  σ ε 
σχολείο. 

● Δηλαδή για να καρφώνουν ο 
ένας τον άλλον.

● Αν ε πι σ τρ έψ ο υμ ε  σ τ η 
δραχμή, όλοι αυτοί που αγόρα-
σαν την κασετίνα με τις δραχμές 
στην έκδοση του Συλλεκτικού 
Κύκλου ως σπάνιο αναμνηστι-
κό δικαιούνται τα χρήματά τους 
πίσω;

● Υπάρχει περίπτωση ο αγώ-
νας μέχρις εσχάτων κατά του 
δημοψηφίσματος να οφείλε-
ται στο βαθύ εσωτερικό φόβο 
μήπως ο λαός αποφασίσει στ’ 
αλήθεια αυτό που όλοι όσοι μι-
λούσαν εκ μέρους του φώνα-
ζαν ότι θέλει;

● Παρεμπιπτόντως,  το να 
ζητάς επιμόνως να γίνουν 

εκλογές για να μην 
πας να ψηφίσεις, 

ώσ τ ε να δεί-
ξ ε ι ς  σ τ ο υ ς 

πολιτικούς 
πόσο πολύ 
αδιαφο-
ρείς γι’ αυ-
τούς…
●…δεν θυ-

μίζει κάπως 
αυ τούς τους 

τύπους που κά-

νουν τα πάντα προκειμένου να 
δείξουν σε μια παλιά γκόμενα 
που τους πλήγωσε ότι την έ-
χουν ξεπεράσει και δεν τους 
ενδιαφέρει καθόλου πια; 

● Το να έχεις διώξει τους πο-
λιτικούς από την εξέδρα των 
επισήμων, αφήνον τας τους 
εκπροσώπους της Εκκλησίας, 
ενώ από κάτω παρελαύνουν τα 
τανκς και κάποιοι με βυζαντινά 
λάβαρα...
●...είμαστε σίγουροι ότι είναι 
μια εικόνα που υποστηρίζει το 
σύνθημα περί «τέλους της χού-
ντας, σε τούτη την πλατεία;».

● Μεγάλη αλήθεια της ζωής: 
Όταν μια χώρα καταλήγει να 
τσακώνεται και να αλληλοα-
φορίζεται για την απάντηση σε 
ένα δημοψήφισμα, στο οποίο 
ακόμα δεν έχει τεθεί καν η ερώ-
τηση, είναι φυσικό να φτάσει 
αργά ή γρήγορα στο σημείο να 
ορίζουν τις πολιτικές της εξε-
λίξεις μια κάποια Μιλένα και μια 
κάποια Καϊλή.

● Η διαφορά ενός δημοψη-
φίσματος από τις εκλογές: 
Στο δημοψήφισμα, ο λαός εί-
ναι «ανώριμος» να αποφασίσει 
μεταξύ ενός «ναι» κι ενός «όχι», 

ενώ σ τις εκ λογές είναι «σο-
φός», γιατί καλείται να ψηφίσει 
τους πολιτικούς που τον θεω-
ρούν ανώριμο να αποφασίσει 
ανάμεσα σε ένα «ναι» και σε ένα 
«όχι».

● Και μια που μιλάμε περί σο-
φίας: Έχει εξηγήσει κανείς τόσα 
χρόνια στους Ολλανδούς, ότι ό-
ταν εμείς λέμε «ναι», εννοούμε 
ακριβώς το αντίθετο από το δικό 
τους «Nee» που σημαίνει «όχι»;

● Το γεγονός ότι ο Ανατολά-
κης ρωτάει στη Βουλή αν μας 
ψεκάζουν με αέρια που προκα-
λούν ηλιθιότητα, δεν δημιουρ-
γεί υποψίες ότι πιθανότατα οι 
υποψίες του να μην είναι τελεί-
ως αβάσιμες; 
● Μετάφραση: Μόνο κάποιος 
που τον ψεκάζουν με ουσίες 
που προκαλούν βραδύνοια, 
μπορεί να φτάσει στο σημείο να 
πιστέψει ότι τον ψεκάζουν.

● Αληθινή απορία: Όσες φο-
ράνε το καλοκαίρι με τα πέδι-
λα δαχτυλίδι στο δάχτυλο του 
ποδιού, το βγάζουν το χειμώνα 
που πλέον τα παπούτσια είναι 
κλειστά και δεν το βλέπει σχε-
δόν κανείς;

● «Σφυροκόπημα»: Το να 
κοπανάς κάποιον ενώ ταυτό-
χρονα συνεχίζεις να σφυρίζεις 
αδιάφορα.

● «Μετρονόμος»: Ο 
ιδιαίτερος νόμος που ισχύει 
μόνο όταν βρίσκεσαι στο 
μετρό. A  

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… 
«Ταυτοφώνημα»: Η κατάσταση παρεξήγησης που δημιουργείται μετά την απότομη διακοπή μιας τηλεφωνικής κλήσης, όταν 
αμέσως, οι δύο συνομιλητές, ξανακαλούν ο ένας τον άλλον ταυτόχρονα με αποτέλεσμα το τηλέφωνο να «είναι απασχολημένο».

Τα Tweets του Forrest Gump Από τον 
Νίκο ΖαχαρίαδΗ

(Μέλος του συλλόγου για την καθιέρωση κοινής φοράς ως προς τη γραφή του τίτλου στις ράχες των βιβλίων)

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

Μουσικός επιμελητής για 

τις έκτακτες εκπομπές 

των καναλιών με θέμα τις 

πολιτικές εξελίξεις, που 

καλείται να βρει κάθε φορά 

ακόμα πιο αγωνιώδη και 

«θριλερική» μουσική από 

την προηγούμενη. 

Ο άνθρωπος που κάποτε προσπάθησε να βρεθεί στη θέση του ΓΑΠ, συμβουλεύει:
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

 Φετιχιέ τζαμί 
Πρόκειται για το καλύτερα σωζόμενο οθωμα-

νικό μνημείο της Αθήνας, το οποίο βρίσκεται 

στο χώρο που σήμερα αποκαλούμε «Ρωμαϊκή 

Αγορά» στην Πλάκα (είσοδος από Πελοπίδα 

και Πανός). Η ονομασία σημαίνει «Τζαμί του 

Πορθητή» και έχει να κάνει  κατ’ άλλους με τον 

Μωάμεθ τον Πορθητή (που επισκέφτηκε την 

Αθήνα, λίγο μετά την άλωση) και κατ’ άλλους 

με την οθωμανική κατάκτηση του Χάνδακα 

(σημερινού Ηρακλείου Κρήτης). Ανάλογα με 

το ποια άποψη δέχεται κανείς, προστίθενται 

ή αφαιρούνται εκατό και πάνω χρόνια στην ι-

στορία του τζαμιού. Για όποιον βέβαια διαβάζει 

ιστορία της Αθήνας επί Τουρκοκρατίας, αλλά 

και επί Όθωνα ακόμα, το κτίσμα αναφέρεται 

«Τζαμί του Σταροπάζαρου», μια και εδώ γινό-

ταν όντως το εμπόριο του σταριού. Ως κτήμα 

του οθωμανικού Δημοσίου, πέρασε μετά το 

1830 στο ελληνικό Δημόσιο και είχε διάφορες 

χρήσεις, μέχρι και στρατιωτικός φούρνος έγι-

νε! Σήμερα στεγάζει αρχαία ευρήματα και δεν 

είναι ανοιχτό, είναι όμως πολύ όμορφο το εξω-

τερικό του (φωτογραφία).

 Ελεύθερη είσοδος 
Μια και μιλάμε για τη Ρωμαϊκή Αγορά, ας θυμί-

σω ότι από τον Νοέμβρη μέχρι τον Μάρτη όλοι 

οι αρχαιολογικοί χώροι και όλα τα αρχαιολογικά 

μουσεία έχουν κάθε Κυριακή ελεύθερη είσο-

δο. Η πόλη μας και η Αττική γενικότερα έχουν 

πλήθος τέτοιων τόπων από την αρχαία, βυζα-

ντινή, οθωμανική και νεότερη περίοδό τους 

(δεν ξέρω αν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι 

φραγκοκρατίας ή ενετοκρατίας), ευκαιρία λοι-

πόν είναι να βολτάρετε από το Εθνικό Μουσείο 

μέχρι το Σούνιο, από το Δαφνί μέχρι τον Κερα-

μεικό, από την Ελευσίνα μέχρι το νέο Μουσείο 

της Ακρόπολης, από το Βυζαντινό Μουσείο μέ-

χρι το Ολυμπιείο.   

 Chicken Fresh και Bekery 
Σε μια από τις πολλές ωραίες πλατείες της Η-

λιούπολης (που θαυμάσια θα μπορούσε να 

λέγεται Πλατειούπολη), την πλατεία 2ης Ο-

κτωβρίου, τα δυο αυτά μαγαζιά, δίπλα δίπλα, 

συνιστούν αχτύπητο δίδυμο. Το πρώτο έχει κο-

τόπουλα (της σούβλας, μπιφτέκια, κροκέτες, 

συκωτάκια), αλλά και πατάτες, ρύζι, σαλάτες 

κ.λπ., όλα σε χαμηλές τιμές. Το δεύτερο είναι 

ένας από κείνους τους νεο-φούρνους, που 

διαθέτουν βέβαια ψωμί ή αυγά, αλλά κυρίως 

πουλάνε μια μεγάλη ποικιλία από φαγητά που 

παίρνει κανείς στο χέρι, καθώς και γλυκά. 

Chicken Fresh,  210 9933.443/ Bekery,  210 
2109928.065

 Γιατί τον λένε Χολαργό 
Ο αρχαίος Χολαργός, απ’ όπου καταγόταν ο 

Περικλής, ήταν κάπου ανάμεσα στο Μενίδι και 

τα Λιόσια, δηλαδή ΒΔ της Αθήνας, προς την 

Πάρνηθα. Ο σημερινός Χολαργός όμως, που 

αποσπάστηκε από το Χαλάντρι και έγινε κοινό-

τητα το 1930, βρίσκεται ΒΑ της Αθήνας, στους 

πρόποδες του Υμηττού. Τους άρεσε το όνομα, 

ονόμασαν την περιοχή τους έτσι. Αποκορύφω-

μα: έμβλημα του δήμου έβαλαν τον Χολαργέα 

Περικλή, που όμως είχε γεννηθεί στον ορίτζι-

ναλ, τον αρχαίο Χολαργό! Ουδέν σχόλιον (…)

 Ο City Lover στον 9,84 
 Εδώ και λίγο καιρό, οι (νεαροί και ανοιχτόμυα-

λοι) παραγωγοί της εκπομπής «Της πόλης το 

φελέκι» μού έχουν κάνει την τιμή να με καλούν 

στο σταθμό της πόλης μας. Με βγάζουν κάθε 

Σάββατο κατά τη 1.15 περίπου το μεσημέρι και 

κουβεντιάζουμε λίγα τοπωνυμικά και ιστορικά, 

κάθε φορά για διαφορετικό τόπο της πόλης 

μας. Αυτό γίνεται «έτσι, χωρίς πρόγραμμα» (για 

να θυμηθούμε τη Μαρία Ρεζάν), με αφορμή το 

τι τυχαίνει να συζητιέται ή τι ζητάνε οι ακρο-

ατές. Εγώ βγαίνω στον αέρα πέντε λεπτά όλα 

όλα, και προφανώς δεν αποτελώ μέτρο σύ-

γκρισης. Δεν μπορεί όμως να μην έχετε προσέ-

ξει τη συνολική βελτίωση στο πρόγραμμα του 

9,84, που, με τη σφραγίδα του νέου διευθυντή 

του, του Τάκη Καμπύλη, εκφράζει κάθε μέρα 

και περισσότερο το νέο πνεύμα (που προσπα-

θεί, με χίλια ζόρια, να επιβληθεί) στη διοίκηση 

του δήμου μας.  A

➜ d.fyssas@gmail.com
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ÆÃ CONN-X  
ªÃË °ÁÃ¹¡¶¹
Æ¸Á ÃÄ¶¥¸

bit.ly/oNYZP3

50 πρωινά από όλο τον κόσμο. 

Ένα υπέροχο φωτογραφικό post 

που κάνει το γύρο του κόσμου 

μέσω του πρώτου γεύματος της 

ημέρας. Δεν κάνει μόνο τα σάλια 

σου να τρέχουν, αλλά παράλληλα 

σκιαγραφεί τις διατροφικές συνή-

θειες της υφηλίου σε συνάρτηση 

με το γεωγραφικό μήκος και 

πλάτος…

theydrawandcook.com

Εδώ θα μπλέξουμε την τέχνη της μα-

γειρικής με εκείνη του σκίτσου. Πρό-

κειται για ένα site δύο Aμερικάνων που 

καλούν illustrators από όλο τον κόσμο 

να εικονογραφήσουν συνταγές. Κι 

αυτοί το κάνουν με μοναδικά παιχνι-

διάρικη διάθεση και υψηλή αισθητική 

όσον αφορά το αποτέλεσμα…

Tip: Κι αν δεν σου έφταναν τα παραπάνω, στο foodporndaily.
com ανεβαίνουν καθημερινά λαχταριστά πιάτα. Χωρίς συνταγές, 
χωρίς μυστικά, απλά «φάτε μάτια ψάρια»…

Ο όρος είναι food porn. Αλλά μην πάει ο νους σου σε κάτι 

χυδαίο. Από τότε που το φαγητό οπτικοποιήθηκε κι απο-

τέλεσε μια φθηνή κι εντυπωσιακή λύση για κάθε είδους 

media, καθιστώντας τους σεφ σε νέους σταρ, η φράση χρη-

σιμοποιείται για να τονίσει την ηδονοβλεπτική πλευρά που 

έχει ο θαυμασμός για ένα ωραίο πιάτο. Το Conn-x γρήγορα 

κι έγκαιρα σε μεταφέρει στις κουζίνες του κόσμου.

FOOD LOVERS

tastespotting.com

Κι εδώ δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Μόνο 
πολλά πιάτα. Τακτοποιημένα σε ωραία 

virtual κάδρα, ομαδοποιημένα σε κατηγο-
ρίες κα κατατάξεις αναλόγως της δημο-
φιλίας τους στο site. Να σημειωθεί ότι το 

site λειτουργεί και ως aggregator σχετικών 
ιστοσελίδων, άρα είναι διπλοτσεκαρισμέ-

νο ό,τι θα δεις…

bit.ly/a47yWR
Hot dog. Σε 9 διαφορετικές 

εκδοχές. Από το μπριός ψωμάκι 
που τυλίγει το λουκάνικο στην 
Ιταλία στη hi-tech νοτιοκορε-

άτικη εκδοχή με τις τηγανητές 
πατάτες κι από τον πλούσιο χο-
λιγουντιανό στον υπερτροφικό 
Βραζιλιάνικο. Σαν της Παντείου 

δεν έχει όμως…
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Γ ιατί οι «ειρηνικές» διαδηλώσεις κα-
ταλήγουν σε βίαιες αναμετρήσεις με 
την αστυνομία; Ας ξεκαθαρίσουμε 
από την αρχή ότι, παρόλο που δεν 

πρόκειται για ενδημικό φαινόμενο, η συχνότη-
τα με την οποία εκδηλώνεται η βία στην Ελλάδα 
είναι ενδημική. Οι Έλληνες, ιδιαίτερα όσοι δεν 
παρακολουθούν συστηματικά τη διεθνή επικαι-
ρότητα, δείχνουν να πιστεύουν ότι επεισόδια 
συμβαίνουν πάντα και παντού – δεν είναι όμως 
αλήθεια. Στις δυτικές χώρες –ακόμα και στις ΗΠΑ 
όπου η αστυνομία δεν αστειεύεται– οι οδομαχί-
ες είναι σπάνιες· η ρίψη δακρυγόνων είναι ακόμα 
σπανιότερη, ενώ οι ποινές για λεηλασίες, βαν-
δαλισμούς, εμπρησμούς, χρήση μολότοφ είναι 

πολύ σοβαρές.
Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι η αστυνομία λει-
τουργεί σε δύο ταχύτητες. Δημιουργεί ολόκλη-
ρη φασαρία για παραπτώματα που μπορούν να 
αντιμετωπιστούν εύκολα (π.χ. κυνηγάει μικρο-
πωλητές οι οποίοι μετακομίζουν στην παρακά-
τω γωνία), ενώ αγνοεί εγκλήματα μεγάλης κλί-
μακας: από το εμπόριο ναρκωτικών στη μέση 
του δρόμου και την εκμετάλλευση των παιδιών, 
μέχρι τα εγκλήματα –πολιτικά και οικονομικά– 
των υψηλά ιστάμενων. Ο πολίτης –στην Ελλάδα, 
επιμένω σ’ αυτό– δεν μπορεί να εμπιστευτεί την 
αστυνομία: για παράδειγμα, ποιος Έλληνας περι-
μένει από την αστυνομία να βρει τον ληστή που 
διέρρηξε το σπίτι του; Ή τον τσαντάκια που του 
βούτηξε λεφτά και έγγραφα; Ή, κι εδώ η ελληνι-
κή σπεσιαλιτέ γίνεται ανάγλυφη, τον κουκουλο-
φόρο ταραξία που στήνει οδοφράγματα;
Κι όμως, η αστυνομία είναι απολύτως απαραίτη-
τη. Είναι αδιανόητη μια κοινωνία του παρόντος 
χωρίς ένοπλο σώμα που να επιβάλλει την τάξη 
και τον νόμο επαγρυπνώντας ώστε να ζούμε 
σε περιβάλλον δικαίου και όχι ζούγκλας. Στην 
Αθήνα οι εστίες ζούγκλας πολλαπλασιάζονται: 
υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν πλησιάζουν 
ούτε οι πυροσβέστες, ούτε τα ασθενοφόρα – πό-
σο μάλλον η αστυνομία... Αυτές οι περιοχές μάς 
δίνουν μια εικόνα για το πώς θα ήταν ολόκληρη 
η κοινωνία χωρίς αστυνομία: θα επικρατούσε ο 
νόμος του ισχυρότερου· θα είχαμε αλληλοσφα-

Αστυνομία,
οδηγίες χρήσεως 
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Πολιτική

γιαστεί.
Αν λοιπόν αποστολή της αστυνομίας είναι να μην 
επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας μάλλον η αστυ-
νομία αποτυγχάνει. Η αποτυχία της οφείλεται σε 
συνδυασμό υποκειμενικών και αντικειμενικών 
συνθηκών – δηλαδή στην εσωτερική της παθο-
λογία και στην παθολογία της κοινωνίας μας. 
Σε ένα ιδανικό πλαίσιο η αστυνομία προστατεύει, 
όπως έλεγαν παλιά, «τις χήρες και τα ορφανά». 
Όμως το πλαίσιο απέχει πολύ από το ιδανικό και 
η αστυνομία, επειδή συνδέθηκε στο παρελθόν 
με χυδαία πολιτικά καθεστώτα, πληρώνει την 
κακή της φήμη. Οι περισσότεροι Έλληνες, εξαι-
τίας της ανωριμότητας που μας χαρακτηρίζει, 
αντί να ζητούν να προοδεύσει η αστυνομία μαζί 
με ολόκληρη την κοινωνία, την απαξιώνουν και 
την εχθρεύονται. Μέσα στην ατμόσφαιρα του 
μίσους, ακόμα κι ένα σώμα πρόθυμο να βοηθή-
σει «τις χήρες και τα ορφανά» αναδιπλώνεται, 
απομακρύνεται από τους πολίτες και ταυτίζεται 
με τα εγκληματικά στοιχεία τα οποία υποτίθεται 
ότι διώκει. 
Πολλοί Έλληνες θεωρούν την αστυνομία «ανα-

γκαίο κακό», πράγμα που απο-
τελεί ήδη μια παρεξήγηση. Η 
ασ τυνομία είναι  «αναγκαίο 
καλό»: οι άνθρωποι τείνουν να 
εγκληματούν – γι’ αυτό χρειά-
ζεται κάποιος τρόπος ελέγχου, 
πρόληψης και διοχέτευσης 
των ενόχων στο σύστημα της 
δικαιοσύνης. Το γεγονός ότι 
οι αστυνομικοί επιδίδονται σε 
υπερβολές, σφάλματα, ανοησίες, βαναυσότητες 
δεν αρκεί για να αχρηστευτεί η αστυνομία. Θα α-
χρηστευόταν αν όλοι οι πολίτες σέβονταν στους 
νόμους, κάτι που, στην Ελλάδα, είναι όχι μόνο 
ουτοπικό αλλά και ανεπιθύμητο.
Για να στηριχθεί η ιδέα της άχρηστης αστυνο-
μίας στήνεται ολόκληρο θεωρητικό υπόβαθρο: 
η αστυνομία είναι όργανο του κράτους που με 
τη σειρά του είναι όργανο καταστολής... Οδεύ-
ουμε δηλαδή σε μια κοινωνία χωρίς κράτος...Το 
μείζον πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα είναι ότι 
το κράτος ενισχύεται σε όλους τους τομείς που 
ταλαιπωρούν τον πολίτη (όπως π.χ. η φορολο-
γία) και εξασθενεί στους τομείς που τον προστα-
τεύουν, εφόσον ο πολίτης γίνεται θύμα μιας με-
γάλης ποικιλίας εγκληματιών, ενώ συγχρόνως 
παρακινείται να εγκληματίσει κι ο ίδιος. Η λύση 
σ’ αυτό το αδιέξοδο δεν είναι η κατάργηση των 
θεσμών που παρουσιάζουν δυσλειτουργία, ούτε 
των επαγγελμάτων με εκτεταμένη διαφθορά· η 
λύση είναι ο «εκπολιτισμός» αυτών των θεσμών 
και η μεταρρύθμιση αυτών των επαγγελμάτων. 
Η αστυνομία είναι όργανο της δημοκρατίας και 
ως όργανο της δημοκρατίας πρέπει να την υπε-
ρασπιστούμε. 

Αναφύονται τα παλιά ερωτήματα: Πόσο διεφθαρ-
μένη είναι η αστυνομία; Χρησιμοποιεί πράγματι 
«προβοκάτορες»; Διατηρεί σχέσεις εξάρτησης 
με τον υπόκοσμο; Διακινεί λαθρομετανάστες; 
Πουλάει ναρκωτικά; Κι αν υποθάλπει τη δράση 
αναρχοφασιστών, ποιον εξυπηρετεί η παρεπό-
μενη αποσταθεροποίηση των δημοκρατικών θε-
σμών; Οι παλιοί αριστεροί και οι αναρχικοί –που 

καλλιεργούν μια σκοτεινή θέαση 
του κόσμου («η κοινωνία είναι 
μια παγίδα με σκατά»)– πιστεύ-
ουν στους λαβυρίνθους της ε-
ξουσίας και στο πνεύμα του Μι-
νώταυρου. Ίσως η αλήθεια είναι 
απλούστερη: όσο η αστυνομία 
παραμένει ένα δυσκίνητο, γρα-
φειοκρατικό και αντιπαθητικό σύ-
στημα, οι σοβαροί άνθρωποι δεν 
θα προσχωρούν στα σώματα που 
ονομάζονται «ασφαλείας». Όπως 
δεν προσχωρούν στην επαγγελ-
ματική πολιτική. Το αποτέλεσμα εί-
ναι να επανδρώνεται η αστυνομία 
(όπως η πολιτική) από ανθρώπινο 
υλικό επιρρεπές σε ανομία και βία. 
Οπότε διατελούμε σε μια κατάστα-

ση όπου ο λύκος φυλάει τα πρόβατα.
Όχι ότι οι Έλληνες είναι πρόβατα. Αντιθέτως, δι-
αθέτουμε μεγάλα αποθέματα επιθετικότητας: 
συχνά, πολύ συχνά, παριστάνουμε τα επιθετικά 
θύματα της αστυνομίας· άλλοτε, την υποκαθι-
στούμε (πράγμα που κάνει, όποτε βρίσκει ευ-
καιρία, το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ εφόσον αυτές οι δυο 
οργανώσεις εμφορούνται από την ίδια λογική 
της ισχύος και της βίας). Τέλος, προκαλούμε την 
αστυνομία σαν τους εφήβους που δοκιμάζουν 
τα όρια των γονιών και των καθηγητών τους. 
Το τι πρέπει να γίνει είναι αντικείμενο μιας μεγά-
λης συζήτησης που αφορά την ανανέωση της 
αστυνομίας και τη σύναψη ενός τύπου συμβο-
λαίου με τους πολίτες. Κι εδώ υπάρχει μια εσω-
τερική αντίφαση: οι πολίτες διαμαρτύρονται 
για την «κοινωνία του ελέγχου» αλλά, την ίδια 
στιγμή, εκτίθενται πρόθυμα, με πάθος, στα μέ-
σα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, στο 
Facebook, στο Twitter... Η «κλασική» αστυνομία 
εμπλέκεται σε καβγάδες στους δρόμους, ενώ η 
ηλεκτρονική μαθαίνει –αν θέλει– τις λεπτομέ-
ρειες της προσωπικής ζωής όλων μας. Αυτή η 
αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά είναι ένα ιστορικό 
υπόλειμμα: οι άνθρωποι που κραυγάζουν «μπά-
τσοι, γουρούνια, δολοφόνοι» δεν αντιλαμβάνο-
νται το πέρασμα του χρόνου, την αλλαγή των 
εποχών και τη συμβολή τους, τον ρόλο τους, σ’ 
αυτή την αλλαγή. Φοβούνται τον «μπάτσο» με 
την ασπίδα, το κράνος και τα χημικά δηλητήρια 
– αλλά ο «μπάτσος» βρίσκεται μέσα τους. Επίσης, 
βρίσκεται στον υπολογιστή τους. A

Πέτρος Νικόλτσος

Jeff Koons

Φοβούνται τον «μπάτσο» με την ασπίδα, 
το κράνος και τα χημικά δηλητήρια

 – αλλά ο «μπάτσος» βρίσκεται μέσα τους 
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Η Ματίνα Στεβή ζει εδώ κι ένα μήνα στις Βρυξέλλες. 
Καλύπτοντας για λογαριασμό της «Wall Street Journal» 
και του «Dow Jones Newswire» θέματα ευρωπαϊκής 
οικονομίας και ανταγωνισμού. Μετακόμισε εκεί από το 
Λονδίνο, όπου συνεργαζόταν με «βαριά» μέσα, όπως 
«Economist», «Guardian», «Al Jazeera English». Σημει-
ωτέον, δεν έχει καν συμπληρώσει την τρίτη δεκαετία 
της ζωής της. Μίλησε στην A.V. για το παρασκήνιο της 
Συνόδου Κορυφής, αλλά και για τους πρωταγωνιστές 
της ευρωκρίσης έτσι όπως τους ζει από πολύ κοντά…

«Κάλυπτα συχνά συνόδους κορυφής από το 2005 ως 
το 2009. Ήμουν εκεί και στις  21 Ιουλίου για το BBC. Οι πα-
λαιότερες σύνοδοι ήταν παιδική χαρά, εκτός από ελάχιστες 
περιπτώσεις όπου κάποιο μικρό κράτος διαφωνούσε με τη 
Χ υποσημείωση του κειμένου και μας κρατούσε ξύπνιους 
ως τα ξημερώματα. Η 21η Ιουλίου είχε πολλή ένταση και 
κυρίως σοβαρά λάθη στο τελικό κείμενο. Κατά τις 11.30 
το βράδυ κάναμε μια άτυπη σύσκεψη δημοσιογράφοι από 
ανταγωνιστικά οικονομικά μέσα, συμφωνήσαμε ότι δεν 
βγαίνει άκρη με τα νούμερα που μας είχαν δώσει και πήγα-
με στην κοντινή pub “Hairy Canary” για μπίρες. Η σύνοδος 
της περασμένης Τετάρτης ήταν κάτι σαν θρίλερ, αλλά σκη-
νοθετημένο από τον Αγγελόπουλο. Δεν συνέβαινε τίποτα 
για ώρες –πολλές ώρες– και μετά γίνονταν όλα μαζί λόγω 
κάποιας διαρροής και μετά ξανά τίποτα. Η κατάσταση επι-
δεινώθηκε δραματικά, όταν μετά τις 11 το βράδυ το μπαρ 
της συνόδου σταμάτησε να σερβίρει. 

Στη σύνοδο της Τετάρτης εργάστηκα 23 ώρες και 
30 λεπτά ακριβώς. Ξεκίνησα στις 6.30 το πρωί από το 
γραφείο μου. Στις 12 πήγα στην καθιερωμένη μεσημεριανή 
σύνοδο της Κομισιόν. Έπειτα στο κτίριο του ευρωπαϊκού 
συμβουλίου, ονόματι Justus Lipsius, όπου γίνεται η σύνο-
δος. Στις 4 κατεβήκαμε στην είσοδο επισήμων για να καλύ-
ψουμε τις αφίξεις των αρχηγών. Αυτό μπορεί να ακούγεται 
απλό, αλλά δεν είναι, γιατί ο χώρος από τον οποίο περνάνε 
οι αρχηγοί είναι περιορισμένος και οι δημοσιογράφοι και 
τα συνεργεία δεκάδες. Πέφτει ξύλο κυριολεκτικά, κυρίως 
από τους Γερμανούς καμεραμέν, οι οποίοι φημίζονται για 
την επιθετικότητά τους. Ένας εξ αυτών αποφάσισε κατά 
την άφιξη Λαγκάρντ να με απωθήσει χτυπώντας με την 
κάμερά του το δεξί μου ώμο. Πονάει ακόμα. Μετά τις αφί-
ξεις, ησυχία. Κατά τις 8 έγινε η πρώτη διαρροή εγγράφου. 
Μπορείς κυριολεκτικά να δεις την είδηση, καθώς περνάει 
από γραφείο σε γραφείο μέσα στην αίθουσα Τύπου και ξε-
κινά ένα φοβερό σούσουρο. Αυτό επαναλήφθηκε τρεις ή 
τέσσερις φορές, ώσπου κατά τις 4 τα ξημερώματα ανακοι-
νώθηκε η λήξη της συνόδου. Έγιναν απανωτά μπρίφινγκ, 
με τελευταίο ως συνήθως τον Παπανδρέου. Έγραψα τα 
κείμενά μου, τα έστειλα και βγήκα από το κτίριο στις έξι το 
πρωί της Πέμπτης. 

Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι γίνεται πίσω από κλει-
στές πόρτες και δεν χωρά αμφιβολία ότι η ελληνική 
πλευρά δεν είχε μεγάλα περιθώρια διαπραγμάτευ-
σης. Κατέστη σαφές ότι άλλοι διαπραγματεύονταν για την 
Ελλάδα όταν οι Μέρκελ, Σαρκοζί, Λαγκάρντ αποσπάστη-
καν από την κεντρική σύνοδο για να δουν τον Νταλάρα, 
εκπρόσωπο των τραπεζών, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. 
Εκεί αποφασίστηκε το 50%. Ο Έλληνας πρωθυπουργός και 
οι συνεργάτες του, όταν ενημέρωσαν τους δημοσιογρά-
φους τα ξημερώματα της Πέμπτης, φαίνονταν εξαιρετικά 
υπερήφανοι για τη συμφωνία. Ο πρωθυπουργός επεσή-
μανε ότι ένας σύμβουλός του έπαθε καρδιακό και ότι ο κ. 
Ζαννιάς –αρχιτέκτονας της ελληνικής διαπραγμάτευσης– 
υπέστη κάποιου είδους λιποθυμικό επεισόδιο. Εγώ τον κ. 
Ζαννιά τον είδα διαυγέστατο, όπως πάντα, αλλά αξύριστο. 

Δεν 
είμαι 
αισιόδο-
ξη για κανένα 
από τα μέρη της 
συμφωνίας. Δεν μπορώ ν α  α ι σ ι ο -
δοξώ για κάτι νεφελώδες, που δεν έχει 
λεπτομέρειες εφαρμογής. Συνο- πτικά, η γνώμη 
μου είναι ότι το 50% είναι εν μέρει λογιστικό και όχι ουσι-
αστικό ποσοστό απομείωσης του χρέους και σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν αρκεί για να καταστεί το χρέος βιώσιμο. Δεν 
βλέπω τίποτα σχετικό με την ανάπτυξη και τη μείωση της 
ανεργίας στην Ελλάδα μέσα στο πακέτο. Η συμφωνία για 
το EFSF είναι σχεδόν αστεία, καθότι δεν μας έχουν πει πού 
θα βρεθούν επενδυτές (η Κίνα δεν φάνηκε να ενθουσιά-
ζεται), όσο δε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 
απομένει να δούμε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Για 
να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από τα 130 δισ. 
ευρώ του νέου πακέτου για την Ελλάδα, τα 70 πάνε για τις 
ανάγκες χρηματοδότησης του ελληνικού Δημοσίου, ενώ 
τα 60 πάνε στις τράπεζες, εγχώριες ή μη. Τα λεφτά αυτά εί-
ναι φορολογούμενων πολιτών άλλων χωρών. Εμένα αυτό 
δεν μου κάθεται καλά. 

Το Σάββατο και ενώ η κρίσιμη σύνοδος των υπουρ-
γών οικονομικών ήταν εν εξελίξει, πολλοί δημοσι-
ογράφοι ήμασταν στημένοι έξω από το κτίριο ανα-
μένοντας κάποια κινητικότητα. Ξαφνικά εμφανίστηκε 
ο Ντιντιέ Ρέιντερς, υπουργός Οικονομικών του Βελγίου. 
Τρομοκρατηθήκαμε όλοι γιατί ήταν πολύ νωρίς και η ανα-
χώρηση του Ντιντιέ ερμηνεύτηκε αμέσως ως κατάρρευση 
των συνομιλιών. Λίγα λεπτά αργότερα λάβαμε μέιλ ότι ο 
κ. υπουργός έπρεπε να αναχωρήσει για να παραστεί στην 
πρεμιέρα της ταινίας “Τεν Τεν” και να υποδεχτεί το σκηνο-
θέτη της Στίβεν Σπίλμπεργκ. Όλα στη ζωή είναι θέμα προ-
τεραιοτήτων. Όσον αφορά τους άλλους πρωταγωνιστές, 
έχω να πω ότι η Κριστίν Λαγκάρντ είναι από τις πιο κομψές 
γυναικείες παρουσίες που έχω δει. Έκανε συγχρονισμένη 
κολύμβηση, λένε, εξού η χάρη. Επίσης, ο Γιούνκερ ανά δίω-
ρο κάνει διάλειμμα για τσιγάρο. 

Πριν έξι μήνες, νομίζω, οι Βρετανοί συνάδελφοι ήταν 
σαφώς οι πιο καυστικοί. Πλέον οι περισσότεροι έχουν 
αρχίσει να συμπονούν το μέσο Έλληνα. Βοήθησαν και κά-
ποια άρθρα από τον Αύγουστο και έπειτα, που –παρότι όψι-
μα κατά την άποψή μου– επικεντρώθηκαν σε ανθρώπινες 
ιστορίες και άλλαξαν σημαντικά το κλίμα. Πλέον φοβάμαι 
ότι στην καλύτερη περίπτωση μας συμπονούν και στη χει-
ρότερη μας λυπούνται. Έχει φύγει, πάντως, το δηλητήριο 
του πρώτου χρόνου της κρίσης. 

Ναι, έχει ευνοήσει την καριέρα μου η ελληνική κρί-
ση. Στα οικονομικά αυτό λέγεται αντικυκλικό φαινόμενο, 
όσο δυσκόλευαν τα πράγματα για την Ελλάδα τόσο πιο 
πολλή δουλειά είχα. Δεν είναι κομψό, το ξέρω, αλλά είναι η 
αλήθεια. Το πιο έντονο ελληνικό στοιχείο που μου βγαίνει 
στη δουλειά είναι ο κυνισμός και η καχυποψία. Και ενώ υπό 
άλλες συνθήκες αυτά μπορεί να είναι ελαττώματα, στη 
δημοσιογραφία είναι πλεονεκτήματα».

Ματίνα Στεβή
The insider 
Ήταν κι αυτή εκεί. Στη Σύνοδο Κορυ-
φής του Μεγάλου Κουρέματος…

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ
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Κύριε Δοξιάδη, τι ακριβώς είναι ο Κοινωνικός 
Σύνδεσμος; Ένας όμιλος πολιτικού προβλη-
ματισμού (με κάποιους να βάζουν υποθήκες 
για το μέλλον) ή ένα κομματικό σχήμα σε εξέ-
λιξη; Ανάμεσα στους ομίλους προβληματισμού 
και στα κόμματα υπάρχει το μεγάλο πεδίο των 
κοινωνικών πρωτοβουλιών. Εκεί δηλαδή που οι 
πολίτες μπορούν να δράσουν για να βοηθήσουν 
να γίνουν μεταρρυθμίσεις ή ακόμα και να τις ε-
πιβάλουν. Δεν θα αρκεστούμε σε ομιλίες και σε 
άρθρα, ούτε όμως αισθανόμαστε υποχρεωμένοι 
να αντιδρούμε σε ό,τι γίνεται στην κεντρική πο-
λιτική σκηνή, όπως ένα κόμμα. Δεν θα βγάζουμε 
ανακοινώσεις για κάθε νομοσχέδιο. Θα προσπα-
θήσουμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνου-
με μεταρρυθμίσεις δρώντας σε τρεις άξονες. Ο 
πρώτος είναι να προσθέσουμε μια δυνατή και 
συγκροτημένη φωνή στα μεγάλα ζητήματα του 
έθνους και της κοινωνίας: γιατί πρέπει να μείνου-
με στον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και στην Ευρωζώνη, γιατί πρέπει να γίνουν οι 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, για την ανάπτυξη 
και το κοινωνικό κράτος, που πολύς κόσμος τα 
έχει δαιμονοποιήσει. Ο δεύτερος είναι να ανα-
πτύξουμε δράσεις στη βάση, που θα 
δείχνουν το δρόμο προς τις με-
ταρρυθμίσεις, μαζί με αν-
θρώπους που αντιμε-
τωπίζουν καθημερι-
νά τα προβλήματα 
στις επιχειρήσεις, 
στα σχολεία και 
αλλού. Ο τρίτος 
είναι να ενθαρ-
ρύ νουμ ε τους 
λ ί γο υ ς μ ε τ αρ -
ρυθμιστές πολι-
τικούς, που βρί-
σκονται  απομονω-
μένοι μέσα στα πε-
λατειακά κόμματα 
και δεν τολμούν να 
προχωρήσουν. Αρ-
γότερα δεν αποκλείε-
ται να δημιουργήσουμε 
ή να συμμετάσχουμε σε 
ένα πολιτικό σχήμα που θα 
κατέβει στις εκλογές. Τονίζω, 
όμως, ότι δεν έχουμε συμφω-
νήσει μεταξύ μας για κάτι τέτοιο. 

Φιλοδοξείτε να έχετε πρό-
ταση διακυβέρνησης 
που να δημιουρ-

γεί κυβερνητική προοπτική; Θα είχαμε «καβα-
λήσει το καλάμι» αν πιστεύαμε ότι από μόνοι μας 
θα δημιουργήσουμε ένα μεγάλο κόμμα. Αυτό που 
προσπαθούμε είναι να γίνουμε καταλύτης: είτε 
για να βελτιωθούν οι συσχετισμοί μέσα στα κόμ-
ματα εξουσίας, είτε για να δημιουργηθεί ένας τρί-
τος πόλος, αυτό που εγώ ονομάζω ριζοσπαστικό 
κέντρο, ο οποίος να έχει μια ισχυρή παρουσία 
στη Βουλή και να μπορεί να συνεργαστεί με κά-
ποιο από τα κόμματα εξουσίας. Ή, να ενώσουμε 
τη φωνή μας με εκείνους που σήμερα λένε ότι 
θα έπρεπε να υπάρχει μια κυβέρνηση εθνικής 
συνεννόησης. Αυτή θα ήταν μια λύση, αλλά δεν 
μπορεί να είναι αποτελεσματική αν τα μεγάλα 
κόμματα δεν της δώσουν χρόνο να κάνει έργο – 
δεν φτάνουν λίγοι μήνες.

Η αντιπολίτευση θέτει επιτακτικά θέμα νομι-
μοποίησης της κυβέρνησης. Ποια είναι η δική 
σας άποψη; Η ουσία της αντιπροσωπευτικής δη-
μοκρατίας σε αντίθεση με την άμεση είναι ότι σε 
μια κρίση την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, άρα 
με αυτή την έννοια δεν υπάρχει κατά τη γνώμη 
μου θέμα νομιμοποίησης. Όμως έχει δημιουργη-

θεί θέμα, δεδομένου ότι η ί-
δια η κυβέρνηση δεν έχει 

αυτοπεποίθηση γι’ αυ-
τό που κάνει. Αν ήταν 

ενωμένη η κυβέρ-
νηση και το ΠΑΣΟΚ 
θεωρώ ότι θα μπο-

ρούσε να εξαντλή-
σει την τετραετία. 

Από τη στιγμή 
που αυτό δεν 
ισχύει, εκτι-
μ ώ  ό τ ι  δ ε ν 
μπορούμε 
να  σ υ ν ε χ ί -

σουμε έτσι. 
Ή θ α πρ έπει 

τα κόμματα να 
στηρίξουν μια 

κυβέρ-
νηση 

εθνικής σωτηρίας ή να πάμε γρήγορα σε εκλογές.

Με ποια πρόσωπα θα βλέπατε κυβέρνηση ε-
θνικής σωτήριας; Θα πω την προσωπική μου 
γνώμη, όχι του Κοινωνικού Συνδέσμου, γιατί 
δεν έχουμε κάνει τέτοια συζήτηση. Κατ’ αρχάς 
υπάρχει το θέμα των κριτηρίων. Δεν πρέπει να 
αποκλείσουμε όλους τους πολιτικούς. Ορισμένοι 
από αυτούς που έχουν δείξει ότι παίρνουν πολι-
τικό κόστος και είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων 
και υπέρ του να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο ευ-
ρωπαϊκού τύπου κράτος (για παράδειγμα οι γνω-
στοί τρεις Διαμαντοπούλου, Λοβέρδος, Ραγκού-
σης, ίσως ο Χρυσοχοΐδης στο Υπ.Προ.Πο., κάποιοι 
εκσυγχρονιστές της ΝΔ, όπως για παράδειγμα οι 
Χατζιδάκις και Μητσοτάκης) θα είχαν θέση σε μια 
τέτοια κυβέρνηση. Από την Αριστερά κάποιοι 
που γνωρίζουν και υπερασπίζονται το πραγμα-
τικό κοινωνικό κράτος. Για τα καυτά οικονομικα 
υπουργεία υπάρχει ένας αριθμός τεχνοκρατών 
που ελπίζω ότι θα δέχονταν να συμμετάσχουν 
και υπάρχουν και κάποιες εφεδρείες: παλιότεροι 
πολιτικοί που έχουν να επιδείξουν έργο και που 
έχουν αποδείξει ότι εάν συγκεντρωθούν σε ένα 
στόχο συνήθως τον πετυχαίνουν, όπως ο Μάνος, 
ο Σημίτης. 

Εσείς είστε οι «τεχνοκράτες» που θα μπορού-
σαν να συμβάλουν στη συγκρότησή της; 
Δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τον Σύνδεσμο 
για να γίνει κάποιος υπουργός. Όσοι από 
ε μ ά ς  φ τ ά σ α μ ε  σ τ α 
50 και σ τα 60 χωρίς 
να είμαστε ποτέ στην 
ενεργό πολιτική, δεν 
καιγόμασ τε μπούμε 
τώρα σε αυτήν. Δεν 
αποκλείω να ζητηθεί 
σε κάποιους να συμ-
μετάσχουν σε κάποια 
κυβέρνηση, α λ λά ο 
κύριος στόχος μας εί-
ναι να στηρίξουμε την 
προοπτική μιας κυβέρνησης εθνικής συ-
νεννόησης, όχι να συμμετέχουμε οι ίδιοι.

Η κοινή γνώμη είναι κουρασμένη και καχύπο-
πτη απέναντι σε πρωτοβουλίες «προσωπικο-
τήτων». Πώς θα προσεγγίσετε τους πολίτες 
και πώς θα πείσετε τους «άριστους» να στρα-
τευτούν; Εμείς έχουμε δώσει ένα παράδειγμα: 
σηκωθήκαμε από τον καναπέ μας και αποφασί-
σαμε να εκτεθούμε. Εάν κάποιοι θέλουν να κά-
νουν το ίδιο έχουν διάφορες επιλογές τις οποίες 
βλέπουμε όλες το ίδιο θετικά. Δεν φιλοδοξούμε 
να είμαστε η ομπρέλα που θα τους μαζέψει ό-
λους από κάτω. Μας ενδιαφέρει να ξεπεράσου-
με τις καχυποψίες και να δούμε πού μπορούμε 
να συνεργαστούμε. Στον Κοινωνικό Σύνδεσμο 
συναντηθήκαμε δύο διαφορετικές ομάδες αν-
θρώπων. Κάποιοι από εμάς που υπογράψαμε την 
έκκληση «Τολμήστε» τον Ιούνιο, που ανησυχού-
σαμε για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της 
χώρας, για τη μεγάλη ύφεση και γιατί πλήθαιναν 
οι φωνές που θέλουν να μας βγάλουν από το ευ-
ρώ. Τότε μας θεώρησαν κινδυνολόγους, αλλά 
αποδείχθηκε ότι σωστά φοβόμασταν. Το καλο-
καίρι συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι καλό είναι 
να φ τ ιάξ ουμ ε έ να σ χ ήμ α 
που θα προ-

ωθήσει περισσότερες και πιο πρακτικές πρωτο-
βουλίες. Η άλλη ομάδα ήταν ο Γιώργος Φλωρίδης 
και πετυχημένοι επαγγελματίες στη βάση της 
κοινωνίας, με καταβολές από το ΠΑΣΟΚ. Σκεφτή-
καμε ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
όσοι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε 
τις ίδιες αξίες. Μερικοί μπορεί να είμαστε «προ-
σωπικότητες», αλλά είμαστε αρκετά ρεαλιστές, 
έχουμε εργαστεί και έχουμε αντιμετωπίσει δύ-
σκολες καταστάσεις. Σκοπεύουμε να ρίξουμε 
τις δυνάμεις μας εκεί που θα έχουμε καλύτερα 
αποτελέσματα. Με λίγα λόγια «οργανώνουμε 
το καλό», γιατί στη χώρα μας οργανωμένη είναι 
μόνo η άρνηση και η βία.

Τα κόμματα είναι συνήθως αρχηγικά, ο Κοι-
νωνικός Σύνδεσμος; Δεν έχουμε αρχηγό, ούτε 
επίσημα ούτε ανεπίσημα. Για παράδειγμα, αυτός 
που πήρε τις πιο πολλές οργανωτικές πρωτοβου-
λίες, ο Απόστολος Δοξιάδης, δηλώνει ότι όταν 
βρεθεί κάποιος που θα αναλάβει το οργανωτικό 
θα τραβηχτεί στην άκρη. Ο Γιώργος Φλωρίδης 
είναι ίσος μεταξύ ίσων. Δεν ισχύει αυτό που γρά-
φτηκε τις πρώτες μέρες στον Τύπο, ότι είναι μια 
κίνηση του Φλωρίδη. Όργανα θα εκλέξουμε πο-
λύ σύντομα, αλλά δεν υπάρχει μία ηγετική μορ-
φή. Μπορεί να αποχωρήσει ο οποιοσδήποτε και 
ο Κ.Σ. θα συνεχίσει να υπάρχει δυναμικά.

 
Τι είναι αυτό που φιλοδοξείτε να προ-
σθέσετε στο δημόσιο διάλογο; Είναι η αί-

σθηση ότι ακόμα και 
σε αυτή τη συνθλιπτι-
κή ατμόσφαιρα, όπου 
δεν ξέρουμε πώς θα 
εξε λιχθεί το χρέος 
ούτε ποια κυβέρνη-
ση θα κυβερνάει, οι 
πολίτες μπορούν να 
πάρ ου ν σ ε κάπ οιο 
βαθμό την τύχη τους 
στα χέρια τους. Ότι 
υπάρχει  ένα πεδίο 

θετικής δράσης που μπορεί να αποδώσει. 
Προσωπικά  δεν ευελπιστώ ότι το κράτος 

μας θα βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω, 
όμως, ότι αρκετοί πολίτες θα καταλάβουν ότι 
δεν μπορούν να στηρίζονται στο κράτος με τον 
τρόπο που στηρίζονταν παλαιότερα. Μερικοί θα 
κοιτάξουν να ξεκινήσουν νέες δουλειές, στους 
κλάδους που ονομάζω εμπορεύσιμους και που 
έχουν σχέση με την παγκόσμια αγορά. Πολλοί 
άνθρωποι χαράμισαν τη ζωή τους κάνοντας δου-
λειές μη παραγωγικές. Δραστήριοι και έξυπνοι 
άνθρωποι, εγκλωβισμένοι σε ένα μη παραγω-
γικό μοντέλο ανάπτυξης. Εμείς θέλουμε να δώ-
σουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο: ότι ένα πρώ-
το πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να αλλάξει 
τον προσανατολισμό του. Αλλά και πέρα από την 
οικονομία, ας μην περιμένουμε πια από το κρά-
τος να έχει την πόλη καθαρή και τακτοποιημένη. 
Θα πρέπει οι πολίτες να αναλάβουν δράση για τη 
γειτονιά τους. Ούτε τα σχολεία μπορούμε να ελ-
πίζουμε ότι θα τα φτιάξουν οι επιθεωρήσεις και 
τα αναλυτικά προγράμματα του υπουργείου. Θα 
εξαρτηθεί παρά πολύ από την αυτενέργεια των 
δασκάλων πόσο καλά θα είναι.

Καμιά φορά με ρωτάνε γιατί είμαι τόσο αισιό-
δοξος. Απαντώ με μία δανεισμένη ατάκα: «Δεν 
ξέρω αν έχουν δίκιο οι απαισιόδοξοι ή οι αισιό-
δοξοι. Ξέρω όμως ότι αυτοί που θα κάνουν κά-
τι για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα είναι οι 
δεύτεροι».  A

[Η συζήτηση έγινε λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί η 
πρωτοβουλία του Γ. Παπανδρέου για δημοψή-

φισμα]

Αρίστος Δοξιάδης 

Οργανώνουμε το καλό 
Συνέντευξη στην Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Τ ο πρώτο πράγμα που προσέχω είναι η παλιά Singer ραπτομηχανή, το δεύτερο το τοπίο 
της πόλης μέσα από τη μεγάλη τζαμαρία. κάτι σ’ αυτό το ανακαινισμένο βιομηχανικό 
κτίριο στο γκάζι, στο μίνιμαλ μοντέρνο χώρο με τη βιβλιοθήκη ντέξιον και τις γκρι 
αποχρώσεις, μου θυμίζει το 2004. Ίσως επειδή ήταν η χρονιά όπου όλα έμοιαζαν δυ-

νατά, φωτεινά, αισιόδοξα. Τότε που το γκάζι έσφυζε από ζωή κι η πόλη ήταν καθαρή, τότε που η 
χώρα μπορούσε να υπερηφανεύεται ότι θα τα καταφέρει και εθελοντές ετοιμάζονταν πυρετωδώς 
να υποδεχθούν τους ξένους. γι’ αυτό το μοντέλο που ξεψυχάει πρόκειται να συζητήσουμε με τον 
Αρίστο Δοξιάδη, οικονομολόγο και ιδρυτικό μέλος της νέας, πολλά υποσχόμενης κίνησης πολιτών 
Κοινωνικός Σύνδεσμος. καθώς ετοιμάζει τον καφέ μας, δύο εσπρέσο στρέτο, βλέπω πάνω στη 
βιβλιοθήκη, σαν αλλόκοτο φετίχ, τον τσίγκινο δίσκο που διαθέτουν όλα σχεδόν τα καφενεία για να 
μεταφέρουν καφέδες και νερά χωρίς να χύνονται. Όποιος έχει παρακολουθήσει τις ενδιαφέρουσες 
κι εμπνευσμένες αναλύσεις του σε συνέδρια ξέρει ότι σε αυτό το αντικείμενο βλέπει τα κομμάτια 
μιας χαμένης ελληνικής ιδιοφυούς εφευρετικότητας, παρατημένα στο αδιάφορο παρόν. 

Πολιτική

Δεν ξέρω αν έχουν δίκιο οι 
απαισιόδοξοι ή οι αισιόδο-
ξοι. Ξέρω όμως ότι αυτοί 
που θα κάνουν κάτι για να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλη-
μα είναι οι δεύτεροι
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Μαζί μπορούμε 
να πετυχούμε περισσότερα  

Της λεΝΑΣ ΧΟΥρΜΟΥΖή

Στους δύσκολους καιρούς τα παραδοσιακά 
μοντέλα και οι αξίες αρχίζουν να φθίνουν. Να 
χάνουν την επαφή τους με την πραγματικότητα. 
Ακριβώς έτσι σήμερα, μέσα σε ένα σκηνικό πα-
γκόσμιας ύφεσης και επαναπροσδιορισμού της 
κοινωνίας, η ατομική-προσωπική πρόοδος είναι 
απολύτως αλληλένδετη με τη συλλογική εξέλιξη. 
Πρωτοπόροι νέοι συνδυάζουν το επιχειρηματικό 
πνεύμα με την συλλογικότητα για να αντιμε-
τωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η επιχει-
ρηματικότητα σήμερα εκφράζεται ως η τόλμη για 

ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Εντωμεταξύ, πάνω από τους μισούς (52%) ερωτη-
θέντες διεθνώς είπαν ότι η επιτυχία στη ζωή 
δεν στηρίζεται στον πλούτο, ενώ δύο 
στους πέντε (42%) απάντησαν ότι 
έχουν πάψει να πιστεύουν ότι τα 
υλικά αγαθά φέρνουν επιτυχία, 
αριθμός που ξεπερνάει το 68% 
στην Ισπανία, τη χώρα με το υ-
ψηλότερο ποσοστό στην έρευνα. 
Παρελθόν αποτελεί, επίσης, το 
«γοργόν και χάριν έχει». Η υπομο-
νή, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και 
η ευφυΐα θεωρούνται πλέον τα πιο σημαντι-
κά χαρακτηριστικά. Μια μετάβαση της κοινής 
γνώμης η οποία εμπνέει αισιοδοξία, ι-
δίως όταν καταγράφεται σε περίοδο 

παγκόσμιας ύφεσης.

Σαφής και 

ευκρινής 

32%

Πρωτοπόρος 33%

Εμπνευσμένος 34%

Ευφυής 

67% 

Φιλόδοξος 

53%

Υπομονετικός

 49% 

Καινοτόμος

 48%

Διορατικός 

37%

Παθιασμένος

 37%

* Νέλσον Μαντέλα, 
Μπαράκ Ομπάμα, 
Μπιλ Γκέιτς: 
Θεωρούνται οι πιο 
πετυχημένοι στον 
κόσμο βάση της δη-
μοσκόπησης  

Μεγάλη διεθνής έρευνα του Future Laboratory για λογαρια-
σμό του Johnnie Walker διαπιστώνει ότι αναζητούμε πλέ-

ον έναν κόσμο ανοιχτό στην ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων 
για να μπορούμε «όλοι μαζί να πετύχουμε περισσότερα».  
Ο κόσμος αλλάζει και η επόμενη γενιά δείχνει έτοιμη να  
αποδράσει από το «εγώ» και να περάσει στο «εμείς». 

Ενδεικτικές αυτής 
της ριζικής παγκόσμιας αλ-

λαγής είναι οι διαπιστώσεις του «The 
Progress Index» – της δημοσκόπησης που 

εκπονήθηκε για λογαριασμό του Johnnie 
Walker σε δείγμα 11.000 ατόμων από 11 χώρες. 

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν ένας στους τρεις 
ερωτηθέντες (31%) θεωρεί τον εαυτό του επιτυχημέ-
νο όταν είναι σε θέση να βοηθήσει τους γύρω του να 
πετύχουν. και παρά τις δυσοίωνες οικονομικές συν-
θήκες, η ομάδα Future Laboratory παρατήρησε ότι 

μόνο ένας στους πέντε (21%) θα ήταν διατεθει-
μένος να στηρίξει την επιτυχία του εις βάρος 

άλλων, γεγονός που τονίζει περαιτέρω τη 
μετάβαση της κοινής γνώμης από τον 

ατομικισμό στη

 συλλογικότητα.
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ΤΟΥ κΩΣΤΑ γιΑΝΝΑκιΔή

Ζ ούμε την εποχή των κα-
θηγητών. Όχι άδικα. Όσο 
οι πολιτικοί εμφανίζονται 

μόνο σε πλάνα αρχείου, τόσο η α-
καδημαϊκή άποψη διεκδικεί προ-
νομιακή πρόσβαση στη δημοσι-
ότητα. Στην Ελλάδα λατρεύουμε 
τους καθηγητές ακόμα και όταν 
ευτελίζουν αυτό το οποίο υπηρε-
τούν – ίσως, μάλιστα, τότε να τους 
εκτιμούμε περισσότερο. Γενικώς 
είμαστε ένας βολικός λαός. Αν δεν 
έχουμε κάποιο φέρετρο για να α-
κουμπήσουμε, ψάχνουμε χεί-
λη για να κρεμαστούμε. Και έτσι 
πρέπει. Οι καταβολές της γενιάς 
μας βρίσκονται στα απόνερα του 
εμφυλίου. Το ακαδημαϊκό κύρος 
που επενδύεται με σπουδές στην 
αλλοδαπή προσδίδει λάμψη στην 
αυθεντία. Λησμονούμε, βεβαίως, 

πως αυτοί που κατέστρεψαν τη χώ-
ρα έχουν φοιτήσει στα καλύτερα 
πανεπιστήμια του κόσμου. Ο προ-
κάτοχος του Ευάγγελου Βενιζέλου 
στο Yπουργείο Οικονομικών έχει 
διδακτορικό στο London School of 
Economics. Δηλαδή ακόμα και αν 
έψαχνες υπουργό με αγγελία, πάλι 
τον Παπακωνσταντίνου θα έπαιρ-
νες. Τέλος πάντων, κάπου πρέπει 
να στηριχτούν και τα Mέσα για να 
βγάλουν ώρες φθηνού προγράμμα-
τος. Και οι καθηγητές είναι μία κα-
ταφυγή. Και για τα Mέσα, αλλά και 
για το λαό. Βέβαια αν ζούσε τώρα 
ο μακαριστός Χριστόδουλος θα το 
συζητούσαμε αλλιώς, καθώς οι κα-
μπάνες στη γειτονιά θα χτυπούσαν 
πιο συχνά και από το κινητό σου. 
Όμως ας βολευτούμε με τους καθη-
γητές και τα διαχρονικά τοτέμ. 

Μη μου φωνάζεις άλλο

Π ριν από λίγες μέρες άκουσα στο ραδιοφωνικό ΣΚΑΙ έναν κα-
θηγητή που έλεγε ότι η κρίση είναι κομμένη και ραμμένη στο 
δημογραφικό πρόβλημα της Γερμανίας. Εξήγησε ότι οι Γερμανοί 

φθίνουν αριθμητικά, συνεπώς πρέπει με κάποιον τρόπο να εξασφαλίσουν 
τη βιωσιμότητα του έθνους τους. Εννοείται ότι δεν τους κάνει ούτε η Βαλ-
τική ούτε η Πολωνία ούτε οι στρατιές των μεταναστών. Θέλουν το σπέρμα 
μας (σιγά μην τους κάτσουν οι γυναίκες μας) για να φτιάξουν τον τέλειο 
άνθρωπο με τη δική μας λεβεντιά και τη δική τους πειθαρχία. Όμως πριν 
το είδος των Γερμανών, αναπαράγεται η βλακεία των Ελλήνων. Και, συγ-
χωρήστε με, είναι παντού, πιθανότατα και μέσα σε αυτές τις γραμμές – δεν 
μπορεί να μην είναι. Από τις θεωρίες συνωμοσίας των chain mails, μέχρι 
τις πατριωτικές φούσκες με επιστημονικό περίβλημα, ως τις αμήχανες εμ-
μονές των κομμάτων. Και η βλακεία που κρύβεται πίσω από ιδεολογήματα 
δεν παύει να είναι βλακεία, ίσως και στη χειρότερη μορφή της. Η αλήθεια 
είναι απλή, αλλά δεν ακούγεται. Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας για να 
δούμε αν αυτό το κράτος μπορεί να λειτουργήσει χωρίς δανεικά. Τόσο α-
πλό και τόσο σύνθετο συνάμα. Και αυτό οδήγησε στην πολιτική ακροβασία 
του δημοψηφίσματος που, λογικά, θα δώσει μία κατάφαση. Εδώ που φτά-
σαμε ήταν μία αναπόφευκτη εξέλιξη. Διαγραφή χρέους, μαζί με τα κορόιδα 
πληρώνουν κάτι και οι τραπεζίτες και προσέχουμε τα βήματα στο σκοτάδι. 
Αν διευρύνουμε τη φορολογική βάση, περικόψουμε δαπάνες και κάνουμε 
τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τότε, ναι, ίσως υπάρχει μία ελπίδα για να 
παίξεις τα λίγα που σου έμειναν. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι ηθικό ή 
ανήθικο, σωστό ή λάθος, προοδευτικό ή συντηρητικό. Η κουβέντα αυτή 
θα έχει ενδιαφέρον όταν την κάνουν μετά από δύο δεκαετίες. Ήταν ανα-
πόφευκτο και αυτό φτάνει. Αρκεί, βέβαια, να αποκτήσουμε ηγεσία που να 
μην προσβάλλει, όπως αυτή, την κοινή λογική και το δημόσιο αίσθημα. 
Αρκεί το δημοψήφισμα να δώσει λύτρωση. Ποιος, όμως, είναι ο δημόσιος 
λόγος που ακολουθεί; Ένα ακατάσχετο παραλήρημα αποτελούμενο από 
μισόλογα, κλισέ και αδιέξοδα ιδεολογήματα. Εξηγήστε μου, ας πούμε, 
ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ή του Καρατζαφέρη. Δείξτε 
μου το σχέδιο της κυβέρνησης. Βρείτε λογική στη διαλεκτική της Αριστε-
ράς. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν δεις την Ελλάδα από ψηλά και επιχειρήσεις 
να βάλεις σε λέξεις τη βουή που ακούς, θα αντιμετωπίσεις την έξαρση ενός 
πατριωτικού λαϊκισμού που παίρνει σπίθες από την οργή των ανθρώπων 
και την επικοινωνιακή σπέκουλα Mέσων και κομμάτων. Η κάμερα έδειχνε 
μαθητές να μουτζώνουν τους επισήμους στις παρελάσεις, τραμπούκους να 
δέρνουν μετανάστες και πράξεις ωμής βίας. Όμως ο σχολιαστής δεν τολ-
μούσε να ξεφύγει από τη «δικαιολογημένη οργή του κόσμου». Από τη μία 
στιγμή στην άλλη όλοι γίναμε «κόσμος». Και μετά μείναμε για μέρες να 
αναλύουμε το σύγχρονο πολιτικό λόγο του Μανώλη Γλέζου. ● 

 ➜ giannakidis@protagon.gr



Η δημόσια ζωή μας είναι μια αλληλοεξοντωτική ζούγκλα: 
με το δόλο, με τη συκοφαντία, με τη δειλία, με την αδια-
ντροπιά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σα να μασάς ομίχλη.

-Γιώργος Σεφέρης, 30 Μαΐου 1947, Αθήνα

Σ την πολιτική υπάρχει ένα αξίωμα: Ποτέ δεν προσφεύ-
γεις σε δημοψήφισμα εάν προηγουμένως δεν έχεις 
διασφαλίσει την επικράτηση των επιλογών σου. Κα-
νείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ του ασφαλούς 

εάν και κατά πόσο οι σύμβουλοι του Γιώργου Παπανδρέου α-
ναφέρθηκαν σε αυτή την αρχή πολιτικής τακτικής. Αδιάφορο, 
ωστόσο. Η αγγλοσαξωνική λογική, η οποία διέπει τον πρωθυ-
πουργό όταν τίθεται σε κίνδυνο η επιβίωση του Οίκου των Πα-
πανδρέου, προϋποθέτει πως θα έχουν διεξαχθεί κάποιες τουλά-
χιστον μετρήσεις της κοινής γνώμης σύμφωνα με τις οποίες δεν 
θα πρέπει να τίθεται εν αμφιβόλω το ένστικτο αυτοσυντήρησης 
της ελληνικής κοινωνίας. Παρόλα αυτά και επειδή ο κατά τα άλλα 
αρκούντως ανόητος πολιτικός Ζακ Σιράκ εκστόμισε και μια σοφία 
κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας του στην πολιτική, ότι 
δηλαδή σε ένα δημοψήφισμα ο ψηφοφόρος δεν επιλέγει ιδέα 
και το κεντρικό αντικείμενο το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία, 
αλλά το πολιτικό πρόσωπο το οποίο προσφεύγει στη διαδικασία 
αυτή (τον Γιώργο Παπανδρέου δηλαδή), τίθεται ένα μείζον ζήτη-
μα προς εξέταση. Σε εποχές βαθιάς πολιτικής και πολιτισμικής 
παρακμής κυριαρχούν φυγόκεντρες δυνάμεις οι οποίες τείνουν 
σε χαοτικές δυναμικές. Η μόνη περίπτωση επανατοποθέτησης 
του χάους σε τροχιά ελέγχου είναι η ενίσχυση των χαοτικών 
δυναμικών με αντίρροπες προτάσεις. Είναι σαν να επαναφέρεις 
με διαδικασίες σοκ το εκκρεμές από μία ανεξέλεγκτη και διαρκώς 
ενισχυόμενη ταλάντωση σε ελέγξιμο ρυθμό.

Σαν τον ποντικό στη φάκα
Οι εξελίξεις διαγράφονταν με σαφήνεια εκείνο το πρωί της πε-
ρασμένης Πέμπτης, όταν το αεροσκάφος VIP της ελληνικής α-
ποστολής απογειωνόταν από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Ο 
πρωθυπουργός επέστρεφε με μια συμφωνία κυρίων σύμφωνα 
με την οποία η Ελλάδα, για άγνωστους ακόμη λόγους, επελέγη 
προς διάσωση με μία βίαια μέθοδο δεκαετούς προσαρμογής. Η 
Ευρώπη τραγουδούσε το γνωστό άσμα Uber Alles σε μία σύγ-
χρονη βεβαίως εκδοχή, απαλλαγμένη από ιστορικά, αταβιστικά 
ανακλαστικά. Επί της ουσίας, ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι το 
ίδιο και το αυτό. Ό,τι δεν κατάφερε στο θέατρο πολέμου η Γερμα-
νία το καταφέρνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επί της 
Οικονομίας, θα έλεγε ο σοφός συγγραφέας, ακαδημαϊκός και εν 

μέρει φιλόσοφος του Βελιγραδίου, ο για ένα φεγγάρι πρόεδρος 
της Σερβίας Ντόμπριτσα Τσόσιτς.
Ο κ. Παπανδρέου είχε να διαλέξει μεταξύ τριών και ημισείας επι-
λογών. Να πάει σε εκλογές. Να μεθοδεύσει συγκυβέρνηση. Να 
προχωρήσει σε βαθύ lifting του κυβερνητικού σχήματος (αυτή 
είναι η μισή επιλογή). Να καταφύγει σε δημοψήφισμα. Αυτές 
οι επιλογές ήταν σε γνώση όλων των πολιτικών παραγόντων 
της χώρας. Ουδεμία έκπληξη διαγραφόταν στον ορίζοντα. Η 
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου ήταν μία ημέρα καταλύτης. Η χώρα 
μετετράπη σε χαοτικό σύστημα φυγόκεντρων δυνάμεων. Συνα-
σπισμένοι Συριζαίοι, μηχανόβιοι αλλά μπρατσέτα με οπαδούς 
του Ηρακλή, χούλιγκαν του Αχιλλέα Μπέου, απόστρατοι σε σχη-
ματισμό παραστρατιωτικής οργάνωσης, αδελφές νοσοκόμες 
του Ερυθρού Σταυρού και Μακεδονομάχοι σε αρραγές μέτω-
πο, πιστοί του ΑΡΔΗΝ και άλλοι πολλοί, πολίτες σε απόγνω-
ση, κατέλαβαν την Παραλιακή της Θεσσαλονίκης, 
ξαπόστειλαν τους κυβερνητικούς βουλευτές και 
άλλους άτυχους πολιτικούς εκπροσώπους στο 
Ηράκλειο, χτύπησαν βαναύσως βουλευτή στα 
Τρίκαλα, μπλόκαραν την Καλαμάτα και τον Βό-
λο, ανακάτεψαν την Πάτρα και την Κέρκυρα. Το 
μήνυμα ήταν απολύτως σαφές. Μία δόση «αγα-
νάκτησης», λίγο Internet, κάμποση μεθόδευση, 
λίγο ασάφεια, αρκετή δόση ομιχλώδους ανυ-
πακοής και πολύς βολονταρισμός, και να που 
συγκροτείται το κίνημα της λαϊκής οργής.
Το «σύστημα» υπέστη μεν ένα στραπατσάρισμα ως προς 
την πρόσοψη, αλλά λίγο το κακό. Σημασία έχει πως οι πρω-
ταγωνιστές του δράματος είχαν μέσο όρο ηλικίας 90 ετών. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μανώλης Γλέζος, ο Μίκης Θεο-
δωράκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και από δίπλα ο Άνθιμος 
Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαρτζετάκης. Οι τύχες της χώρας κρέμονταν 
από τα τρεμάμενα χείλη των υπερηλίκων.
Η Αριστερά εγκλωβίστηκε για τα καλά στις πρακτικές του ακτι-
βισμού. Η Δεξιά εγκλωβίστηκε στη ρητορική τού «στην μπάντα, 
ερχόμαστε». Η Ακροδεξιά αισθάνθηκε ότι διαδραματίζει ρόλο. Τα 
τρωκτικά των «Ελλαδεμπόρων» ξαναχτύπησαν. 
Τη Δευτέρα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζούσαν την κρίση της πολι-
τικής τους εφηβείας. Ανήκουστο κι όμως αληθινό. Ο Αντώνης Σα-
μαράς πίστευε πως το επόμενο Πάσχα θα είναι και πρωθυπουρ-
γός. Κύκλοι του ΠΑΜΕ στις ταβέρνες των δυτικών προαστίων 
μιλούσαν για το «δεύτερο γύρο… του Εμφυλίου». Οι «Συνασπι-
σμένοι» του Τσίπρα προχωρούσαν σε ακροβασίες αναλύοντας 
τη «Θεωρία του Χάους».
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Το Μαξίμου αποφάσισε να ρίξει «μια ζαριά καλή» και να αναγκά-
σει τις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονταν να συμμαζευ-
τούν. Ο κ. Παπανδρέου προσέφυγε σε δημοψήφισμα. Η αίθουσα 
της Γερουσίας στη Βουλή πάγωσε. Το επιτελείο του Σαμαρά στη 
Συγγρού μούδιασε. Το ΚΚΕ στον Περισσό αιφνιδιάστηκε. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ένιωσε ένα σύγκρυο στον αυχένα του. Ο ΛΑΟΣ μπερδεύτηκε. 
Η Ντόρα Μπακογιάννη έγινε έξαλλη. Ο μπαμπάς της βγήκε στον 
Παπαχελά εν είδει αιωνόβιου μάγου Μέρλιν. Οι δημοσιογρά-
φοι πιάστηκαν στα πράσα και «μπαμπάλιζαν» ασυναρτησίες. 
Οι Σημιτικοί άρχισαν να μιλούν για «επικίνδυνες ατραπούς» οι 
οποίες εκθέτουν τη χώρα σε κίνδυνο. Το Βερολίνο τα έχασε και 
οι Βρυξέλλες λούφαξαν. Μέσα σε δύο ώρες το ευρώ απώλεσε 5% 
της αξίας του. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πήρε την κατη-
φόρα. Οι Ασιάτες έχασαν τον ύπνο τους. Το «εκκρεμές» άρχισε να 
ταλαντώνεται επικίνδυνα.
Στην πολιτική ισχύει και το δόγμα της ομοιοπαθητικής. Χτύπα 
το κακό με ένα μεγαλύτερο κακό. Ο ασθενής θα υποστεί το σοκ, 
αλλά στη συνέχεια θα ιανθεί. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν είναι 
διασφαλισμένο. Ο ασθενής μπορεί και να αποδημήσει εις Κύριον.

Ο κ. Παπανδρέου με την κίνησή του κέρδισε χρόνο. Με την 
απόφασή του να θέσει ζήτημα ψήφου εμπιστοσύνης ε-
ντός τριών ημερών συσπείρωσε την κοινοβουλευτική 

του ομάδα και προσανατόλισε την κοινή γνώμη σε 
μία εσωτερική κοινοβουλευτική διαδικασία. Η 
αρχή της Θεωρίας του Θεάματος στην απόλυτη 
διάχυσή της. Η Νέα Δημοκρατία είναι αναγκα-
σμένη να επιλέξει μεταξύ του ευρωπαϊσμού της 
και του βαλκανικού ενστίκτου της. Ο Συνασπι-
σμός θα διαλέξει μεταξύ του πάλαι ποτέ «ευρω-
κομμουνισμού» του και του νεοσταλινικού ακτι-
βισμού. Το ΚΚΕ θα παραμείνει απαθές. Το ΛΑΟΣ 
θα εγκλωβιστεί μεταξύ της εθνικιστικής ρητο-
ρικής περί εθνικής κυριαρχίας και του κινδύνου 

εθνικής χρεοκοπίας. Το βαθύ ΠΑΣΟΚ θα διαλέξει μεταξύ του 
Παναγιωτακόπουλου και του ευρώ. Αν κερδίσει η «λαϊκή αγα-

νάκτηση» τότε η επόμενη κυβέρνηση θα διαχειριστεί την επό-
μενη ημέρα της Δραχμής, δηλαδή της χρεοκοπίας. Αν κερδίσει το 
ένστικτο επιβίωσης, τότε θα κερδίσει ο μακιαβελισμός μιας ομά-
δας του Μαξίμου. Μόνο που ο «Ηγεμών» και αυτός κάποια στιγμή 
καταρρέει υπό το βάρος των τακτικισμών του. Πρόκειται για ένα 
ακόμη αξίωμα της πολιτικής επιστήμης στο οποίο περιγράφεται 
με σαφήνεια το χρονικό μιας προαναγγελθείσης κατάρρευσης. 
Και κάτι ακόμη. Από την προαναγγελία ενός δημοψηφίσματος 
έως τη διεξαγωγή του, ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Ας 
μην αιφνιδιαστεί και πάλι κάποιος αν το δημοψήφισμα για την 
Ευρώπη αποτελέσει απλά μία ακόμη άσκηση επί χάρτου.  Α, ναι. 
Ξεχάσαμε τον πολίτη-ψηφοφόρο, τον οποίο ούτε ρώτησε κανείς, 
ούτε τον ενημέρωσε, ούτε θα τον λάβει υπ’ όψιν του. Διότι κάθε  
δημοψήφισμα λειτουργεί ως απόλυτο άλλοθι και πολιτικό κα-
θαρτικό διά πάσα νόσον και πάσα ευθύνη.  
➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Πολιτική

Εκβιάζοντας τους... Βαρβάρους
Του ΝΙΚΟΥ ΓεωρΓΙάδη 

Ο «Ηγεμών» και αυτός κάποια στιγμή καταρρέει υπό το βάρος των τακτικισμών του

Λ
ίγες μέρες μετά τη σύγκρουση μαύ-
ρων λοστοφόρων και κόκκινων κα-
δρονοφόρων είχαμε νέα πρωτόγνωρα 

γεγονότα στον ανεξέλεγκτο κατήφορο της βί-
ας. Αν συνεχίσουμε έτσι, φοβάμαι ότι δεν θα 
αργήσουμε να οδηγηθούμε σε καταστάσεις 
που θα θυμίζουν Γερμανία του 1929-33 ή και α-
πλώς ζούγκλα. Στη Θεσσαλονίκη, με τη λεκτική 
–και όχι μόνο– βία να κατευθύνεται κατά των 
εκπροσώπων της συντεταγμένης πολιτείας α-
διακρίτως, ματαιώθηκε η παρέλαση (δεν είμαι 
υπέρ των παρελάσεων, αλλά αυτό είναι εντε-
λώς άλλο ζήτημα).
Θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά το 
γεγονός ότι από ορισμένους, ως απάντηση στα 
πράγματι οξυμμένα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν αρκετές κοινωνικές ομάδες, προτεί-
νεται  μια δίχως όρια και δίχως αναστολές βία. 
Πρόκειται για βία τυφλή, για βία που ανατρο-
φοδοτείται συνεχώς, για βία άλλοτε πολιτικά 
αφελή και άλλοτε κομματικά υστερόβουλη. Για 
βία αδιέξοδη, σε τελική ανάλυση, αν βέβαια θέ-
λει κανείς να παραμείνει στο πεδίο των πολιτι-
κών πρωτοβουλιών για έξοδο απ’ την κρίση και 
να μη μεταπηδήσει στο ολισθηρό έδαφος της 
εμπρηστικής ρητορικής («θα χυθεί αίμα»), της 
πρωτογενούς εκτόνωσης, της «αξιοποίησης» 
ακόμα και των πιο σκοτεινών ορμέμφυτων του 
ανθρώπου.    

Π
ρόκειται για παιχνίδι με τη φωτιά, στο 
οποίο πρωταγωνιστούν ακραία στοι-
χεία  που δεν δίνουν δεκάρα για δημο-

κρατικές κατακτήσεις (ναι, κατακτήσεις) όπως 
είναι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, η συνταγματι-
κή τάξη, το κράτος δικαίου. Υπάρχουν δυνάμεις 
που θεωρούν ότι όλα αυτά μπορούν ανέξοδα, 
και κυρίως επ’ ωφελεία τους, να αντικαταστα-
θούν από πρακτικές όπως οι «μπούκες» και οι 
καταλήψεις στα υπουργεία και άλλα δημόσια 
κτίρια, το «χτίσιμο» καθηγητών γιατί τυχαίνει να 

έχουν διαφορετική άποψη, οι μούντζες και οι 
γροθιές, οι ντομάτες και τα αβγά. 
 

Α
ς μη μας ξεγελάει ή μας παρηγορεί το 
γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις το 
ΚΚΕ αντέδρασε, ας μη σπεύδουν ορι-

σμένοι να του αποδώσουν εύσημα προστάτη 
των θεσμών και της έννομης τάξης. Δεν είναι 
κατά της βίας γενικώς το ΚΚΕ, ούτε είναι λιγότε-
ρο «βίαιο» απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ ή την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, των 
οποίων τα στελέχη άλλωστε στο ΚΚΕ έμαθαν 
«πολιτικά γράμματα». Για ανυπακοή στους νό-
μους του κράτους κάνει συστηματικά έκκληση 
το ΚΚΕ, αφού βέβαια πρώτα έχει εισπράξει την 
παχυλότατη αποζημίωσή του από τον προϋπο-
λογισμό του «αστικού» κράτους. Ένα από τα 
πρώτα πράγματα που έμαθα όταν ασχολήθηκα 
με την πολιτική, πριν από περίπου σαράντα χρό-
νια, είναι ότι «οι κομμουνιστές δεν αγαπούν πα-
ρά μόνο ό,τι ελέγχουν». Επανειλημμένα έχουν 
ασκήσει βία μέλη του ΚΚΕ, όπου έχουν το πάνω 
χέρι, όπου ελέγχουν την κατάσταση: στις προ-
βλήτες του Πειραιά, στις εισόδους των υπουρ-
γείων, στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων. Άλ-
λωστε, όπως έγραψε και ο Σήφης Πολυμίλης 
στο «Βήμα», στις 23/10, «κάθε κομμάτι των αντι-
συστημικών διεκδικεί για τον εαυτό του το ρόλο 
του αυθεντικού εκφραστή του αντισυστημι-
κού… συστήματος […], αφού κάθε πλευρά θέλει 

να επιβάλει στους άλλους τη δική της τάξη, τη 
δική της αντιεξουσιαστική… εξουσία».

Τ
α αίτια αυτής της άκριτης και άκρατης 
προσφυγής στη βία δεν πρέπει, κατά τη 
γνώμη μου, να αναζητηθούν αποκλει-

στικά και μόνο στη αδιαμφισβήτητη οργή και α-
γανάκτηση που υπάρχει σε ευρύτερα στρώματα 
της κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια η πολιτική της παραδοσιακής αρι-
στεράς, σε όλες τις εκφάνσεις της και τις παραλ-
λαγές της, εξαντλείται στη διαμαρτυρία  και στην 
καταγγελία, αλλά και στην επένδυση στο χάος, 
απ’ το οποίο θα αναδυθεί  «ο μεγάλος, λαμπρός 
κόκκινος ήλιος του σοσιαλισμού». Και βέβαια, η 
εμπρηστική δημαγωγία και ο πολιτικός τσαμπου-
κάς ανθούν κατ’ εξοχήν εκεί όπου δεν υπάρχει 
πραγματική πρόταση προς την κοινωνία. Αυτοί 
που μιλάνε με γιαούρτια και με γιούχες  είναι σχε-
δόν πάντα αυτοί που δεν έχουν τίποτε ουσιαστι-
κό να πουν και να προτείνουν. Εκτός και αν θεω-
ρήσουμε πρόταση το να προσλαμβάνονται εκα-
τό χιλιάδες άτομα κάθε χρόνο στο δημόσιο ώστε 
να «καταπολεμηθεί» η ανεργία (Τσίπρας), το να 
επανέλθουμε στη δραχμή, το να φύγουμε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους διεθνείς 
οργανισμούς, το να πούμε στους δανειστές μας 
«δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». A

➜ achpappas@hotmail.com

Στον 
κατήφορο 
της βίας 
Του άΝδρεά ΠάΠΠά
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Αυλαία Η νέα ταινία του Αλεξάντερ 
Πέιν «Οι απόγονοι» είναι ό,τι καλύτε-

ρο για την έναρξη-ζέσταμα. Διαθέτει έ-
ναν τίγρη πρωταγωνιστή στη μηχανή της 
(Τζορτζ Κλούνεϊ), ένα σενάριο βασισμένο 
στο ομώνυμο βιβλίο της Κ.Χ. Χέμινγκς και 
φυσικά το γνώριμο στιλ του συμπατρι-
ώτη «Αλέξανδρου». Kali arhi, paidia, kai 
panta tetoia, όπως υποθέτουμε πως θα 
πει, μιας και θα παραβρεθεί στη Θεσσα-
λονίκη για την τελετή έναρξης. 

Βαλκάνια Ένας σπουδαίος auteur 
με χώρα προέλευσης την Τουρκία, 

ο Ερντέν Κιράλ, κατέχει ξεχωριστή θέ-
ση στο φετινό πρόγραμμα του τμήμα-
τος «Ματιές στα Βαλκάνια». Μαθητής του 
Γιλμάζ Γκιουνέι, με την ανάλογη πολι-
τική και κοινωνική ματιά, έδρασε κινη-
ματογραφικά τις δεκαετίες ’70 και ’80, 
κυνηγήθηκε από τις αρχές της χώρας 
του, αυτοεξορίστηκε στη Γερμανία, α-
ναγνωρίστηκε διεθνώς, φλέρταρε με τη 
λογοτεχνία και δεν δίστασε ποτέ να φιλ-
μάρει θέματα ταμπού. Στην τελευταία 
του ταινία «Golden Horn» μιλά για την 
Κωνσταντινούπολη αποφεύγοντας τις 
τουριστικές αφηγήσεις και νετάροντας 
στο πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευ-
τικό σκηνικό της πόλης.

Γιάνναρης Κωνσταντίνος Η 
εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγε-

ται κρύο. Κάποτε ύψωσε το μεσαίο του 
δάχτυλο για να εκφράσει την οργή και το 
θυμό του για ένα πρώτο βραβείο που δεν 
του δόθηκε. Φέτος, επιστρέφει ως τιμώ-
μενο πρόσωπο. Από τις ασπρόμαυρες, 
άγνωστες, μικρού μήκους και πειραματι-
κές ταινίες του, έως το τελευταίο «Man at 
Sea», το Φεστιβάλ φιλοξενεί ένα πλήρες 
αφιέρωμα στο enfant terrible του ελλη-
νικού σινεμά. 

Διάσημοι Ουκ ολί-
γοι celluloid heroes 

αναμένονται να προκα-
λέσουν συζ ητήσ εις 
είτε για τις ερμηνείες 
τους είτε για τις 

δημιουργίες τους. Οι αδελφοί Ζαν Πιερ 
και Λυκ Νταρντέν στο «Παιδί με το ποδή-
λατο». Ο Ματιέ Κασοβίτς στο «Η τάξη και 
το ηθικό». Ο Σον Πεν στο «This must be 
the place» του Πάολο Σορεντίνο. 

Ελληνικό σινεμά Κρατηθείτε! 
250 τίτλοι, καινούργιοι και παλιοί, 

στο Επίσημο Διαγωνιστικό ή το Market 
Screenings, προσφέρουν ένα πανόραμα 
ελληνικής παραγωγής. «Άλπεις» του Λάν-
θιμου, «Γάλα» του Σιούγα, «Wasted Youth» 
των Παπαδημητρόπουλου και Βόγκελ, 
«J.A.C.E.» του Καραμαγγιώλη, «Παράδει-
σος» του Φαφούτη, «Magic Hour» του Κα-
πάκα, «Αμνηστία» του Αλιμάνι, «Τρεις μέ-
ρες ευτυχίας» του Αθανίτη, πέντε νέα ελ-
ληνικά πρότζεκτ των Άγγελου Φραντζή, 
Πέννυς Παναγιωτοπούλου, Παπαδουλά-
κη και Σερβετά είναι μερικά μόνο από τα 
ελληνικά φιλμ που θα παρουσιαστούν, 
αποδεικνύοντας πως η πορεία του ελλη-
νικού σινεμά δεν έχει καμιά σχέση με την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό 
ανθίζει, αυτή μαραίνεται.

Ζάιντλ Ούρλιχ Όταν ο Χέρτζογκ 
έχει πει για το σινεμά σου «Ποτέ ξα-

νά στο σινεμά δεν μπόρεσα να κοιτάξω κα-
τάματα την κόλαση», τότε μάλλον, κύριε 
Ζάιντλ, έρχεστε για να πάρετε κεφάλια. 
Ο μέγας Αυστριακός, του οποίου θα προ-
βληθούν οι πιο αντιπροσωπευτικές ται-
νίες, αποτελεί μία από τις πιο οξυδερκείς 
και προκλητικές φωνές του ευρωπαϊκού 
σινεμά. Στο workshop του αναμένεται να 
γίνει χαμός, δεδομένου πως θα διδάξει 
στήσιμο, κόψιμο, ράψιμο, παραγωγή, 
παρουσία όλων των «επίδοξων» και «πε-
ρίεργων» που θέλουν να μάθουν τα κόλ-
πα της αφήγησής του. 

Ηλέκτρα Η ταινία που πέρασε 
στην αιωνιότητα τον Μιχάλη 

Κακογιάννη, προβάλλεται στη 
μνήμη του μεγάλου απόντος. 

Θε σ σ α λο ν ι κε ί ς  Η  ο -
μ ά δ α  τ ω ν  d o l p h i n s  // 

communication design σχεδίασε 
την αφίσα λαβύρινθο του 52ου 

Φεστιβάλ. Οι ίδιοι εξηγούν το 
σκεπτικό της δημιουργίας 

τους. «Πρωταρχική σημασία έχει το ταξίδι, 
η αναζήτηση και ο διαρκής επαναπροσδι-
ορισμός της διαδρομής και της κινηματο-
γραφικής αφήγησης. Σε εποχές με τέτοια 
αδιέξοδα, το σινεμά φαντάζει το καταλλη-
λότερο μέσο για ένα ταξίδι στο θαυμαστό 
λαβύρινθο της ανθρώπινης φύσης».

Ιράν Κάθε Πέρσης και καλύτερα, εί-
πε κάποτε ο Φώτος Λαμπρινός, και το 

ιρανικό σινεμά για άλλη μια χρονιά έχει 
την τιμητική του, με το «Αντίο» του φυ-
λακισμένου από το καθεστώς Μοχάμαντ 
Ρασούλοφ και το «Κόρη... Πατέρας... Κό-
ρη» του Παναμπαρκχόντα Ρεζάε.  

Κάρτα ανεργίας Ο Μπέκετ είχε 
σχολιάσει εύστοχα πως άλλα ερω-

τήματα θέτει ένας άνεργος που διαβάζει 
λογοτεχνία κι άλλα ένας άνεργος που 
απλώς βλέπει τις μέρες να περνούν. 
Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, ο 
Δημήτρης Εϊπίδης ανοίγει διάπλατα και 
δωρεάν τις πόρτες σε όλες τις προβολές 
του φεστιβάλ έως και τις 15.00 σε όσους 
άνεργους θα θελήσουν να δουν σινεμά.

Λήξη Η πρώτη ταινία του Σον Ντέρ-
κιν πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας 

στο Σάντανς και θα κλείσει το 52ο Φεστι-
βάλ. Το «Μάρθα Μάρσι Μέι Μαρλίν» είναι 
ένα ψυχολογικό θρίλερ που κατακερμα-
τίζοντας την αφήγηση πραγματεύεται 
την ιστορία και τον αγώνα μιας νεαρής 
γυναίκας να αποκτήσει φυσιολογική 
ζωή δραπετεύοντας από τους κύκλους 
μιας αίρεσης. Την υποδύεται συγκλονι-
στικά η Ελίζαμπεθ Όλσεν.

Μάντσεν Όλε Κρίστιαν Το 
«Superclasico», που υπογράφει, 

είναι η υποψηφιότητα της Δανίας για τα 
φετινά Όσκαρ. Συμφοιτητής του Τόμας 
Βίντερμπεργκ, οπαδός και του art αλλά 
και του εμπορικού σινεμά, λιτός, αφαι-
ρετικός, αστείος, «δογματικός» αλλά 
και «κανονικός», ο Δανός σκηνοθέτης 
θα παραβρεθεί στη Θεσσαλονίκη και εί-
ναι ένα από τα δυνατά χαρτιά των φετι-
νών αφιερωμάτων.

Ντράιβερ Σάρα Στις προβολές 
του ειδικού αφιερώματος στην Α-

μερικανίδα θεά του ανεξάρτητου σινεμά 
θα γίνει χαμός, όχι μόνο γιατί πρόκειται 
για τη σύντροφο, συνεργάτιδα και πα-
ραγωγό σε πολλές ταινίες του Τζιμ Τζάρ-
μους, αλλά και γιατί το σινεμά της Σάρα 
Ντράιβερ είναι διάστικτο από όλα αυτά 
που εξιτάρουν τον indie σινεφίλ. 

Ξεσαλώστε υπεύθυνα, ξεσα-
λώστε ελεύθερα! Το Σάββα-

το 5 Νοεμβρίου, στην Αποθήκη Γ ,́ εκεί 
που παραδοσιακά τόσα χρόνια γλεντάει 
το φεστιβάλ, το πάρτι του περιοδικού 
«SOUL» αναμένεται να κάψει ηχεία, μυα-
λά και κορμιά. Με εγγυημένα φτηνά 
και καλά ποτά, που επιμελείται η κάβα 
των cafés LOL, και Καραθάνο, Αθανασι-
άδη και Τσιτσόπουλο στα 
ντεκ, θα γίνει και θα 
πλεχτεί της σινε-
φίλ ροκαρόλας 
το εγκώμιο. Το 
γλέντι ξεκινάει 
από τις 11 το 
βράδυ. 

Ορίζοντες ορθάνοιχτα Ανοι-
χτοί Προκλητικό, αντισυμβατικό, 

ειλικρινές, ανεξάρτητο, ευαίσθητο, αλη-
θινό, αμακιγιάριστο, to the point. Σταθε-
ρά προσανατολισμένο στην ανεξάρτητη 
σκηνή, το πνευματικό παιδί του Δημήτρη 
Εϊπίδη ίσως φιλοξενεί ό,τι πιο φρέσκο 
διαθέτει σήμερα το παγκόσμιο σινεμά. 
Λαθρομετανάστευση, βία, ρατσισμός, 
teenage angst, γυναικεία σεξουαλικότη-
τα, παιδοφιλία, περιπέτειες on the road, 
ρομαντισμός, τρομοκρατία, ερωτικά τρί-
γωνα, φρίκη πολέμου και φτώχειας στην 
Ασία, προλεταριάτο, κοινωνικός απο-
κλεισμός, και όλα όσα φωνάζουν πως... 
«το ανεξάρτητο σινεμά δεν είναι τούρκικο 
σίριαλ, μωρό μου» θα τα βρεις εδώ. 

Πεν Σον Μέχρι και τελευταία στιγμή 
κανένας δεν μπορεί να μη σκεφτεί 

πως, τρελός είναι, θα πάρει μια πτήση και 
θα έρθει. Ο Σον Πεν πρωταγωνιστεί στην 
ταινία «This must be the place» του Πάολο 
Σορεντίνο και, αν η Θεσσαλονίκη... δεν 
είναι το μέρος, τότε ποιο είναι; Και κρίση 
έχουμε, και το σκηνοθέτη του, Σορεντίνο, 
τιμά το φεστιβάλ. Η ταινία προβλήθηκε 
στις Κάννες, και σταθερά τα τελευταία 
χρόνια ο Πάολο Σορεντίνο είναι ο auteur-
βαρύ χαρτί του ιταλικού σινεμά.

Ρουμανία με μανία! Τα τελευ-
ταία χρόνια το ρουμάνικο σινεμά έχει 

να επιδείξει αξιοθαύμαστη παραγωγή. Ο 
γνώριμος στη Θεσσαλονίκη Αντριάν Σι-
ταρού εκπροσωπείται στις «Ματιές στα 
Βαλκάνια» με την ταινία «Best Intentions», 
όπου σε ρυθμό μπουρλέσκ αφηγείται 
την ιστορία του νευρωτικού του ήρωα. Ο 
Καταλίν Μιτουλέσκου, πάλι, θα παίξει με 
το «Loverboy», μια ταινία-σπουδή πάνω 
στο trafficking και τον κόσμο του αγοραί-
ου σεξ που ενθουσίασε στο Ένα Κάποιο 
Βλέμμα των Κάννων το 2010.

Σπύρος Στάβερης «Ένας κόσμος 
χωρίς περιθώρια». Μια ολοκληρωμέ-

νη παρουσίαση της δουλειάς ενός από 
τους σημαντικότερους Έλληνες φωτο-
γράφους έχουν την ευκαιρία να δουν ό-
σοι ανηφορίσουν στη Θεσσαλονίκη. Με 
τεχνική αλλά και αφήγηση που αγγίζει 
τη βεριτέ ποίηση, ο Στάβερης, είτε φω-
τογραφίζει ανθρώπους είτε τοπία, έχει 
τη σφραγίδα του μοναδικού δημιουργού. 
Στο Μουσείο Φωτογραφίας, στο λιμάνι!

Τσίτος Φίλιππος Στο Φεστιβάλ 
του Σαν Σεμπαστιάν, η πρόεδρος 

Φράνσις ΜακΝτέρμοντ δήλωσε άφωνη 
μπροστά στο σινεμά του, εξού και του 
απένειμε το πρώτο βραβείο. Ο «Άδικος 
Κόσμος» έρχεται για να αποδείξει την 
πιστοποιημένη κλάση αυτού του κινη-
ματογραφιστή που πηγαινοέρχεται με-
ταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, αλλά και 
την αστείρευτη φιλία του με τον Αντώ-
νη Καφετζόπουλο, που όπως και στην 
«Ακαδημία Πλάτωνος», έτσι και στον «Ά-
δικο Κόσμο» παράγει ελληνικό σινεμά 
υψηλής ποιότητας. 

Υπέρτατος ήρωας Ό,τι 
είναι ο Μπάτμαν για τη Νέα 

Υόρκη, ένας σούπερ ήρωας 
δηλαδή που φυλάει την πόλη 
από τους κακούς, έτσι είναι 
και ο Σούπερ Δημήτριος για τη 
Θεσσαλονίκη στην ταινία «Σού-
περ Δημήτριος» του Γιώργου 

Τι θα δουν οι 
μιούτουαλ;
Των ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΓΙΑΣ ΜΑΤΖΑΡΟΓΛΟΥ 

24 προτάσεις, 24 likes, 24 postιές, 24 γράμματα με όλα 
όσα πρέπει να ξέρεις για τη γιορτή του σινεμά που ξε-
κινά αυτή την Παρασκευή. Από το Άλφα ως το Ωμέγα, 
αυτό είναι το λεξικό των ταινιών και της φετινής διορ-
γάνωσης. Και του χρόνου!

52o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
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Παπαϊωάννου. Η otinanai productions, 
μια κολεκτίβα ανεξάρτητου ελληνικού 
σινεμά με μπρίο, κέφι, γνώση, φαντα-
σία και απίστευτη τρέλα, αφού θέλει 
να κοντράρει τους σούπερ ήρωες της 
Marvel, παρουσιάζει μια ταινία για τον 
υπεράγιο-υπερήρωα της Θεσσαλονί-
κης. Αν μετά το τέλος της προβολής 
κάνουν και αρτοκλασία, δεν θα μας πα-
ραξενέψει. Οι τύποι έχουν χιούμορ!

Φάουστ H βραβευμένη με Χρυσό 
Λέοντα στο πρόσφατο Φεστιβάλ 

Βενετίας ταινία του Αλεξάντερ Σοκού-
ροφ, «Φάουστ», προβάλλεται στο πλαί-
σιο των Ανοιχτών Οριζόντων, οπότε 
ευκαιρία ιδίοις όμμασι να διαπιστώσου-
με με τι κριτήριο ο Ντάρεν Αρονόφσκι 
έδρασε και διάλεξε. Για την ιστορία, η 
πρώτη ταινία «π» του Αρονόφσκι πρω-
τοπροβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο 
των Οριζόντων (τότε Νέοι, σήμερα Α-
νοιχτοί, για πάντα όμως Ορίζοντες).

Χικ Σλογκανάροντας με δεινότητα 
χουλιγκάνου διαφημιστή και τσι-

τάροντας ως Αγανακτισμένος απένα-
ντι από εξέδρα επισήμων σε παρέλαση 
εθνικής επετείου, ο Νίκος Ζερβός, που 
είναι ό,τι απέμεινε από το παλιό φεστι-
βάλ και τις καλτ νύχτες του Β΄ Εξώστη, 
ανεβάζει στη Θεσσαλονίκη την ταινία 
«Σαπίλα, ξεφτίλα και τεκίλα». 

Ψυχολογικά παιχνίδια Βα-
ρυφορτωμένο με το βραβείο κα-

λύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ Tribeca 
και Ειδική Μνεία στο φεστιβάλ Βερο-
λίνου, το φιλμ «She Monkeys» της Λίζα 
Ασάν εξερευνά τη γυναικεία σεξουαλι-
κότητα και τα εφηβικά παιχνίδια εξου-
σίας σε μια πολυαναμενόμενη ταινία. 

Ωραίος καιρός, μετακόμι-
ση! Από 4 έως 13 Νοεμβρίου η 

Θεσσαλονίκη, παρ’ όλη την κρίση, την 
γκαντεμιά, την καρμιριά, το χειμώνα 
και τα στραβά της, γίνεται βασίλισσα 
και το γλεντάει. Γιατί το Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου είναι πάντα μια ευκαιρία 
για γιορτή, πολιτισμό, αντάμωμα και 
ωραίες μέρες και νύχτες. Μην το σκέ-
φτεσαι, ανέβα. A   

01 «Η τάξη και το ηθικό», 
Ματιέ Κασοβίτς

02 «Άδικος κόσμος», Φίλιππος Τσίτσος

03 «Μάρθα Μάρσι Μέι Μαρλίν», 
Σον Ντέρκιν

04 «Man at Sea», Κωνσταντίνος 
Γιάνναρης

05 «This must be the place», 
Πάολο Σορεντίνο

06 «J.A.C.E.», Μενέλαος 
Καραμαγγιώλης

07 «Models», Ούρλιχ Ζάιντλ
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Π
όση κινηματογραφική αύρα κι 
αισθητική ζωγραφικής μπορεί 
να χωρέσει σε ένα φωτογραφικό 
κάδρο; «Όση δεν φαντάζεστε» απα-
ντάει ο Ιρανός φωτογράφος Rahi 

Rezvani με τα ασπρόμαυρα πορτρέτα 
του. «Είναι αρκετά περίεργα τα θέματα και 
οι εικόνες φέτος. Το κεντρικό πρόγραμμα 
δημιουργεί μια πλατφόρμα καλλιτεχνικών 
προσεγγίσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται 
για τη ζωτικότητα και την ιδιαιτερότητά 
τους » εξηγεί με τη σειρά του ο διορ-
γανωτής του Athens Photo Festival, 
Μανόλης Μωρεσόπουλος, 
από το Ελληνικό Κέντρο 
Φωτογραφίας. 
Η πραγματική ζωή 
φιλτραρισμένη με τα…
«μάτια» του φακού είναι 
βασικός άξονας του φετι-
νού Photo Festival. 
Σε πολλές περιπτώσεις η 
καθημερινότητα μοιάζει 
να πάλλεται σα μουσική 
μέσα στα κάδρα. Κάτι 
που για παράδειγμα α-
ποτυπώνεται ανάγλυφα 
στην έκθεση «Emotionally 
Ours», όπου τρεις επι-
τυχημένες Σουηδέζες 
φωτογράφοι –Trinidad 
Carrillo, Hyun-Jin Kwak, 
Annee Olofssen– εστιά-
ζουν σε νεαρές γυναίκες, 
παρουσιάζοντας έναν έ-
ντονα θηλυκό κόσμο, σα-
γηνευτικό και ρεαλιστικό. 
Κάπου δίπλα σε αυτές τις 
μυστηριώδεις εικόνες 
η Ισραηλινή Lea Golda 
Holterman διερευνά με 
την εργασία της «Ορθό-
δοξος Έρως» και τα πορ-
τρέτα Εβραίων εφήβων 
τον αισθησιασμό και τη 
σεξουαλικότητα μέσα στον Ιουδαϊσμό. 
Στην επόμενη γωνία μάς περιμένουν οι 
Ιρανοί του δικού μας Σάββα Λαζαρίδη. 
Ο φωτογράφος βρέθηκε στην Τεχεράνη 
κυνηγώντας το θέμα του – τη σύγχρονη 
ιρανική κοινωνία και τη ραγδαία ανά-
πτυξη μιας μεγαλούπολης με χαμαιλεο-
ντικές ικανότητες στην προσαρμογή. 
Μία προς μία οι εκθέσεις μέσα στη με-
γάλη έκθεση αποκαλύπτουν τις τάσεις 
της σύγχρονης καλλιτεχνικής φωτο-
γραφίας και την έκφραση/έρευνα που 

συχνά επιδιώκει τη συγκίνηση. Η Linda 
Troeller, φορέας του AIDS, μας δείχνει 
το φωτογραφικό της ημερολόγιο με θέ-
μα την ίδια: η νεαρή της ηλικία, η εποχή 
όπου προσβλήθηκε από τον ιό, η εκδή-
λωση της ασθένειας, ενώ η Piper Mavis 
περιγράφει σε μια βιντεο-εγκατάσταση 
μια ιστορία χωρισμού της. 
Πίσω στα χωρικά μας ύδατα ξεχωριστό 
ενδιαφέρον έχει το φρέσκο υλικό των 
«Νέων Ελλήνων Φωτογράφων». Οι 
εργασίες που παρουσιάζονται (Κατε-
ρίνα Δρακοπούλου, Έλενα Κρακίτσου 

κ.ά.) επιλέχθηκαν μέσα 
από ένα σύνολο 600 (!) 
προτάσεων, γεγονός 
που σύμφωνα με τον 
Μ. Μωρεσόπουλο «κα-

ταδεικνύει την άνοδο της 
εγχώριας καλλιτεχνικής 
παραγωγής. Οι νέοι Έλλη-
νες φωτογράφοι μετρούν 
τις δυνάμεις τους στην 
εποχή της παγκόσμιας 
οικονομικής, κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής κρί-
σης». Μαζί τους άλλη μια 
ομάδα νέων Ελλήνων 
καλλιτεχνών –Hope, 
Δημοσθένης Αγραφιώ-
της κ.ά.– που παντρεύει 
τη φωτογραφία με την 
performance, δοκιμά-
ζοντας το πώς μια τέχνη 
ανάμεσα στη ζωή και το 
εικαστικό διασταυρώνε-
ται με μια τέχνη κυρίως 
οπτικο-εικαστική.
Όσο για το αφιέρωμα 
στον Κώστα Μπαλάφα, 
έχει στις μέρες μας ιδι-
αίτερη σημασία. Το φε-
στιβάλ αποτίνει φόρο 
τιμής σε ένα μεγάλο 

καλλιτέχνη που σε όλη 
του τη ζωή τιμούσε κι εκείνος τον ελλη-
νικό λαό – βασικός πρωταγωνιστής των 
φωτογραφιών του και τελικός αποδέ-
κτης των έργων του. Οι Έλληνες μέσα 
από τις φωτογραφίες του γιορτάζουν, 
πενθούν, επινοούν τρόπους για να κου-
βαλήσουν το πολύτιμο φορτίο του τόπου 
τους. Νιώθω ότι όταν κοιτάς αυτούς τους 
Έλληνες σε εμπνέουν και σε βάζουν να 
στρέψεις το βλέμμα στον εαυτό σου. Να 
αναρωτηθείς για το δικό σου κομμάτι 
ευθύνης σε αυτή τη χώρα... τώρα. A  

ATHENS PHOTO FESTIVAL 2011

Μια Φωτόπόλις
ςτό κέντρό 
της αθηνας

Το Athens Photo Festival επιστρέφει στην καρδιά της πόλης, 
στην Τεχνόπολις, από 2 ως 15 Νοεμβρίου. Η A.V., χορηγός επικοι-

νωνίας, μίλησε με το διοργανωτή Μανόλη Μωρεσόπουλο.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

● Roger Ballen

● Lea Golda Holterman

● Άλκηστις Τσιτούρη

Παράλληλο πρόγραμμα 
Διεθνείς Νύχτες Φωτογραφί-
ας. Τρεις διευθυντές μεγάλων 
φεστιβάλ φωτογραφίας παρου-
σιάζουν μέσα από προβολές και 
διαλέξεις τούς θεσμούς τους και 
δίνουν το στίγμα της σύγχρονης 
φωτογραφίας.
Athens Photo Inspiration 2011. 
Στις 13 Νοεμβρίου θα διοργανω-
θεί ένας πρωτότυπος φωτογρα-
φικός «μαραθώνιος» στο κέντρο 
της Αθήνας. Οι καλύτερες φωτο-
γραφίες θα παρουσιαστούν σε 
ειδική έκθεση.
15 video Ελλήνων και ξένων καλ-
λιτεχνών από τη Γερμανική σκη-
νή της video art, το Φωτογραφι-
κό Εργαστήρι Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών κ.ά.
FinePrintRepublic.com. Χώρος 
που το κοινό θα βρίσκει σε ιδιαί-
τερα προσιτή τιμή εκτυπώσεις 
μουσειακής ποιότητας και αξί-
ας από καταξιωμένους Έλληνες 
φωτογράφους.
Οικονομικά εισιτήρια. € 5, € 3 
(φοιτ. κ.ά.), € 9 κοινό εισιτήριο σε 
παράλληλα θεάματα. 



● Σάββας Λαζαρίδης

● Andreas Meichsner● Hyun - Jin Kwak

● Trinidad Carillo

● Ιωάννης  Tσιάδης

● Rahi Rezvani
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Το όχημα που σε οδηγεί σ’ αυ-
τή τη φρικιαστική ιστορία είναι 

η γλώσσα. Σε μεταφέρει σ’ εκείνη την 
πραγματικότητα, την τόσο μακρινή κι όμως τόσο 
αυθεντική. Είναι σχεδόν μια συγγενική φωνή 
που βγαίνει από τα βάθη και ζωντανεύει στο σή-
μερα.  Ήδη λοιπόν ο δρόμος της προσέγγισης, γο-
ητευτικός και επικίνδυνος, κάνει την ανάγνωση 
μοναδική. Και για να χρησιμοποιήσω τον ίδιο το 
συγγραφέα, πλησιάζεις το κείμενο με τρομώδη συγκίνηση, κι έτσι συναντάς τη Φρα-
γκογιαννού. Μέσα από χιλιάδες αναγνώσεις και αμφίθυμα συναισθήματα βρίσκεσαι 
μπροστά σ’ ένα πρόσωπο που πέρασε στην άλλη όχθη. Πάντα αυτή η πορεία προς την 
τρέλα έχει μία διττή επίδραση τρόμου και γοητείας. Είναι το εν δυνάμει όλων μας, που 
ευτυχώς λίγοι βιώνουν.
Υπάρχουν βέβαια και οι αντικειμενικοί λόγοι που τη σπρώχνουν να σκεφθεί 
ακόμα και το φόνο. Η εποχή, η θέση των γυναικών, η φτώχια, η προίκα 
κ.λπ. Όμως το φίλτρο μέσα από το οποίο βλέπει και εκλογικεύει την 
πραγματικότητα είναι ο παραμορφωτικός φακός που την πείθει να 
περάσει απέναντι. Να περάσει, δηλαδή, στην πράξη. Και η ίδια η 
πράξη φαίνεται ότι της δημιουργεί, εκτός όλων των άλλων, την 
έλξη και την επιθυμία της επανάληψης.
Παίζει τον Θεό, γεννά και σκοτώνει. Επιτρέπει στον εαυτό της να 
βιώνει αυτή την εξουσία και μάλιστα “διά το καλόν”. Μια πορεία 
που δεν θα μπορούσε παρά να είναι συγχρόνως και αυτοκτονι-
κή, τόσο μοναχική ώστε να οδηγεί στην αυτοκαταστροφή. Αυτή 

η εωσφορική πλευρά του Παπαδιαμάντη γεννά 
το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς, που κάποια 
στιγμή μοιάζει να αυτονομείται, να ζωντανεύει 
τόσο που και ο ίδιος ο δημιουργός της ξαφνιάζεται 
από το δημιούργημά του.  Έχοντας αυτό το υλικό 
να αναμετρηθεί, ένας ηθοποιός πρέπει να ανασύ-
ρει κάθε εμπειρία, κάθε γνώση και φαντασία που 
μπορούν να μεγεθύνουν τις ικανότητές του, ώστε 
να πλησιάσει ένα πρόσωπο με διαστάσεις αρχέ-

γονες, διαστάσεις αρχαίας τραγωδίας.
Είναι κόρη μάγισσας, έχει μια μοιραία σχέση με τη φύση και το νερό, αναμετριέται 
μαζί τους. Υπήρχε παλιά μια ευχή καλότυχη, η μάνα που προίκισε την κόρη της μ’ ένα 
κομμάτι πανί μονάχα. Σκοτώνει τα μικρά κορίτσια σαν να τα προικίζει, τα προικίζει με 
το θάνατο. Σαν να σκοτώνει την ίδια, το φύλο της. Πεθαίνει μες στη θάλασσα. Μια δια-

δρομή που καταλήγει πίσω στη μήτρα, στο νερό, στον πνιγμό.
 Όλα αυτά τα στοιχεία είναι οι πηγές από τις οποίες πρέπει να αντλήσει 

κανείς για να συνθέσει όσο μπορεί πιο πιστά αυτό το πρόσωπο, για να 
μπορέσει πρώτα απ’ όλα να το κατανοήσει. Δεν μπορείς να παίξεις ένα 
ρόλο χωρίς να μπορείς να τον υπερασπιστείς – κι όπως ο Παπαδιαμά-
ντης τελικά υπερασπίζεται, συμπονά την ηρωίδα του, έτσι κι ο ηθο-
ποιός που την ερμηνεύει καλείται να την πλησιάσει όσο 
μπορεί περισσότερο και βαθύτερα. Αν δεν τρο-
μάξεις, αν δεν κινδυνεύσεις, αν δεν επιθυμήσεις 

πολύ, δεν μπορείς να ελπίσεις ότι, ίσως, μπορέσεις 
και να δημιουργήσεις...  

Υπερασπίζοντας 
τη Φόνισσα

H Μπέτυ Αρβανίτη θα αναμετρηθεί στη σκηνή 
με τη «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 

Της ζητήσαμε να «διαβάσει» το ρόλο της για την A.V.

Info

 H «Φόνισσα» του Αλέξαν-

δρου Παπαδιαμάντη. Σκην.: 

Στάθης Λιβαθινός. Παίζουν: Μπέτυ 

Αρβανίτη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Λου-

κία Μιχαλοπούλου κ.ά. Θέατρο Οδού 

Κεφαλληνίας, Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη, 

210 8838.727.  Πρεμιέρα 9/11.

«Σου ’πα… 
μου ’πες»
Μια σύνθεση 
από θεατρικά 
κ ε ί μ ε ν α  κ α ι 
ποιήμ ατα μ ε 
τέσσερις ηθο-
ποιούς να μοι-

ράζονται όλους τους ρόλους είναι το «σου ’πα… 
μου ’πες» του Ζαν Ταρντιέ. Ένα έργο που αμφι-
σβητεί τις θεατρικές συμβάσεις και εξερευνά τις 
δυνατότητες του θεάτρου, συμβάλλοντας στην 
ανανέωση και την εξέλιξή του. Σκην.: Δήμητρα 
Αράπογλου. Παίζουν: Στ. Κοσμίδης, Ινώ Μενε-
γάκη κ.ά. Bios (Πειραιώς 84, Γκάζι, 210 3425.335). 
Ως 13/11. Πέμ.-Κυρ. 21.00, € 15, 10 (Φ).

«Στο ορφα-
νοτροφείο» 
Τρία παιδιά μοι-
ράζονται το ίδιο 
όνειρο: να πη-
δήξουν μακριά 
από τον ψηλό 
φράχτη και να 
τ ο  σ κ ά σ ο υ ν 
από το ορφα-
νοτροφείο. Μια 

παράσταση από την ομάδα Repente βασισμένη 
σε έργο του Χάρη Χιώτη για τη φιλία, τα όνειρα 
και τις προσδοκίες των ανθρώπων. Για 2η χρονιά, 
Θέατρο Πυξίδα (Σαρρή & Ρήγα Παλαμήδου 3, Ψυρρή, 
210 3225.526). Τετ. & Πέμ. 21.30, € 10. 

Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 10 
διπλά εισιτήρια για την παράσταση «Worlds 
End», στο θέατρο @Ρουφ, το Σάββατο 5/11, 
στις 19.00, παρουσία του Άγγλου συγγραφέα 

Paul Sellar. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 4 και ονο-
ματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 4/11 στις 17.00. Οι 

νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

10 διπλά εισιτήρια για το «Worlds End» 
Οι ανθρώπινες σχέσεις, η αγάπη, η απώλεια, σε 
ένα έργο που χαρακτηρίστηκε σταθμός στην ψυ-
χολογία του έρωτα, των διαλυμένων υποσχέσεων 

και του μικρού θανάτου που είναι ο χωρισμός. 
Με το συγγραφέα του Paul Sellar να βρίσκεται 
στην Αθήνα από τις 4 έως τις 7/11, για τις πρώ-
τες παραστάσεις. Σκην: Ηλίας Παναγιωτακό-
πουλος. Παίζουν: Η. Παναγιωτακόπουλος, Μ. 
Γιαννάτου κ.ά. Θέατρο @Ρουφ (Κωνσταντινου-
πόλεως 10 & Ανδρονίκου 18, Ρουφ, 210 3837.191). 
Ως 8/1, Παρ. 21.00, Σάβ. 19.00 & 21.00, Κυρ. 19.30, 
€ 15, 12 (Φ/Άνεργοι & νέοι έως 25).

Σ’ ενδιαφέρει

Θέατρο
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ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΕΝΕΣ

Π
ρωταγωνίστησε επί δύο σεζόν στην 
παράσταση «Εγώ ελπίζω να τη βο-
λέψω», βασισμένη στο ομώνυμο 
βιβλίο του Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα με 

ξεκαρδιστικές σχολικές εκθέσεις πι-
τσιρικάδων, σε σκηνοθεσία του Β.Μ. 
Τώρα, η παράσταση μεταφέρεται στο 
Θεσσαλικό Θέατρο με δική του συν-
σκηνοθεσία. 

Πώς είναι μιά μέρα με τον Μαυρογεωρ-

γίου; Συνάντηση στο σπίτι ή στο θέα-
τρο. Αγκαλιές, φιλιά, γέλια, μισή ώρα. 
Πρόβα 5 ώρες. Ποδηλατάδα Θησείο-
Πετράλωνα, από μία μέχρι 3 ώρες. Συ-
νάντηση με Γεωργία-Κατερίνα-Μαρία-
Σεραφείμ-Θοδωρή. Αγκαλιές, φιλιά, 
γέλια, 45 λεπτά. Μεζέδες-τσίπουρα-
μπίρες, μπούρου-μπούρου, 3ωράκι άνε-
τα. Αγκαλιές, φιλιά, γέλια (ανάλογα το 
πόσα τσιπουράκια). Μετά δεν θυμάμαι.

Πες μου κάτι καλό για φέτος. Η Αθήνα 
που προσπαθεί ακόμα να σωθεί…;

Το «Εγώ ελπίζω να τη βολέψω» με 40 λέ-

ξεις. «Όταν έρθει το τέλος του κόσμου, ο 
Θεός θα ξεχωρίσει τις κατσίκες από τους 
βοσκούς, ένας δεξιά και ένας αριστερά… 
Οι καλοί θα γελάνε και οι κακοί θα κλαί-
νε. Τα αβάφτιστα μωρά θα γίνουνε πε-
ταλούδες. Εγώ, ελπίζω να τη βολέψω».

Aπό το Δη.Πε.Θε. Λάρισας, «Θέατρο του Μύλου» 

(Γεωργιάδου 53, Μύλος Παππά, 2410 621.209) 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο «Pillowman» με δύο φράσεις. Είναι 
η εκπλήρωση ενός ονείρου, καθώς 
πρόκειται για το αγαπημένο μου 
έργο. Σε συν-σκηνοθεσία με τη 

Μαρία Φιλίνη. Η ιστορία μιλά για την 
ανάκριση ενός συγγραφέα που γράφει 
παραμύθια με μικρά παιδιά που βρί-
σκουν φρικιαστικό τέλος, ενώ κάποιος 
πραγματοποιεί τους εν λόγω φόνους.

Τα τρία έργα που αναφέρουμε έχουν σχέ-

ση με τα παιδιά ή τη χαμένη αθωότητα. 

Σημαίνει κάτι αυτό; Όσο προσπαθώ να 
αποδείξω στον εαυτό μου ότι είμαι ένας 
ενήλικας που αφήνει πίσω του την παι-
δική ηλικία, τόσο ανακαλύπτω ότι πίσω 
από όλους τους φόβους, τους δισταγ-
μούς, αλλά και τις δυνάμεις μου κρύ-
βονται τα φαντάσματα των εμπειριών 
ενός πιτσιρικά. Ο τρόπος με τον οποίο 
παρακολουθεί κανείς τον κόσμο να πε-
ριστρέφεται ανεξέλεγκτα τον τελευταίο 
καιρό μοιάζει με τον τρόπο που παρα-
κολουθούσαμε ειδήσεις όταν ήμασταν 
πέντε χρονών.

Μία ατάκα που ακούστηκε σε μια βόλτα 

των τριών σας με τα ποδήλατα. «Τι λέτε; 
Πηδάμε πάνω από αυτό το σκουπιδό-
λοφο;»

«The Pillowman» του Μάρτιν ΜακΝτόνα. Σκηνοθε-

σία: Β. Μαυρογεωργίου. Θέατρο του Νέου Κόσμου 

- Κάτω Χώρος 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

«Η Τεράστια Έκρηξη», που έγραψε 
και σκηνοθέτησε ο Β. Μ., συνε-
χίζεται και φέτος. Η « Έκρηξη» 
συμβαίνει όταν ο ήρωας αφήνει 

απότομα τη ζεστή αγκαλιά της οικογέ-
νειάς του και τα όνειρά του, και ανακα-
λύπτει τη σκληρή, διεφθαρμένη πραγ-
ματικότητα. 

Εσύ, 9 ετών. Πώς ήσουν; Διάολος. Με 
πολύ παιχνίδι στη γειτονιά. Σούπερ ή-
ρωάς μου ήταν ο Spiderman. Όργωνα 
με το ποδήλατο την παλιά μου γειτονιά 
στα χωράφια με τις μαργαρίτες, στη Νέα 
Σμύρνη.

Εσύ 29 ετών. Τι άλλαξε; Λιγότερο διά-
ολος και πιο συνειδητοποιημένο παι-
χνίδι. Ο σούπερ ήρωας υπάρχει ακό-
μα, μόνο που τώρα είμαι εγώ! Όσο για 
το ποδήλατο, τώρα οργώνω με αυτό το 
κέντρο.

Η «Τεράστια έκρηξη» με δικά σου λόγια. Η 
συνειδητοποίηση, είτε ευχάριστη είτε 
δυσάρεστη! Για τον ήρωά μας, όμως, ευ-
χάριστη. Έρωτας!

Τι ακολουθεί μετά την τεράστια έκρη-

ξη; Να μαζέψω τα σπασμένα!

Από 21/10 και για 20 μόνο παραστάσεις, Θέατρον 

του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Β. Μαυρογεωργίου & Σία
Στέργιος Νένες, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Γιώργος Πυρπασόπουλος 

Είναι φίλοι, αλλά και συμμέτοχοι στις δουλειές του δεύτερου 
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Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, πρωταγωνιστής στο έργο 
του Robert Dubac «Ανδρική νοημοσύνη, οξύμωρο;» 
στο θέατρο Coronet, μας μιλάει για το ρόλο του

Υπάρχει ένας κεντρικός ήρωας, ο Μανόλης. Πριν από δύο εβδομάδες 
η πρώην του, η Στέλλα, του έχει πει “φεύγω, βρες τι φταίει στη σχέση 

μας, σου δίνω δύο εβδομάδες και τα ξαναλέμε”. Σ’ αυτό το σημείο αρ-
χίζει η interactive επικοινωνία με το κοινό, ουσιαστικά λέω στους θε-
ατές “ελάτε να με βοηθήσετε να καταλάβω γιατί με χώρισε”. Ταυτό-
χρονα, ανασύρω από τη μνήμη μου μεγαλύτερους άντρες-πρότυπα 
που διαμόρφωσαν την αρσενική μου πλευρά, φαλλοκράτες όλοι 
τους. Αυτούς τους ρόλους τούς υποδύομαι πάλι εγώ. Η πείρα από 
παραστάσεις όπως το “Caveman” με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη ή το 
“Σεσουάρ για δολοφόνους” έχει δείξει ότι ο κόσμος ανταποκρίνε-
ται πολύ στα interactive θεάματα, ότι γουστάρει να σπάει ο τοίχος 
ανάμεσα σε θεατή και ηθοποιό. Όταν μάλιστα οι θεατές είναι ζευ-
γάρι, μπορεί ο ηθοποιός να γίνει μέχρι και… μάρτυρας διαπληκτι-
σμών. Η παράσταση τελειώνει με τον Μανόλη να προσπαθεί. Ως 
τότε έχει καταφέρει να ανακαλύψει και τη θηλυκή του πλευρά κι 
έτσι να κατανοεί καλύτερα τι θέλει η Στέλλα. Τι πιστεύω εγώ; Ότι 
ερωτήματα όπως “τι θέλουν οι γυναίκες;” είναι περισσότερο για 
την πλάκα και την κουβέντα. Εγώ, ας πούμε, με τη γυναίκα μου 
θέλουμε τα ίδια πράγματα. Επίσης δεν ανταποκρίνομαι κα-
θόλου στο στερεότυπο του ακατάστατου άνδρα. Πολλοί 
φίλοι μου είναι τακτικοί μέχρι υστερίας…»

Info Σκην.: Αναστασία Παπαστάθη. Coronet (Φρύνης 11 & Υμηττού, Πα-
γκράτι, 210 7012.123 -511), Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15, Κυρ. 21.15, € 20, 15 (Φ)

110 διπλά εισιτήρια για το «Κελεπούρι»
Ο Πέτρος Φιλιππίδης σκηνοθετεί ένα «κελεπού-
ρι» – μια κοπέλα που θα εισπράξει μια μεγάλη κλη-
ρονομιά, αρκεί να παντρευτεί πριν τα 25 της, κι 
έναν… Γιώργο που είναι πνιγμένος στα χρέη. Όταν 
η αρραβωνιαστικιά του τον πείσει να τη συναντή-
σει, ο Γιώργος θα αντικρίσει μια κοπέλα νοσηρά 
παχύσαρκη, εξ ολοκλήρου προβληματική, όμως 
θα είναι αργά να το βάλει στα πόδια. Η κωμωδία 
του Γιώργου Ηλιόπουλου έχει πυρήνα την κρί-
ση και το ερώτημα «μέχρι πού μπορεί να φτάσει 
κανείς για τα λεφτά και πόσο εύκολο είναι να πε-
ράσει το όριο, όταν τα πάντα γύρω καταρρέουν. 
Με τους Γ. Ηλιόπουλο, Σ. Φαραζή, Κ. Νικολαΐδου 
κ.ά. Αμιράλ (Αμερικής 10, 210 3639.385), από 9/11. 
Τετ. 20.00, Πέμ. & Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15, Κυρ. 18.15 
& 21.15. 

30 διπλά εισι-
τήρια για την 
«Κακομοίρα της 
Νάπολης»
O Μάρ ι ο ε γ κα τα -
λείπει την Όλγα και 
τα δυο τους παιδιά, 
επικαλούμενος «κε-
νό συνείδησης», και 
η Όλγα θα απομείνει 
να «ψάχνεται» πώς 
θα ξεπεράσει την 
απ όρριψη και  θ α 
καταφέρει να πάρει 

τη ζωή της στα χέρια της. Μονόλογος βασισμένος 
στο μυθιστόρημα της Elena Ferrante «I giorni dell’ 
abbandono», σε σκηνοθεσία Μαρίας Τσαρούχα. 
Παίζουν: Π. Μοσχοβάκου, Στ. Παργινός. Επί Κο-
λωνώ, Σκηνή Black Box (Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067), έως 30/12. Παρ. 23.00, Κυρ. 
19.00. € 12, 8 (Φ). 

60 διπλά εισιτήρια για το «Dreamville»
Σε μια επαρχιακή πόλη, την Dreamville, δεν υπάρ-
χουν εξαπάτηση και εγκληματικότητα και οι κά-
τοικοί της λένε πάντα αυτό που σκέφτονται. Μια 
παράσταση εμπνευσμένη σκηνοθετικά από τις 
ταινίες «Pleasantville» και «Dogville», που αναρω-
τιέται πώς θα ήταν ο κόσμος εάν όλοι μας λέγαμε 
την αλήθεια. Κείμ.-σκην.: Έφη Μεράβογλου. Παί-
ζουν: Έ. Μεράβογλου, Ν. Σταματόπουλος κ.ά. Θέ-
ατρο Ελυζέ (Νυμφαίου 12, Ιλίσια, 698 5011.699). Δευτ. 
& Τρ. 21.00, € 10, 7 (Άνεργοι/κάρτα ΟΑΕΔ). 

Η A.V. εξασφάλισε 30 διπλά εισιτήρια για την 
avant premiere της παράστασης «Η κακομοί-
ρα της Νάπολης», στο θέατρο Επί Κολωνώ, 
την Παρασκευή 11/11 στις 23.00, που θα πραγ-

ματοποιηθεί αποκλειστικά για τους αναγνώ-
στες της εφημερίδας. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 1 και 

ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 8/11 στις 10 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται 
σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Η A.V. εξασφάλισε 110 διπλά εισιτήρια για την 
avant premiere της παράστασης «Κελεπού-
ρι» στο θέατρο Αμιράλ την Τετάρτη 9/11 στις 
20.00, που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά 

για τους αναγνώστες της εφημερίδας. Στείλτε 
SMS: AVP (κενό) 2 και ονοματεπώνυμο στο 54121, 

μέχρι 8/11 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και 
τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Η A .V. εξασφά λισε για τους αναγ νώσ τες 
της 60 διπλά εισιτήρια για την παράσταση 
«Dreamville», στο Θέατρο Ελυζέ, τη Δευτέ-
ρα 7/11, στις 21.00. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 3 

και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 4/11 στις 
17.00. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα 

ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Θεατρικό Εργαστήρι 
Ύστερα από 6 χρόνια ερευνητικής δουλειάς, 
μέσα από τις θεατρικές της παραγωγές, η εται-
ρεία θεάτρου Άσκηση από φέτος λειτουργεί 
το δικό της θεατρικό εργαστήρι, με «κανόνα» 
ότι πέρα από τον προγραμματισμό σε βάθος 
χρόνου, την πειθαρχεία και την οργάνωση, το 
ζητούμενο είναι μία καθολική και όχι αποσπα-
σματική γνώση, μία διεύρυνση της προσωπι-
κότητας του ηθοποιού. Στα μαθήματα περι-
λαμβάνονται η τεχνική alexander και butoh, 
φωνητική και τραγούδι από την υψίφωνο της 
Λυρικής Τζένη Δριβάλα, φιλοσοφία, ιστορία 
κ.ά. Η φοίτηση είναι τριετής και για τους επαγ-
γελματίες ηθοποιούς μονοετής. Καλλιτεχνική 
διεύθυνση Περικλής Μουστάκης. Οι εγγρα-
φές έχουν ξεκινήσει. 
Φραγκούδη 18-20, Καλλιθέα, 210 9236.992 
& 694 5003531, www.askisistheatre.gr

Avant Premier
Avant Premier



Smartcity Στείλτε εγκαίρως (10 ημέρες πριν την προγραμματισμέ-
νη ημερομηνία) και τις δικές σας προσφορές στο  

➜ smartcity@athensvoice.gr 

Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΟι ευκαιρίες της εβδομάδας και πώς να τις προλάβετε

Τ-shirts από το 
Urban Freestyle 

Η A.V. εξασφάλισε για εσάς τέσ-
σερα t-shirts (1) και δύο σκελετοα-

νοιχτήρια (2). Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 1 
ή 2 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 
8/11 στις 18.00. Οι νικητές θα ενημερω-
θούν με sms και θα παραλάβουν το δώρο 
τους από το Urban FreeStyle.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Το Urban Freestyle είναι εδώ και 25 
χρόνια το κατάστημα-σημείο συνά-
ντησης όσων αγαπούν την εναλλα-
κτική μόδα των μουσικών κινημά-
των. Τα ρούχα, αξεσουάρ και είδη 
δώρων καλύπτουν όλο το φάσμα 
αυτού που ονομάζουμε alternative 
fashion – rock, metal, punk, gothic, 
hip hop. Η σχέση ποιότητας και τι-
μών είναι απλώς ιδανική (Δημοσθέ-
νους 112, Καλλιθέα, 210 9532. 870).

ΤO ΔΩΡΟ ΜΑΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΑΝΑΠΕ

Α ν βρίσκεστε σε περίοδο έρευνας αγοράς καλού 
καναπέ, σκεφτείτε την πρόταση της Natuzzi. Ο 
τριθέσιος καναπές Etoile είναι από πολυτελές 

γνήσιο δέρμα, με χειροκίνητο ανακλινόμενο μηχανισμό 
στα προσκέφαλα και πούπουλο χήνας στα καθίσματα 
και κοστίζει –μέχρι τις 15/11– € 1.950. Λ. Κηφισίας 166, 
210 6146.481

Αγοράζεις τζιν; 
Παίρνεις δώρο t-shirt.

Είσαι έτοιμος να αγοράσεις 
ένα τζιν για τη νέα σεζόν; Η 

Trussardi Jeans κάνει δώρο 
μαζί με το παντελόνι ένα συλ-
λεκτικό t-shirt της φίρμας, γυ-
ναικείο ή αντρικό. Αγοράζεις 

το τζιν που σου αρέσει (σε 
επιλεγμένα σημεία), παρα-

λαμβάνεις κάρτα με  κωδικό, 
τον βάζεις στο internet και σε 

3 μέρες παραλαμβάνεις το 
δώρο στο σπίτι.

 Πληρ.: 211 1887.370

Πάρτι ανταλλαγής 
παιδικών ειδών

Ο μικρός έχει πλέον άποψη και δεν δέχεται να φορέσει 
τα second hand του αδερφού του; Eίστε υπέρ της ανακύ-
κλωσης; Στις 5/11 στις 12.30 στον πολυχώρο Parapera 
φέρνετε αυτά που θέλετε να δώσετε (ρούχα, παπούτσια, 
παιχνίδια, βρεφικό εξοπλισμό – όλα σε καλή κατάσταση) 
και παίρνετε νέα. 
Αχαρνών 61 & Φερρών, πλησίον ηλεκτρικού Βικτώριας

2 σουτιέν € 14 / 3 σλιπ € 5 
Αυτή την περίοδο στο stock bazaar επώνυμων 

εσωρούχων X Underwear (Χαριλάου Τρικούπη 29).

Μη χάσεις
 Το ξεπούλημα του καλού κυρί-
ου με το πολυψιλικατζίδικο στη 
Χαριλάου Τρικούπη 39. Θα βρεις 
ιδιαίτερα μεταλλικά διακοσμη-
τικά από € 3, καλτσόν Arma και 

Bic με € 1, παιχνιδάκια με € 1 κ.ά. 
Μέχρι και την Κυριακή 6/11.

ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

Το θέμα είναι: «Ταυτίσεις & Ταυτότητες: Η διαφορετικότητα στην εφη-
βεία» κι αφορμή η παράσταση «Αν εσύ… ήμουν εγώ» στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Ακαδήμεια. Υπεύθυνες για το εργαστήριο οι Μαρία Μαραγκο-
πούλου (ψυχοθεραπεύτρια - κοινωνική λειτουργός) και Θάλεια Καλ-
λιαντά (υπεύθυνη εκπαιδευτικού τμήματος Θεάτρου Νέων). 5/11, 12.00-
14.00, Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος, 210 5125.600

Lunch Street Party
«Φαγοπότι χωρίς σερβιτόρο και χωρίς 
λογαριασμό» το περιγράφουν οι διορ-
γανωτές. Στις 6/11 (12.30-19.00) γεμί-
ζουμε το τάπερ μας με σπιτικό φαγη-
τό και ξεκινάμε για το Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Πελοποννήσου. Αν ο καιρός 
τα χαλάσει, το ραντεβού μεταφέρεται 
αυτόματα για τις 13/11. Όποιος θέλει 
να βοηθήσει στο στήσιμο, στέλνει mail 
στο athensroads@yahoo.com.

Βοηθάμε τις Στέγες 
Προστασίας Ανηλίκων
Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» συγκε-
ντρώνει έως 2/12 τρόφιμα (βρεφικά 
γάλατα, κονσέρβες κ.ά.), είδη υγιεινής 
(πάμπερς, αφρόλουτρα κ.ά.), κλινο-
σκεπάσματα και σχολικά είδη για τις 
Στέγες Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας 
και Πειραιά. 
Μπουσίου 20 & Κούπα 33 (πλησίον 
μετρό Κατεχάκη), 210 7482.690

Δωρεάν show 
από βερολινέζικο 

καμπαρέ
Οι Boheme Sauvage, εκπρό-
σωποι του αυθεντικού 20s 
βερολινέζικου καμπαρέ, είναι 
καλεσμένοι του περιοδικού 
Υποβρύχιο, που γιορτάζει τα 
10 χρόνια του. Μαζί τους οι 
Penny & The Swinging Cats 
και οι Athens Swing Cats. Στις 
3 & 4/11 στις 22.00 στο Booze 
Cooperativa (Κολοκοτρώνη 
57) μαζί με δωρεάν μαθήματα 
χορού, fashion και burlesque 
shows!

Πρωτότυπα 
κοσμήματα με 

€ 7, 90
Που σημαίνει: χειροποίητα 
δαχτυλίδια και σκουλαρίκια 
από κασσίτερο σε μοναδικά 
σχέδια και πολύ καλές τιμές. 
Στο κατάσ τημα αξεσουάρ 
Chalice στην Ιπποκράτους 22.
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Πλατεία 
Aγίας 
Eιρήνης

Ο νέος σφυγμός του κέντρου…

Οι δήμαρχοι
Η πλατεία έχει καινούργιους εποίκους 
αλλά και δύο παραδοσιακούς «δημάρ-
χους». Τον ξακουστό Καππαδόκη κύριο 
Κώστα που τυλίγει ίσως τα καλύτερα 
–και σίγουρα τα πιο πικάντικα– σου-
βλάκια της πόλης στο στενό διάδρομο 
πίσω από την ξύλινη πινακίδα «ΚΩΣ-
ΤΑ», μπροστά από βρετανικού μήκους 
ουρές (ειδικά μετά την εμφάνισή του 
στο «Food & The City»). Και τον κύριο 
Παύλο που ομορφαίνει το σημείο με τα 
γλαστράκια του, στήνοντας το ξύλινο 
περίπτερο με την ονομασία «Το Φιόρε 
Του Παύλου» στη μέση της πλατείας. 

Ί
σως να μην την ήξερες πριν λίγα χρόνια. Έτσι κρυμμένη κι «ανεκ-
μετάλλευτη» που χανόταν στην καρδιά του ιστορικού κέντρου 
της Αθήνας. Ξέφωτο στο τέλος του σιρκουί ανάμεσα στις βιοτε-
χνίες και τα μαγαζιά της αγοράς της Αιόλου, ακριβώς κάτω από τα 
υφάσματάδικα της Καλαμιώτου, βρίσκοντας διέξοδο στην Αθη-
νάς μέσω της οδού που σε τρελαίνει αλλάζοντας τρία ονόματα 
από Σύνταγμα έως Μοναστηράκι. Για την Καραγιώργη-Σερβίας 
που γίνεται Περικλέους και καταλήγει σε Αγίας Ειρήνης ο λόγος. 
Φυσικά, το σύμβολο είναι η ομώνυμη εκκλησία με την επιγραφή 

«Εν Εκκλησίαις Ευλογείτε Τον Θεόν». Λίγοι την προσέχουν, περαστικοί βιάζονται 
κυνηγώντας σκυφτοί την ουρά τους, εργάτες ξεφορτώνουν κούτες από φορτη-
γά σε «συχνές στάσεις», περιπλανώμενοι σκοτώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους. 
Αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πρόκειται για «θεσμική» εκκλησία, σχεδόν 
από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Καθ’ υπερβολή, τη λες και αθηναϊκό «Α-
βαείο του Ουεστμίνστερ», αφού εδώ τελούνταν οι επίσημες θρησκευτικές τε-
λετές στις οποίες έδιναν το παρών ο Όθωνας και η βαυαρική παρέα του. 

Του Παναγιώτη 
Μένέγου

Πόλη
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…Κι έγινε πιάτσα

Το «Μαγκαζέ», σχεδόν μια πενταετία 
πριν, δίπλα στην κομψή βιτρίνα των 
εκδόσεων «Πόλις», έβαλε την πλατεία 
Αγίας Ειρήνης και στη νυχτερινή βόλ-
τα. Έγινε κατευθείαν προχωρημένο μι-
ντιακό στέκι, όλοι συζητούσαν για τον 
τεράστιο χάρτη που κάλυπτε τον τοί-
χο του, για την μπανιέρα στην κομψή 
τουαλέτα του και σπαταλούσαν το wi-fi 
που σχεδόν πρώτο σε όλη την Αθήνα 
έβαλε. Κάπου εκεί μπήκε στο κόλπο και 
το στενό της Αβραμιώτου, προκαλώ-
ντας ροή πιτσιρικάδων που ζωντάνε-
ψαν τους γύρω δρόμους. Τα indie kids 
βολεύονταν στο «Pop», το «Baba Au 
Rum» έβαλε και τα κοκτέιλ του Θάνου 
στο μενού, την ώρα που η Καρύτση γι-
νόταν «το κέντρο του κέντρου».
Πριν από ενάμισι χρόνο το σπετσιώτικο 
«Θρούμπι» ήρθε να προστεθεί στο πο-
λύχρωμο προϋπάρχον «Καπάκι».  Το 
τελευταίο σε υποδέχεται μπαίνοντας 
στην πλατεία, σερβίροντας ζεστό κα-
φέ σε εκείνους που τιμούσαν την Αγία 
Ειρήνη προτού γίνει  «hip». «Three is 
a crowd», λοιπόν. Την προηγούμενη 
θερινή σεζόν έσκασαν «Tailor Made» 
και «Rooster», διαμορφώνοντας ο-
ριστικά το προφίλ της νέας πιάτσας. 
Πιο «κυριλέ» από την Καρύτση, πιο 
30+ από την Αβραμιώτου, σταθερά gay 
friendly, πιο ψύχραιμη από το Γκάζι. To 
«Tailor Made» ειδικεύεται στον καφέ 
(και μάλιστα φθηνό) και τα κοκτέιλ, έ-
χει εξαιρετική διακόσμηση που σπάει 
το βαρετό αθηναϊκό πρότυπο (πρόλα-
βε το τραπεζάκι με τη ραπτομηχανή) 
και στεγάζεται σε κτίριο υπογραφής 
Τσίλερ. Το «Rooster» με την ωραία α-
νοιχτή αίθουσα είναι το νέο στέκι των 
Αθηναίων bookcrossers, φιλοξενεί εκ-
θέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, 
σερβίρει πρωινά που συνεφέρουν γερά 
παιδιά και πιάτα μεσογειακής κουζίνας 
διά χειρός Βασίλη Πέππα.

Στο «Φιόρτε Του Παύλου» βρίσκεις...

Μυρωδικά 
(ρίγανη, λουίζα, θυμάρι κτλ.) από € 1,5

Χρυσάνθεμα 
και λοιπά καλλωπιστικά από € 4

Οπωροφόρα 
όπως λεμονιές, πορτοκαλιές από € 9

1946 και 1951 τα έτη που ξεκίνησαν, α-
ντίστοιχα – στην περίπτωσή τους δεν 
μπορείς να αποφύγεις το κλισέ «ζωντα-
νή ιστορία». Αμφότεροι δεν φαντάζο-
νταν ότι η έδρα τους θα εξελισσόταν σε 
hot spot, γι’ αυτό και αντιμετωπίζουν 
με συμπαθητική επιφυλακτικότητα 
την «ανάπτυξη». Όπως άλλωστε και οι 
λιγοστοί κάτοικοί της. Λιμπιστικά πα-
νό «ενοικιάζεται» θα δεις, αλλά είναι 
τέτοιο το μέγεθος/κόστος των διαμερι-
σμάτων ή και επαγγελματικών χώρων 
που για κάποια καθιστούν σχεδόν απα-
γορευτικό το deal τη δεδομένη συγκυ-
ρία (π.χ. 240m2 έναντι € 3.500 μηνιαίου 
μισθώματος…).

Προσοχή! 
Η πιο ωραία πλατεία της πόλης 

δεν είναι πάρκινγκ. 
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ΚΩΣΤΑ voices
«Κύριε Κώστα, 
2 πίτα-μπιφτέκι». 
«Να τα κάνω ΑΕΚτζίδικα; 
(σ.σ. με καυτερή σάλτσα 
και πιπεριές δηλαδή)
«2 πίτες καλαμάκι χωρίς κρεμ-
μύδι, παρακαλώ». «Αν θες 
χωρίς κρεμμύδι να πας αλλού, 
εδώ το φτιάχνουμε σωστά…»
«Ένα σουβλάκι, κύριε Κώ-
στα…» «Σίγουρα; Μετά θα θες 
κι άλλο και δεν θα σου φτιά-
χνω…»

Πόλη

Γύρω-γύρω 

Αλλά δεν είναι μόνο η πλατεία. Στην 
παράλληλη Καλαμιώτου το «Dude» 
ψάρωσε κόσμο με την αναφορά του 
στον «Μεγάλο Λεμπόφσκι» και γρήγο-
ρα έγινε στέκι. Μεγάλη μπάρα, πολύς 
κόσμος στον πεζόδρομο σε επικοινω-
νία με τα γύρω μπαρ, easy listening στα 
ηχεία και καταπληκτικά συριανά πα-
τατάκια που σερβίρουν με το ποτό σου. 
Αυτές τις μέρες σκάει, απέναντί του, 
και το new entry  bar-theatre «Faust». 
Θα δεις, ας πούμε, παραστάσεις των 
Opera Chaotique και Graveyard Café 
Band, θα ακούσεις μουσικές από Dear 
Quentin, Christo Z κ.ά. Στο νο. 19 βγά-
ζει τα τραπεζάκια του ο «Μελίλωτος», 
που εδώ και κάποιους μήνες δεν κάνει 
μόνο delivery ενώ, όπως επεκτείνεται 
ο  Λούβρος, η «πολιτεία του Booze»  
εκτός από τις ΚΟ.ΤΕΣ. στη Βουλή θα 
φτάσει μέχρι το ιερό της Αγίας Ειρή-
νης. Μερικές ακόμα διευθύνσεις για τη 
βόλτα σου: το καφέ «Aperitif» δίπλα 
στην Καπνικαρέα με την υπογραφή του 
Παύλου Πότσιου (Deluxe, Soul κτλ.), 
παριζιάνικη κομψότητα και πολύ jazz, 
το καινούργιο καφεβιβλιοπωλείο των 
εκδόσεων Γαβριηλίδη (Αγίας Ειρήνης 
17), η Λέσχη Φίλων Κόμικς (στον όρο-
φο Αγίας Ειρήνης 5), οι επικές μπριζόλες 
στην ψησταριά της οδού Βασιλικής (το 
μικρό στενό πίσω από την πλατεία)…
Στο τέλος, λίγη γκρίνια. Η πλατεία Αγί-
ας Ειρήνης είναι ένα πανέμορφο σημείο 
της πόλης. Δεν είναι πάρκινγκ… A

Aperitif

Καπάκι Cafe

Faust

Tailor Made

Dude

Magaze

Rooster
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Τόπος και χρόνος: 23 Οκτωβρίου, Πάρκο Αντώνης 

Τρίτσης. Σκοπός: να δοκιμαστούν και να αξιολογη-

θούν τα νέα παπούτσια Running της adidas «Response 

Cushion 20». Από ποιους: Από 20 δρομείς-μέλη της 

INTERSPORT Running Team και την προπονη-

τική ομάδα του περιοδικού «Runner», 

με επικεφαλής τον 7 φορές πρωτα-

θλητή Ελλάδας στον Μαραθώνιο 

Νίκο Πολιά. 

Η προπόνηση-δοκιμή ήταν 

σκληρή, απαιτητική, όπως 

ταιριάζει σε ένα μαραθωνο-

δρόμο. Με τους δρομείς της 

ομάδας, οι οποίοι φορού-

σαν όλοι τα νέα «Response 

Cushion 20» να συμφωνούν 

ότι πρόκειται για ένα σταθερό 

παπούτσι προπόνησης, με ελα-

στικό και άνετο πάτημα και εξαι-

ρετική απορρόφηση κραδασμών. Ο 

Μιχάλης Χρονάκης δήλωσε συγκεκριμέ-

να ότι έμεινε «πολύ ικανοποιημένος με τη στα-

θερότητα του παπουτσιού σε όλα τα εδάφη», αλλά και 

με το γεγονός ότι «το παπούτσι τον κράτησε δροσερό 

καθ’ όλη τη διάρκεια της προπόνησης». Αντίστοιχα, 

σχετικά με την εφαρμογή, ο Ιωάννης Χρονόπουλος 

δήλωσε «πλήρως ικανοποιημένος» και χαρακτήρισε το 

νέο Response Cushion 20 «πολύ άνετο». 

Τα Response Cushion 20, εκτός από το τρέξιμο, είναι 

ιδανικά για τη βόλτα ή τις καθημερινές δραστηριότη-

τες, κυκλοφορούν σε λαχανί-γαλάζιο για τους άνδρες 

και σε μοβ-λευκό για τις γυναίκες και θα τα βρείτε απο-

κλειστικά στα καταστήματα INTERSPORT σε όλη την 

Ελλάδα και την Κύπρο.

Ανέβηκε στο βάθρο 

Το νέο «Response Cushion 20»

 της adidas έλαβε το βραβείο «Best Buy»

 σύμφωνα με το Runner’s World UK October 2011. 

Η adidas, ως χορηγός της INTERSPORT Running 

Team, θα προσφέρει στον αθλητή της ομάδας που 

θα σημειώσει τον καλύτερο χρόνο στον Μαραθώνιο 

Δρόμο της Αθήνας ως δώρο ένα ταξίδι στη Γερμανία 

για να συμμετάσχει σε ένα από τα μεγαλύτερα running 

γεγονότα, στον Μαραθώνιο του Βερολίνου.

Τεχνολογία χιλιόμετρα μπροστά 
Το νέο «Response Cushion 20» βασίζεται στην τε-

χνολογία Formotion®, ώστε στη φτέρνα να κινείται 

ανεξάρτητα και να προσαρμόζεται στο προσωπικό 

πάτημα του κάθε δρομέα και στις ιδιομορφί-

ες του εδάφους, με σκοπό την εξαιρε-

τική στήριξη και ομαλή πορεία. Στη 

μεσαία σόλα, στο πίσω μέρος η 

τεχνολογία adiPRENE® απορρο-

φά τους κραδασμούς, ενώ στο 

μπροστινό μέρος η τεχνολο-

γία adiPRENE+® απορροφά 

και επιστρέφει την ενέργεια 

δίνοντας ώθηση στην εκκί-

νηση. Στην εξωτερική σόλα, 

η τεχνολογία adiWEAR® προ-

στατεύει το παπούτσι στα κρί-

σιμα σημεία τριβής. Το εσωτερικό 

κάλυμμα προσφέρει ανατομική και ά-

νετη εφαρμογή, ενώ το εξωτερικό είναι κα-

τασκευασμένο από πλεγματοειδή ύφανση mesh 

μεγάλης διαπνοής με ανακλαστικότητα 360°. Περισ-

σότερες πληροφορίες για τη δοκιμή και αξιολόγηση 

του νέου «Response Cushion 20» της adidas, αλλά και 

πληροφορίες για την τεχνολογία και τα χαρακτηρι-

στικά του παπουτσιού, μπορείτε να βρείτε στο www.

intersport.gr  

Η INTERSPORT Running Team
δοκιμάζει και αξιολογεί 

τα νέα παπούτσια Running 
της adidas «Response Cushion 20»

A
d

ve
rt

o
ri

al
  «

A
.V

.»



Skate
Του Billy Γρυπάρη 

OUR PARK FIESTA EVENT

Τι ξέρεις από skate; 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ
Είναι πολιτικός μηχανικός. Γεννήθηκε στη 

Βαγδάτη το 1957. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε 

στην Αφρική. Αρκετά χρόνια τώρα έχει επιλέ-

ξει ως τόπο διαμονής του την Ελλάδα. Αυτές 

τις μέρες σκέφτεται ότι το μόνο που έμεινε στο 

κουτί της Πανδώρας είναι η Ελπίδα.

Περίγραψε μου την πρώτη σου επαφή με τον 
κόσμο του skateboarding. Δεν θυμάμαι κάποια 
συγκεκριμένη στιγμή, αλλά είναι πολλά χρόνια 
που βλέπω στην πόλη skateboarders. Ίσως η πα-
λιότερη και εντονότερη εικόνα (και ήχος) είναι 
από κάποιους μαθητές του σχολείου εδώ πιο 
πάνω από το σπίτι, που βρίσκουν διασκεδαστικό 
τον κατηφορικό μας δρόμο.

Τι θαυμάζεις στη συγκεκριμένη κουλτούρα; 
Κουλτούρα; Δεν είχα φανταστεί ότι είναι κάτι πα-
ραπάνω από θεαματικό sport. Βέβαια η σχετικά 
ομοιογενής εμφάνιση, ρούχα, παπούτσια, κάτι 
θα δηλώνει, θα ήθελα να μάθω περισσότερα.

Πιστεύεις ότι οι skaters διαφέρουν από τα άλ-
λα παιδιά; Μου αρέσει πολύ ότι είναι οι μόνοι 
που χρησιμοποιούν την πόλη, τους δρόμους, 
τις πλατείες και τα πάρκα με ενεργή ζωντάνια. 
Είναι πολύ ευχάριστο να τους παρατηρείς μέσα 
στην μπίχλα της άθήνας, που δεν βλέπεις παρά 
μόνο βιαστικούς περαστικούς στο κοινόχρη-
στο περιβάλλον. Οι γονείς με τα παιδιά απουσι-
άζουν από τις πλατείες, ελάχιστους ανθρώπους 
συναντάς να διαβάζουν στο ύπαιθρο, ίσως κά-
που-κάπου κάποιον τουρίστα. Μέσα σε  αυτό το 

περιβάλλον μόνο 
οι skateboarders απολαμβάνουν τόσο 
πολύ αυτό που οι υπόλοιποι έχουν σχεδόν εγκα-
ταλείψει.

Τι σε φοβίζει όταν βλέπεις κάποιον να κάνει 
skate; Μην ανοίξει κανένα κεφάλι ή σπάσει κα-
νένα κόκαλο, όχι μόνο από τους αρχαρίους αλλά 
και από έμπειρους που τολμάνε πολύ θεαματι-
κές φιγούρες.    

Στείλε ένα μήνυμα στους κυβερνήτες της 
πόλης που μπορεί να βοηθήσει τη σκηνή του 
skateboarding. Έχω δει σε ντοκιμαντέρ ότι σε 
άλλες χώρες έχουν κατασκευαστεί πίστες ειδι-
κές για skateboard και μπορώ να εκτιμήσω, είμαι 
μηχανικός, ότι είναι μικρού σχετικά κόστους. 
Οικόπεδα εγκαταλειμμένα, αλάνες, πάρκα κ.λπ. 
μπορούν να προσελκύσουν κόσμο, που σημαί-
νει ζωή, ασφάλεια, καθαριότητα και ό,τι πηγά-
ζει από ένα χώρο που έχει χρήστες που τον α-
γαπoύν και τον απολαμβάνουν.    

 billygee23@yahoo.gr

Τ α επίσημα εγκαίνια του νέου 

CU skate Plaza  σ τους Αμπε-

λόκηπους, το νέο μας (και μο-

ναδικό προς το παρόν) καμά-

ρι, έγιναν σε συνδυασμό με ένα διαγωνισμό 

skateboarding που διοργάνωσαν οι ομάδες 

των Color skates, Goodbie sk8boards, Micro x 

treme και Vodafone CU. Μικροί και μεγάλοι σε 

ηλικία skaters διαγωνίστηκαν και πρόσφεραν 

θέαμα. Είχαν όλοι τρομερή άνεση, αφού γνώ-

ριζαν πια καλά το χώρο, έδειξαν τα κόλπα τους 

και ο κόσμος τούς παρακολούθησε με φοβερό 

ενδιαφέρον παρά το τσουχτερό κρύο. Όταν 

απολαμβάνεις όμορφο skateboarding, όλα τε-

λειώνουν γρήγορα. Έτσι, οι κριτές πήραν θέση 

για τα αποτελέσματα των νικητών, κλείνοντας 

το όγδοο (!) κατά σειρά event για το 2011, κάτι 

πρωτοφανές για το χώρο μας. Οι νικητές που 

αναδείχτηκαν ήταν:

Βig men
1ος πάνος Λούπης

2ος άρθούρος Κυβιλιόφ

3ος Giogio Armani Ζάβος

Juniors
1ος Dennis Σκαμνάς

2os παναγιώτης Σταθάκης

3ος Νίκος Μιγκλής

3η Μπιενάλε της Αθήνας 2011 «Μονόδρομος» 
( 23/10 - 11/12) . Με τη συμμετοχή περισσότερων 
από 100 καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες, ε-
πιμελητές και θεωρητικούς από όλο τον κόσμο.

Εκδηλώσεις στη Διπλάρειο Σχολή, παράλληλα 
με την έκθεση του «Μονόδρομου» 
4/11, 18.00 «Οικονομική κρίση και νεοελληνική 
ιστορία». Ποια είναι η σχέση της ελληνικής κρί-
σης με την Ιστορία; Πώς καταγράφεται μια σειρά 
«κρίσεων» από το 19ο αιώνα έως τις μέρες μας και 
ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που βιώνουμε 
σήμερα; Πάνελ ομιλητών με τους άντώνη Λιάκο, 
καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Έφη Γαζή, 
αν. καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
Δήμητρα Λαμπροπούλου, λέκτορα στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, και άλέξη Φραγκιάδη, διδάσκο-
ντα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. 
Κάθε Σάββατο και Κυριακή οι We Never Closed 
παρουσιάζουν performances και κάθε Παρασκευή 
φιλοξενούν προσκεκλημένους καλλιτέχνες.
4/11, 18.00-20.00 «άυνανισμός και μισαλ-
λοδοξία: μια ιστορία έρωτα και Stand up», μια 
performance του Θωμά Τσαλαπάτη.

5 & 6/11, 18.00-20.00 «Tableau #2: Public 
Enemies». Δύο ηθοποιοί αυτοσχεδιάζουν με α-
φορμή την ιστορία των Bonnie και Clyde. Ένας 
μουσικός μελοποιεί και εκτελεί live το ποίημα της 
Bonnie Parker «The Trail’s End». Συμμετέχουν οι: Δ. 
πλειώνης, Ά. Σιαφάς & Δ. Χαντζηπαυλίδου. Στη 
σκηνοθεσία συνεργάστηκε ο Μ. Τσιχλής.
5/11, 17.30-19.00 The Angelo Foundation - Γεν-
νήτωρ Φαντασιακής πλοκής. Performance, μέ-
ρος του project WORD OF MOUTH, σε επιμέλεια 
KERNEL. (http://thewordofmouth.net/)
5 & 6/11, 19.00-20.00 «Exactly what i wanted», 
performance της χορευτικής ομάδας yElP Dance 
co. Τις ίδιες ημέρες θα πραγματοποιηθούν στη Δι-
πλάρειο Σχολή ξεναγήσεις για το κοινό.

Info Τρ.-Παρ. 12.00-21.00, Σάβ.-Κυρ. 10.00-21.00. 
Συνδρομή & εισιτήριο διαρκείας για 42 μέρες: 
€ 10, 7(Φ). Αχαρνών 8, Αθήνα , Τ: 210 5232.222, 
Φ: 210 5232.202, www.athensbiennial.org/AB/
monodrome/MDinfo.htm| 
mailto:press@athensbiennial.org | press@
athensbiennial.org | www.athensbiennial.org

JOIN MONODROME!

Κώστας Μπασάνος, La Rivoluzione 
Siamo Noi (Η επανάσταση είμαστε 
εμείς). Ευγενική παραχώρηση του 
καλλιτέχνη και του Κέντρου 
Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα
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Info12, 13, 19, 20/11 
& 1, 4/12 & 20, 21, 22, 

29/4/2012. Θέατρο 
Ολύμπια, Ακαδημίας 

59-61, 210 3662.100, 
210 3612.461, 210 

3643.725. € 40, 30, 
25, 15 (παιδ./φοιτ.)
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Γιώργος Ματθαιακάκης, Γεωργία Ηλιοπούλου

«Η Κρητικοπούλα, η Αρετή, είναι το κεντρικό πρόσωπο. 
Ντύνεται αγόρι (Μανωλιός) για τις ανάγκες της Κρητικής 
Επανάστασης και αποσπά έτσι προνόμια για τους συμπα-
τριώτες της από τον Ενετό δούκα. Όπλα της η τσαχπινιά, η 
εξυπνάδα και η θηλυκότητά της.   
Δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να μπω στο ρόλο, αφού ο χα-
ρακτήρας της έχει συνάφεια με το δικό μου – έχω και εγώ 
το επαναστατικό της Κρητικοπούλας! 
Η δυσκολία του έργου είναι ότι έχει και πρόζα. Αυτό για τους 
ηθοποιούς και το σκηνοθέτη είναι διπλός κόπος. Ο Ζού-
λιας όμως είναι ένας “διαθέσιμος” σκηνοθέτης – είναι στη 
διάθεση του καλλιτέχνη, παίρνει ένα κομμάτι μας και το 
εξελίσσει, μας βγάζει όλα τα προτερήματα και βοηθάει να 
καλύψουμε τα ελαττώματά μας. Εμένα με απελευθέρωσε. 
Πιστεύω ότι λόγω των καταστάσεων που διανύουμε αυτή 
τη στιγμή το έργο θα ξεσηκώσει τον κόσμο, γιατί μιλάει για 

“Ψωμί-Παιδεία- Ελευθερία”, το σύνθημα ακούγεται στη 
σκηνή. Το κραυγάζουν οι Κρητικοί στην αρχή της παράστα-
σης, όπως πριν από λίγες μέρες το φώναζαν οι εκπαιδευ-
τικοί στα συλλαλητήρια. Ακούγονται κι άλλα συνθήματα, 
όπως το “Όχι άλλα μέτρα αντιλαϊκά”. Ακούει ο κόσμος Ενε-
τοκρατία και σκέφτεται “τι σχέση έχει με την Ελλάδα του 
σήμερα;”. Ε, λοιπόν, υπάρχουν πολλές ομοιότητες».

Trivia Είναι η πρώτη φορά που ο σκηνοθέτης Πέτρος 
Ζούλιας συνεργάζεται με τη Λυρική / Η «Κρητικοπούλα» 
μιλά με απλά υλικά για τον έρωτα και την επανάσταση στα 
χρόνια της Ενετοκρατίας στην Κρήτη (1211-1715) / Είναι το 
κύκνειο άσμα του Σπύρου Σαμαρά (1861-1917), γραμμένη 
ένα χρόνο πριν από το θάνατό του / Παρουσιάστηκε πρώτη 
φορά το 1916 στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών και την πρεμιέ-
ρα παρακολούθησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η «Κρητικοπούλα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή 

Στ’ άρματα,  
στ’ άρματα!

Η σοπράνο Γεωργία Ηλιοπούλου
μάς μιλάει για την κωμική –και επίκαιρη– 

όπερα του Σπύρου Σαμαρά στην πρώτη πλήρη 
σκηνική αναβίωσή της μετά από 80 χρόνια

Της δΗΜΗτρΑΣ τριΑντΑΦυλλΟυ
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Η κόλασΗ των όικόγενει-
ακων συγκρόυσεων
Βαθιά φροϋδικό και ανατριχιαστικά καθημερινό 
το θέμα της παράστασης «Αυτό το παιδί». Συνδυα-
σμός θεατρικότητας και εικαστικής περιπλάνησης, 
βουτιά στο υποσυνείδητο των σχέσεων γονιών-
παιδιών σε 10 αυτοτελή επεισόδια. Οι θεατές μετα-
κινούνται ανάμεσα στις σκηνές και την οικογενεια-
κή βαρβαρότητα. Badminton, Γουδή, μέχρι 20/11

Voicechoice Tου MIXAΛH ΠITENH 

σχεδιαζόντασ τραπεζεσ
Επιβλητικό μεσοπολεμικό κτίριο στην Πανεπιστη-
μίου, λιτό, σύγχρονο στην Αμερικής 3. Δύο από τα 
δεκάδες κτίρια της Τράπεζας της Ελλάδος. Νεο-
κλασικισμός, βυζαντινός ρυθμός, μοντέρνα αρ-
χιτεκτονική... Αποσπάσματα από την ιστορία μιας 
τράπεζας και από την ελληνική αρχιτεκτονική του 
20ού αι. σε μια υποδειγματική έκθεση. Μουσείο 
Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, μέχρι 27/11 

γερμανικόσ ρόμαντι-
σμόσ - electronica
Ονομάζεται Christopher von Deylen και είναι ο 
Schiller. Επιστρέφει στην Αθήνα με ambient και 
techno ταξίδια. Με επιρροές από τον Eric Satie, τον 
Philip Glass, τον Friedrich Schiller (ναι, τον Γερμανό 
θεατρικό συγγραφέα του 18ου αιώνα!) και τους 
Kraftwerk. Και με εξαιρετική καλεσμένη τη Νορβη-
γίδα Kate Havnevik. Gagarin, Λιοσίων 205, 4/11

ενασ δυτικόσ ιαπωνασ
Γεννήθηκε στη Λευκάδα και έζησε στην Ιαπωνία, 
πήρε την υπηκοότητα και ασπάστηκε το σιντοϊ-
σμό και το βουδισμό. Ο μόνος Δυτικός που συγκα-
ταλέγεται στους εθνικούς συγγραφείς της χώρας. 
Μια βραδιά για τον Λευκάδιο Χερν. Θα προβληθεί 
και η ταινία του Π. Ράππα «Η πηγή της νιότης», βα-
σισμένη σε μια ιστορία του Χερν. Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών, Συγγρού 107-109, 3/11, 20.30

athensvoice.gr 
Τι παίζει στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα; «210 Guide», ένας  πλήρης οδηγός  πόλης

 ➜ pitenis@ath.forthnet.gr

ό λόγότεχνΗσ πόυ φωτόγραφιζε
Ο Κλείτος Κύρου έγραφε ποίηση και μετέφραζε θέατρο. Αλλά είχε και το πάθος της φωτογραφίας. Η Θεσσαλονίκη και τα 
νησιά του Αιγαίου σε μαυρόασπρες εκδοχές, όπως δεν υπάρχουν πλέον. Ευρωπαϊκές πόλεις υπό απρόβλεπτη οπτική 
γωνία. Οικογενειακές σκηνές (αυθόρμητες ή σκηνοθετημένες;). Πορτρέτα του Νίκου Ζαχαριάδη 
και του Μανώλη Αναγνωστάκη. Φωτογραφικά ντοκουμέντα που μετασχηματίζονται σε φωτογραφική ποίηση. 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αγ. Κωνσταντίνου 20, μέχρι 20/111 

2 
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ανδρεασ νικόλαόυ
Μια ανάλαφρη μικρή κοιμωμένη, ζωγραφισμένη 
σε όλα τα στάδια του ανέφελου ύπνου της. «Ένα 
δίπτυχο που περιλαμβάνει τα επικεντρωμένα στη 
νεαρή κοιμωμένη έργα και τα διαφορετικά πορτρέ-
τα του ίδιου πάντα μοντέλου. Διπλό ψυχογράφημα 
σώματος-ψυχής με ποιητικό τρόπο» περιγράφει τη 
σειρά η ιστορικός τέχνης Ντόρα Ηλιοπούλου Ρο-
γκάν. 4/11 - 3/12, Εικαστικός Κύκλος, Χ. Τρικούπη 121

ζωγραφικΗ & φωτόγραφια
Την έκθεση ζωγραφικής του Μάνου Κερεστεντζή παράλληλα με τις 
φωτογραφίες του Μάξιμου Χρυσομαλλίδη. Από 9/11 και για όλο τον

Νοέμβριο στο St. George Lycabettus. Κλεομένους 2, Κολωνάκι

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

όμαδα PHotolaGnS
Ανοίγουν πόρτες ερειπωμένων χώρων και εστι-
άζουν στην εγκατάλειψη, τη φθορά, το χρόνο, 
την απουσία, το φως, το σκοτάδι. Μια ομάδα νέων 
φωτογράφων (Ραφαήλ Αρετάκη, Κατερίνα Βλά-
χου, Ιωάννα Γκόγκου, Τζίνα Ζόμπολα, Γιώργος 
Μανωλάκαινας, Ελευθερία Σίντρου) δημιουρ-
γούν πάνω στα συντρίμμια. 3-26/11, Πολυχώρος 
Parapera, Αχαρνών 61 & Φερών

➜ epiloges@athensvoice.gr

μΗ χασεισ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑφύΛΛού

6ο Pocket theatre Festival
Low budget κι ευέλικτο, κάνει πρεμιέρα στο 
νέο λιλιπούτειο διώροφο θεατράκι (μία κε-

ν τρική σκηνή και 10 μι-
κροσοπικές) στο Μι-

κρό Πολυτεχνείο. 
Θέμα του «Η ώρα 

της Κρίσης» και 
δ ύ ο  δ ι α γ ω -
νισ τικές κα-
τ ηγ ο ρ ί ες.  Η 
πρώτη, με 40 
πρωτότυπα 

έργα έως 15΄, 
και η δεύτερη 

με 50 διασκευα-
σμένα αποσπάσμα-

τα γνωστών θεατρικών 
έργων από σπουδαστές θεα-

τρικών σχολών ή ερασιτέχνες ηθοποιούς. Τα 
Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου (5 & 6, 12 & 
13, 19 & 20, 26 & 27 / 11) και τον Δεκέμβριο (3 & 
4/12). Αγίων Ασωμάτων 6, Θησείο

στηρίζουμε την εστία 
Τι είναι η Εστία (www.eseepa.gr); Χώρος που 
προσφέρει υπηρεσίες κατάρτισης σε νέους 
με νοητική στέρηση. Μοναδική πηγή της τα 
ελάχιστα δίδακτρα από τις ταλαιπωρημέ-
νες οικογένειες των μαθητών. Τι μπορούμε 
να κάνουμε εμείς; Nα δώσουμε το «παρών» 
στη δράση «ο δικός μου... Μαραθώνιος» 
(6/11, στις 11.00) στο Ζάππειο. Στόχος της εκ-
δήλωσης (συμβολικός αγώνας δρόμου των 
παιδιών με νοητική υστέρηση, ομιλίες κ.ά.) 
η οικονομική ενίσχυση για την ανέγερση της 
3ης κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης 
(ΣΥΔ Λίλιαν Βουδούρη) στο Πικέρμι. Βοηθήστε 
κι εσείς στέλνοντας SMS στο 54234  μέχρι τις 
7/11, γράφοντας τη λέξη ΕΣΤΙΑ.
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Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Μη χάσεις! 

Πάρτι γενεθλίων 

στο Pango’s bistrot - 

delicatessen για τα 3 του 

χρόνια, την Παρασκευή 4/11 

από τις 17.00 έως τις 22.00 το 

βράδυ! Ζωοδόχου Πηγής 5, 

Aθήνα, 210 3834.753

Bio λαϊκές αγορές
Μάθε πού γίνονται κάθε εβδομάδα και κάνε τα 
ψώνια σου σε καλές τιμές και μεγάλη ποικιλία 

● Δευτέρα: Κηφισιά (τέρμα Χ. Τρικούπη),  
Ν. Σμύρνη (Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα), Χαϊδάρι  
(πίσω από το νέο Δημαρχείο) 14.30 - 17.30

● Τρίτη: Κορυδαλλός (πλ. Ελευθερίας) 15.00-
18.00, Ν. Ηράκλειο (Ελ. Βενιζέλου) & Ψυχικό  

(πλ. Αρσακείου) 14.30-17.30
● Τετάρτη: Γλυφάδα (Πλ. Ξενοφώντος),  

Ηλιούπολη (Μ. Αντύπα), Πειραιά ς  
(πλ. Καλαβρύτων-Πηγάδα) 14.30-17-30, Χαλάνδρι 

(Τυμφρηστού & Ιωαννίνων) 13.00-17.00
● Πέμπτη: Γέρακας (Εθν. Αντιστάσεως),  

Θρακομακεδόνες (πλ. Αλμπανέλλα), Π. Φάληρο 
(ελεύθερο πάρκινγκ Τάε Κβο Ντο), Πετρούπολη 
(Μπουμπουλίνας & Δωδεκανήσου) 14.30-17.30

● Παρασκευή: Αγ. Βαρβάρα (πεζόδρομος Κου-
ντουριώτη), Καισαριανή (Άλσος πίσω από Νίαρ 

Ιστ), Ν. Ιωνία (Ελευθερούπολη), Χολαργός  
(Σύρου, δίπλα στο Δημαρχείο) 14.30-17.30, Κολω-

νάκι (πλ. Δεξαμενής) 9.00-14.00
● Σάββατο: Κ. Πατήσια (Πάτμου & Καραβία),  

Κυψέλη (Δημ. Αγορά), Βούλα (Ξενοφώντος & Λυ-
κούργου), Ίλιον (Λ. Δημοκρατίας) 9.00-14.00

Μπριζόλα 
με πουρέ σελινόριζας

Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μπες στην κουζίνα και μαγείρεψε κάτι γρήγορα, αλλά και 
με γκουρμέ διάθεση. Στα κρεατικά, σχάρας ή μαγειρεμέ-
να, αντικατάστησε τις πατάτες με κάτι διαφορετικό και 
πιο υγιεινό, όπως η σελινόριζα, που είναι η εποχή της.

Τα υλικά Μπριζόλες χοντροκομμένες ● 1 κόκκινο κρεμμύδι 
κομμένο σε ροδέλες ● 1 ποτήρι κόκκινο κρασί ● 1 κ.κ. ζάχαρη ● 
γάλα ● σελινόριζα κομμένη σε κομμάτια

Η υλοποίηση Βράζουμε τη σελινόριζα μέχρι να μαλακώ-
σει, τη στραγγίζουμε και με το ειδικό εργαλείο τη λιώνουμε, 
προσθέτουμε γάλα (μια κουτάλια βούτυρο προαιρετικά), αλα-
τοπίπερο και φτιάχνουμε τον πουρέ. Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε 
λάδι, βάζουμε τις μπριζόλες και τα κρεμμύδια και τα ψήνουμε 
για 3 .́ Τις αναποδογυρίζουμε και ρίχνουμε το κρασί και τη ζά-
χαρη. Αφήνουμε για λίγο, ώστε να γίνει η σάλτσα, και σερβί-
ρουμε μαζί με τον πουρέ. 

* Όπως και στον καλό πουρέ, δεν βάζουμε πολύ νερό όταν βρά-
ζουμε τη σελινόριζα (ίσα-ίσα να τη σκεπάζει). Διαλέγουμε τις 
σκληρές και βαριές σελινόριζες. 
* Το καθάρισμα γίνεται με κοφτερό μαχαίρι από τη βάση προς 
τα πάνω.
 * Με το ειδικό εργαλείο που λέγεται «μαντολίνο» μπορούμε να 
φτιάξουμε υπέροχα τσιπσάκια ή χοντρά κομμάτια για να αντικα-
ταστήσουμε τις πατάτες φούρνου ή τις πατάτες ογκραντέν. 

Βαθμολογήστε τη συνταγή, στείλτε τα σχόλιά σας                         
➜ jenniestav@yahoo.com

Ο Κώστας Τουλουμτζής και η Enoteca του, το εξαιρε-
τικό wine resto των βορείων προαστίων, φέτος κατη-
φορίζουν Π. Φάληρο και συγκατοικούν με το Petit 
Sommelier // Ya Ya , το καινούργιο all day και all night 
bar εστιατόριο στο Κολωνάκι (Τσακάλωφ 6) για freddo 
αλλά και κοκτέιλ. Με modern barock διακόσμηση, ιτα-
λομεσογειακή κουζίνα και πολλά θεματικά πάρτι σχεδόν κάθε 
μέρα, μενού το μεσημέρι € 12 // Όρεξη να ’χεις, το όνομα του 
νέου οινομαγειρείου στο κέντρο της Γλυφάδας (Μ. Μπότσαρη 

14) με πολλά μαγειρευτά (και από την κρητική κουζίνα) για 
dine in ή και delivery // Για 6η χρονιά «οίνοι Πελοποννή-
σου, Φυσικά», αυτή τη φορά στο Hilton, στις 6/11, 13.00-
20.00, για δοκιμή και γνωριμία με 30 οινοπαραγωγούς της 

περιοχής, με ελεύθερη είσοδο // Στον βασίλαινα στις 3/11 
Γευσιγνωσία οίνου με κρασιά του Κτήματος Παυλίδη, τιμή μενού 
€ 35 //  Σήμερα Πέμπτη ξεκινάει το Φεστιβάλ Γαστρονομίας στη 
Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη του δήμου, και θα κρατήσει 
μέχρι τις 5 Δεκέμβρη 

ΝΕΑ!

Γκουρμέ στο σπίτι

TasTePOLICe
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Thalasses
(Ξανά) Γκουρμέ στο κέντρο

Σ χεδόν όλα τα εστιατόρια που έχουν ανοίξει τον τελευταίο καιρό έχουν 
διαλέξει «την περιφέρεια» – το άλλοτε πανίσχυρο κέντρο έχει πολλούς 
λόγους για να το αποφύγει ένας επιχειρηματίας σήμερα. Οπότε το re-

opening του πρώην Επτά Θάλασσες της Σίνα και τωρινού Thalasses αποτελεί μια 
ευχάριστη όσο και επαναστατική είδηση. Στην εποχή που το σουβλάκι έχει απόλυ-
τα επικρατήσει, τολμάει να είναι και «γκουρμέ» – χαρακτηρισμός που τα προηγού-
μενα χρόνια ζητιόταν επίμονα μέχρι και στις πιο ταπεινές ταβέρνες, ενώ σήμερα 
μοιάζει να έχει σταλεί στο πυρ το εξώτερο.  
Το νέο Thalasses έχει καινούργια ιδιοκτησία, έχει φρεσκάρει κατά πολύ το ντεκόρ 
του, έχει λιτή διακόσμηση κι αυτό που λέμε «διακριτική πολυτέλεια», και παρότι 
μεσημέρι με συννεφιά έχει φως, ζεστή ηρεμία και «μαλακή ατμόσφαιρα». Η κουζί-
να του, που έχει τη διακριτική επιμέλεια του πολύ καλού σεφ Δημήτρη Δημητριά-
δη, είναι μοντέρνα, κατά βάση ελληνική, έχει πολύ ψάρι και κάποια κρεατικά. 

Δοκιμάζω εξαιρετικά πιάτα, όπως την ψαρόσουπα με την ταπιόκα και τις γαρίδες, 
τις σουπιές με τη μαύρη ταραμοσαλάτα, τις καραβίδες με τη μαγιονέζα αχινού και 
η έκπληξη έρχεται στα κρεατικά – κάτι κρητικά μακαρούνια με κιμά απ’ αυτά που 
ονειρεύεσαι τις κρύες μέρες του χειμώνα στο γραφείο. 
Από γλυκά τρώμε χαλβά με παγωτό, τρίγωνα πανοράματος με σάλτσα καραμέ-
λα-σύκο και μπισκότο σοκολάτας. Μ’ αρέσει το Thalasses και πιο πολύ μ’ αρέσει 
που ξαναδίνει ζωντάνια στο κέντρο της πόλης. Το φαγητό του είναι πραγματικά 
πολύ καλό, οι τιμές όσο γίνεται καλύτερες ανάλογα με την ποιότητα και το είδος 
που προσφέρει, υπάρχει μεσημεριανό μενού με € 30. Πάντα μπορεί κάποιος να 
παραγγείλει τα… άπαντα και να πιει ωραία κρασιά (μεγάλη κάβα) ανεβάζοντας 
το λογαριασμό στα ύψη ή και να διαλέξει ένα κρύο χειμωνιάτικο μεσημέρι εκείνα 
τα αξέχαστα μακαρόνια με € 15 κι ένα ποτήρι καλό κρασί με € 5 και να γευματίσει 
υπέροχα.  

THALASSES, Ομήρου 11 & Βησσαρίωνος 1, Κολωνάκι, 210 3624.825
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 ΓεύΣΗ οδηγος

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

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

Κέντρο

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106 Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλι-
γκάρια μπουργκινιόν και 
το φιλέτο σος καφέ ντε 
Παρί. Φέτος με ανοιχτό τον 
υπέροχο κήπο του για τους 
καπνιστές. €€€ M

Abridor    
Μασσαλίας 16 & Καπλανών, 
Κολωνάκι, 210 3600.683 
Από το πρωί για καφέ, με 
ελαφριά πιάτα το μεσημέρι 
και το βράδυ μαζί με ωραίες 
funky, ethnic, jazz και latin 
μουσικές. Τραπεζάκια έξω 
για τις ανοιξιάτικες μέρες.€

AeTHrioN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 iαπωνικές 
γεύσεις, minimal απωανα-
τολικό chic, businessmen σε 
επαγγελματικές συναντή-
σεις με ζεν ατμόσφαιρα.  €

AΘΗνΑιΩν ΠοΛιΤειΑ 
Aκάμαντος και Aπ. Παύλου, 
Θησείο, 210 3413.795 Mε θέα 
στην Aκρόπολη και κομψή 
αισθητική. Ποικιλία μεσογει-
ακών προτάσεων. Aνοιχτό 
από τις 8.00 το πρωί. €Κ Ξ A.v.

AΘΗρι 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 

210 3462.983 Για δείπνο 
με στιλ σε ένα από τα πιο 
καλά εστιατόρια τηςπόλης. 
Ο Αλέξης Καρδάσης, ιδιο-
κτήτης- σεφ δεν τα φοράει 
τυχαία τα γαλόνια (βρα-
βεία). Θα απολαύσεις ελ-
ληνική κουζίνα σε εντελώς 
φρέσκια και δημιουργική 
βερσιόν.Καθημερινά 20.00 
- 1.30, Κυριακή μεσημέρι 
13.00 - 18.00, Δευτέρα 
κλειστά. € Κ 

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

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345 
Ελληνική κουζίνα στην κα-
λύτερη εκδοχή της, ιδανικός 
χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Δίπλα, η μπιραρία 
με πληθωρικές μερίδες και 
πολλές μπίρες. €μ

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

AρχονΤιΚο 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 

210 7777.742 Παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα με πολλές 
επιλογές για να διαλέξεις, 
άφθονο κρασί και ρακόμελο 
για συνοδεία. Παρ.&Σάβ. οι 
«Τρεις λαλούν…» live με «έ-
ντεχνα» λαϊκό πρόγραμμα. 
Και delivery 12.00-24.00 € M 

bALTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Ο Γιώργος και ο Αντρέας 
Πιτσιλής έκαναν όλη την 
Αθήνα μια παρέα. Το πιο 
ωραίο κτίριο της πόλης (σπίτι 
της Κυβέλης), μαζεύει κάθε 
βράδυ πολιτικούς, επιχειρη-
ματίες, καλλιτέχνες και όλο 
το enfant gate. Εδώ γίνεται 
το power game της Αθήνας, 
θα τους δεις και θα σε δουν 
όλοι. Δημιουργική κουζίνα 
από τον Γιώργο Τσιακτσίρα. 
Πιο αργά η μουσική δυνα-
μώνει, η «rock ‘n roll» καρδιά 
χτυπάει πάντα δυνατά. 
€€ €A.v. 

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

bΑρουΛΚο 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 
210 5228.400 Αστέρι 
Michelin από το σεφ Λευτέ-
ρη Λαζάρου. Από τα καλύτε-
ρα της Αθήνας, με έμφαση 
στο δημιουργικό ψάρι 
– μουσακάς με θαλασσινά. 
Κυρ. κλειστά. €€€   

* βeer AcAdeMY HoMe
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισα-
ριανή, 210 7011.108 Beer 
Academy no 3, η συνέχεια! 
Με ωραία ταράτσα και rock 
μουσικές, μεταξύ άλλων 

–πολλών άλλων– και τη δική 
του φρέσκια μπίρα Βeever 
σε 2 εκδοχές, μία πικρή pils 
και μία ελαφριά red ale. Και 
delivery. Ανοιχτά από το 
μεσημέρι. 

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

cHeZ LUcieN 
Tρώων 32, Άνω Πετράλωνα, 
210 3464.236 Γάλλος σεφ-
ιδιοκτήτης, αυθεντικές γαλ-
λικές σπεσιαλιτέ και γαλλικά 
κρασιά σε πολύ λογικές 
τιμές. Μαζεύει πάντα κόσμο, 
οπότε μπορεί να μοιραστείς 
με κάποιον το τραπέζι σου, 
καλύτερα πήγαινε αρκετά 
νωρίς – δεν κάνουν κρατή-
σεις.  € €

crAFT
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αμπε-
λόκηποι, 210 6462.350/ 
Κεντρική πλ. Χαλανδρίου, 
210 6832.670 Μπιραρία με 
πολυσυλλεκτικό μενού και  

ψητά στη σχάρα, ποικιλίες 
από λουκάνικα και 6 βρα-
βευμένα είδη μπίρας. Κάθε 
μέρα από τις 9.00. €M Ξ A.v 

crePA - crePA     
ΝΕΟ: Ανδ. Παπανδρέου 16A, 
Γλυφάδα, 210 8941.700, 
210 8945.005/ 25 Μαρτίου 
& Ειρήνης 2, Ν. Σμύρνη, 210 
9317.705/ Τραλλέων 71, 
Λαμπρινή, 210 2222.071/ 
Ηρακλείου 3-5, Χαλάνδρι, 
210 6858.138/ Σκουφά 46, 

Κολωνάκι, 211 4044.803/ 
Πλ. Ηρώων 5 & Παλλάδος 
24-26, Ψυρρή, 210 3218.484/ 
Ρήγα Φεραίου 11, Κως, 22420 
25156/ Αργυρουπόλεως & 
Αλεξιουπόλεως 34, Αργυρού-
πολη, 210 9930.700/ Athens 
Metro Mall, Λ. Βουλιαγμένης 
276, 210 9731.190 o ναός της 
κρέπας. Πρωτότυπες και γευ-
στικές, αλμυρές και γλυκές, 
σε πολλούς συνδυασμούς για 
να διαλέξεις αυτό που τραβά-
ει η όρεξη σου πιο πολύ. 

eΛAiA 
M. Bασιλείου 41 & Eχελιδών, 
Pουφ-Γκάζι, 210 3411.174 
Μεσογειακή κουζίνα με 

σήμα την ελιά. Μεγάλος 
χώρος, παραδοσιακό και 
μοντέρνο μαζί. Οροφή με 
θέα στα άστρα και τραπέζια 
στον πεζόδρομο. Δευτ.-Τρ. 
κλειστά.  €
 
εΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 
210 7562.565 Το παλιό 
–και σήμα κατατεθέν της 
περιοχής– καφενείο του 
Παγκρατίου έχει μεταμορ-
φωθεί σ’ ένα χαλαρό ζεστό 
χώρο με design πινελιές. 
Σερβίρει πιάτα ελληνικής 
σπιτικής κουζίνας αλλά και 
θαλασσινά που τα βρίσκουν 
φρέσκα κάθε μέρα στην 
αγορά – άπαιχτο γαριδάκι 
συμιακό. Από το πρωί μέχρι 
αργά το βράδυ. €

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

GALAXY βΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Βραβευμένο 
σαν ένα από τα καλύτερα 
sky bars του κόσμου και 
εντελώς cosmopolitan. 
Για fingerfood σε ποτήρι 
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φα-
ντασμαγορική άποψη της 
πόλης. Galaxy BBQ για τους 
πιο πεινασμένους.   €Ξ Κ 

GALLerY cAFÉ  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 
210 3249.080  Στον πεζόδρο-
μο της Αδριανού, ανοιχτό 
από τις 10.00 το πρωί έως 
αργά το βράδυ για φαγητό 
και ποτό. Arty περιβάλλον 
με εναλλασσόμενες καλ-
λιτεχνικές εκθέσεις. Κυρ. 
11.00-13.00 live κλασική 
μουσική, Σάβ. 15.00-17.00 
live jazz.

GALLo Nero (iL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500Το ιταλικό εστιατό-
ριο μέσα στον ανακαινισμέ-
νο χώρο του ξενοδοχείου 
Park. Φρέσκια ματιά στην 
ιταλική κουζίνα από τον 
σεφ Gianluca Barlucci ( 
γνωστός από τη Μύκονο) 
φτιάχνει την πιο καλοψη-
μένη tagliata al tartufo και 
την πιο ζουμερή μπριζόλα 
florentina. Πίτσα τραγανή 
και σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σο-
κολάτα και μασκαρπόνε!

Gb corNer 
Ξεν. Grande Bretagne, πλ. Συ-
ντάγματος & Παν/μίου, 210 
3330.000 Ατμόσφαιρα art 
deco, πολυτέλεια, σέρβις 
πολλών αστέρων. Στην πιο 
σικ και ιστορική μπρασερί 
της Αθήνας θα πας για 
trendy business lunch ή 
after shopping, δίπλα σου 
θα κάνουν το ίδιο ισχυροί 
επιχειρηματίες, οι 300 της 
Βουλής και πολιτικοί συντά-
κτες που ψάχνουν το θέμα 
τους. Μεσογειακή κουζίνα 
επιπέδου, ανάλογες και οι 
τιμές. €€€ 

Gb rooF GArdeN 
Πλ. Συντάγματος & Πανε-
πιστημίου, 210 3330.000 
(ξεν. Μεγ. Βρετανία) Η 
αξεπέραστη κομψότητα 
της Μεγάλης Βρετανίας 
εδώ συμπληρώνεται από 
την καταπληκτική θέα της 
Ακρόπολης, της πλατείας 
Συντάγματος και όλης της 
Αθήνας. Συνδύασέ τα με 
ποιότητα, πολυτέλεια και 
σέρβις για να έχεις εικόνα. 
Κουζίνα ιταλική. €€€

GoodY’S       
Delivery service: 801 1000011, 
από κινητό 210 2805.120, 211 
1025.700 Τα burgers που σε 
μεγάλωσαν, οι σαλάτες που 
κρατούν τη γραμμή σου, οι 
παραδοσιακές γεύσεις στη 

σύγχρονη version τους, η 
ελληνική αλυσίδα που ξέρεις 
και εμπιστεύεσαι.c 

ideAL  
Πανεπιστημίου 46, 210 
3303.000 Πιο all time classic 
δεν γίνεται. Στα τραπέζια 
του έχουν σερβιριστεί πολλά 
διάσημα ονόματα της πολιτι-
κής.Παραδοσιακά ελληνικά 
πιάτα, ευγενικοί σερβιτόροι 
και take away. €Ξ μ A.v.

iNbi 
Ηρακλείτου 21, Κολωνάκι, 
210 3392.090 Γιαπωνέ-
ζική κουζίνα επιπέδου, 
εκρηκτικά cocktails και συ-
νωστισμός από celebrities. 
Κλειστά Κυρ. €€€  

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

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

JK
Φιλ. Εταιρείας 19-20, πλ. 
Κολωνακίου, 210 3644.874 
Κομψό στέκι των πολιτικών 
–ένα βήμα από τη Βουλή– 
και των σκληροπυρηνικών 
Κολωνακιωτών από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. €€  

findoftheweek
PHILADELPHIA 
Η νέα μεσογειακή γεύση Philadelphia με ψητές 
πιπεριές είναι το γευστικό πασπαρτού που χρειά-
ζεσαι για να γίνεις master chef στην κουζίνα του 
σπιτιού σου. Ελαφρύ (μόνο με 10,5% λιπαρά), 
αλλά χωρίς να χάνει 
τη γεμάτη γεύση και 
κρεμώδη υφή του. 
Τέλειο για ζυμαρικά 
και πίτσα, κυκλοφορεί 
σε συσκευασία 175gr 
από την Kraft.  
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KFc              
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The 
Mall, Ομόνοια, Παγκράτι, Πει-
ραιάς, www.kfc.gr  Ο ναός 
του κοτόπουλου κι εσύ θα 
προσκυνήσεις. Κοτόπουλα 
Αγγελάκης και μπαχαρικά 
KFc σε απίθανους συνδυα-
σμούς. Φτερούγες, μπου-
τάκια και φιλέτα. Delivery 
όλα εκτός από the Mall και 
Ομόνοιας. c

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

ΛεμονοΚΗΠοΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Κουκλίστικο ντε-
κόρ με τοίχους και έπιπλα 
ζωγραφισμένα στο χέρι. 
Δροσερός κήπος και κουζί-
να που κινείται μεσογειακά 
μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και 
Ισπανίας. 

ΛεYΚεΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Παραδοσιακή κου-
ζίνα με ελληνικές γεύσεις. 
Οι ερωτευμένοι ζητήστε 
τραπέζι στο κατώι για αγα-
πησιάρικη ατμόσφαιρα.€

MeAT bAr
Ομήρου και Σκουφά, 210 
3611.116/ Λ. Κηφισίας 238-
240, Κηφισιά (Εμπορικό 
Κέντρο Μελά), 210 8080.880    
Για παϊδάκια και μπριζολά-
κια σε βελούδινους κανα-
πέδες. Ανοιχτό κάθε μέρα 
μεσημέρι - βράδυ. Κυριακή 
μόνο βράδυ.

MeSoN eL MirAdor
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007 
Στο 3ώροφο νεοκλασικό 
fahitas και mole από τη 
Mεξικ-Άννα σεφ. Φοβερές 
μαργαρίτες στο μπαρ και 
θέα Ακρόπολη από το roof 
garden που μένει ανοιχτό 
και το χειμώνα. Ανοιχτό κά-
θε μέρα και Κυριακή από τις 
19.30 και μετά. €  

μεΣΠιΛεΑ 
Περσεφόνης 59 & Δεκελέων, 
Γκάζι, 210 3460.972 Η σεφ 
και ιδιοκτήτρια Ιωάννα Τσο-
λομύτη με πιάτα ελληνικής 
κουζίνας και συνταγές με 
φαντασία. Ντεκόρ με αρ-
κετό πράσινο που συνδέει 
το όνομα του μαγαζιού με 
τα φύλλα της μουσμου-
λιάς – δηλαδή της αρχαίας 
μεσπιλέας. € 

MeSSiAH 
Πλουτάρχου & Καρνεάδου 
25 (Εμπ. Κέντρο Λαιμού), Κο-
λωνάκι, 210 7294.290-91. 
Party restaurant με μεσο-
γειακή κουζίνα και δυνατές 
μουσικές που κρατάνε 
μέχρι πρωί. Κλειστά Κυρ. €€

MeTAΞουρΓειο  (To)   
Μυλλέρου 25 & Λεωνίδου, 
πλ. Αυδή, 211 7050.103/ 
694 4678930 Οινομαγειρείο 

στην καρδιά του κέντρου 
από το 1933, με μαγειρευτά 
ημέρας, τηγανιές, κρεατο-
μεζέδες, ψαρομεζέδες, της 
ώρας και κοκορόσουπα για 
τους ξενύχτηδες. Και πακέ-
το για το σπίτι. c μ  

μΠΑΪρΑΚΤΑρΗΣ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 
210 3213.036 Για δεκαετίες 
στο ίδιο κοσμικό σημείο της 
πλατείας σερβίρει το ιστο-
ρικό κεμπάμπ του στους 
τουρίστες, την εργατία αλλά 
και την αθηναϊκή ελίτ. Στους 
τοίχους άπειρες φωτογρα-
φίες του ιδιοκτήτη με όσους 
διάσημους έχουν περάσει 
το κατώφλι.

μΠριΖοΛΑΚιΑ.Gr     
Ευελπίδων 47 & Καλλινόβου, 
210 8813.121 Μπριζολάκια 
χοιρινά, παϊδάκια, ψαρο-
νέφρι, όλα ψημένα στη 
σχάρα. 13.00-1.00, Κυρ. 
κλειστά. €

MYSTic PiZZA     
Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου, 
Κουκάκι, 210 9592.092/ Εμ. 
Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 210 
3839.500/ Σαρανταπόρου 
1 & Μεσογείων, Χολαργός, 
210 6545.000  Πίτσα με 
πεντανόστιμο ζυμάρι από 
άλευρα κάνναβης. Δοκίμα-
σε τη rocket και θα πάθεις, 
ζυμαρικά και πολύ ωραία 
γλυκά. Delivery 13.00-1.00 
καθημερινές και Σ/Κ 17.00 
–1.00  

NoodLe bAr 
Τσόχα 21 & Δ. Σούτσου, Α-
μπελόκηποι, 210 6452.394/
Σύνταγμα 210 3318.585/ 
Ζωγράφου 210 7777.067/ Ν. 
Σμύρνη 210 9326.033/ Αγ. 
Παρασκευή 210 6537.177/ 
Πειραιάς 210 4115.151/ Μα-
ρούσι 210 8069.100/ Κηφι-
σιά 210 6233.216/ Χαλάνδρι, 
210 6800.064/ Άλιμος 210 
9850.250/ Αγ. Ελευθέριος 
(Ster) 210 2114.829/ Ν. Ηρά-
κλειο 210 2815.500/ Παλλή-
νη 210 6669.824/ Γλυφάδα 
210 8947.233/ Θεσσαλονίκη 
2310 260.092/ Πάτρα 2610 
362.360/ Ρέθυμνο 28310 
51198/ Βόλος 24210 23040/ 
Χαλκίδα 2210 83833/ Λάρισα 
2410 535.565 Μικροί, μεγά-
λοι, γιάπηδες ή φοιτητές, 
Έλληνες ή τουρίστες όλοι 
για ένα (από τα 70) πιάτο κα-
θαρής, νόστιμης, γρήγορης, 
ασιατικής κουζίνας. Ωραίο 
dine in σε κόκκινους - γκρι, 
αλλά και delivery. €

ΠΑΠΑΔAΚΗΣ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 o θρυλικός 
Παπαδάκης της Πάρου. Ψα-
ρικά και λίγα κρεατικά, καλά 
υλικά. Σεφ η τηλεστάρ –Μα-
ντόνα της γεύσης– Aργυρώ 
Mπαρμπαρήγου (ανιψιά 
Παπαδάκη). Κάνε κράτηση. 
Κυρ. κλειστά. €€μ

PArAPerA 
Αχαρνών 61, Αθήνα, 210 
8214.520 All day χώρος για 
καφέ και φαγητό σε ωραία 
αυλή. Μεσογειακή κουζίνα 
με σουξέ τη μακαρονάδα 
από αφρόψαρα με συνταγή 
από τις Συρακούσες. Τιμές 
που ξεκινούν από € 3. 

PASΑJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Μέσα στην 
κοσμοπολίτικη στοά, ανοι-
χτό από νωρίς το μεσημέρι. 
Πολύ κομψό meeting point 
της πόλης. Κάθε μέρα prix 
fixe menu € 23, Δευτ.-Παρ. 
happy hour 17.00-21.00, 
ποτό € 6 και κοκτέιλ € 7. 
Κυριακή ανοιχτά μόνο 
βράδυ. Δυστυχώς, Κυριακή 
κλειστά.  €€Ξ

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

PiZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Πίνδου 
1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλε-
ξάνδρας 108, Νεάπολη,  Λ. 
Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την 
Αθήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. Ζήτα μαζί και την 
A.V.  € A.v.
          
ProSoPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 
Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 
210 3413.433 Γνωστό και 
αγαπημένο στέκι για το 
(καλλιτεχνικό) κοινό, για τη 
νόστιμη κουζίνα, τις lounge 
μουσικές και φυσικά την 
«cult»  θέα στα τρένα. €€Ξ

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

SALero 
Bαλτετσίου 51, Eξάρχεια, 210 
3813.358 Από τις 10.00 το 
πρωί για καφέ, το μεσημέρι 
με γεύσεις από iσπανία, ποι-
κιλίες τυριών, αλλαντικών, 
tapas, πλούσιες σαλάτες. 

Για έθνικ tapas στη μεγάλη 
μπάρα. Και ποτό μέχρι 
αργά. €. 

ΣΚουΦιΑΣ 
Bασιλείου Mεγ. 50, Pουφ, 210 
3412.252  Ιντελεκτουέλ και 
μαζί «νοσταλζίκ» ατμόσφαι-
ρα. Ελληνική και κρητική 
κουζίνα με μεγάλο σουξέ 
το χοιρινό κότσι, που θα 
παραγγείλεις από το χαρι-
τωμένοκατάλογο - σχολικό 
τετράδιο. € Κ Ξ

SocieTY (THe) 
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα, 
210 3230.445 All day μοντέρ-
νος χώρος για μεσογειακή 
- κλασική κουζίνα μεσημέρι 
και βράδυ. Κυρ. μεσημέρι 
κλειστά € Ξ

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

SoUL KiTcHeN  
Kωνσταντινουπόλεως 46 
& Ελασσιδών 30, Γκάζι, 210 
3410.418 Το come back του 
γνωστού bar restaurant, 
από την ομάδα του soul, 
σε νέο βιομηχανικό χώρο 
με multi ethnic γεύσεις, 
χαλαρές μουσικές και πολλά 
cocktails. €€ Ξ  

SoUvLAKi bAr       
Aδριανού & Θησείου 15, 210 
5150.550 Σουβλάκι σε ατμό-
σφαιρα bar, σερβιρισμένο 
με τους πιο πρωτότυπους 
τρόπους. hot πιάτο τα μπρι-
ζολάκια χοιρινά με καυτερό.

ΣουβΛΑΚι ΣΤο ΓΚΑΖι    
Ιάκχου 12 & Ευμολπιδών, 
Γκάζι, 210 3426.784 Τα 
πάντα γύρω από το... γύρο! 
Απόλαυση εκεί ή στο σπίτι 
σου. € 

ΣουβΛιΣΤο ΠορΤοΚΑΛι            
Πανόρμου 115Ζ, Αμπελόκη-
ποι, 210 6911.760 Σουβλάκι, 
γύρο και τα συναφή. Και 
delivery 24 ώρες και οργά-
νωση catering με έγκαιρη 
ειδοποίηση. 

ΣουρΩΔειον     
Αλέξη Παυλή 37, μετρό 
Πανόρμου, 210 6913.552 
Πάνω στον πεζόδρομο με τα 
καφέ, μεζεδοπωλείο με όλα 
τα καλά. Ταράτσα για όσο 
κρατάει το καλοκαίρι και 
ωραίος εσωτερικός χώρος 
για το χειμώνα. Κουζίνα με 
πειραγμένα ελληνικά πιάτα. 
Δευτέρα κλειστά. € M   

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

ΣΠονΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021 
Bραβευμένο με αστέρι 
Michelin. Προσελκύει με-
γαλύτερης ηλικίας κόσμο, 

αληθινούς connaisseurs. 
Λίστα με 1.000 (!) ετικέτες 
κρασιού. € € €    

ST’ ASTrA bLUe 
Athens Park Hotel, Λ. Αλεξάν-
δρας 10, 210 8894.500 Κα-
λοκαιρινές βραδιές με θέα 
τη φωτισμένη πόλη, από 
το roof garden του ξενοδο-
χείου Park, στον 8ο όροφο. 
Είτε για ένα κοκτέιλ είτε για 
ένα ταξίδι σε Αμερική, Κίνα, 
Ινδία, Μεξικό, Λίβανο, στο 
Οpen Κitchen BBQ, δίπλα 
στην πισίνα. Με μενού 3 
πιάτων € 25/άτομο. 20.00 - 
1.00 καθημερινά.   

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

ΣΤοΑ 
Πατησίων 101& Κοδρι-
γκτώνος, Στοά Τριανόν, 210 
8253.932 Έξυπνα διαμορ-
φωμένος πολυχώρος. Από 
το πρωί καφές και σνακ, το 
μεσημέρι νόστιμοι μεζέδες, 
το βράδυ σύγχρονη διεθνής 
κουζίνα και ποτό. € Ξ Α.v

ΣΤοΑ ΑΘΑνΑΤΩν     
Σοφοκλέους 19 & Στοάς  
Αθανάτων, 210 3214.362 
Γνωστό στέκι που έχει ζήσει 
πολλά γλέντια. Ελληνική 
κουζίνα και ρεμπέτικη 
ορχήστρα από Τετάρτη 
έως Σάββατο. Ελληνικά 
κρασιά – πίνεις και γίνεσαι 
αθάνατος. €

ΣΤροΦΗ 
Ρ. Γκάλλι 25, Μακρυγιάννη, 
210 9214.130  Μια από τις 
πιο παλιές αστικές ταβέρνες 
τώρα με ανακαινισμένο 
χώρο, με ελληνική πολύ 
καλή παραδοσιακή κουζίνα 
και την καλύτερη θέα στην 
Ακρόπολη από τη δροσερή 
ταράτσα. €

ΣΠYPoΣ - bAΣiΛHΣ 
Λάχητος 5, Kολωνάκι, 
210 7237.575 Μετά το Mέ-
γαρο, κλασικό γαλλικό, για 
σαλιγκάρια, φιλέτο café de 
Paris και σουφλέ σοκολάτα. 
Κυρ. κλειστά.  €

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

SUPPer 
Σίνα 6, Κολωνάκι, 210 
3645.575 Από το πρωί για 
καφέ και στη συνέχεια 
μεσημεριανό lunch break 
ή… supper δείπνο. Μίνιμαλ 
ντεκόρ σε γκρι και μαύρες 
αποχρώσεις €

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 
210 6455.156 eλληνική 
κουζίνα συν οι αγαπημένες 
πολίτικες γεύσεις, γιαουρ-
τλού κεμπάπ, χουνγκιάρ 
μπεγεντί, μαντί. Εξαιρετική 
θέα το καλοκαίρι από την 
ταράτσα του. Παρ.&Σάβ. 
oriental show. Kυρ. μετά τις 
16.00 live μουσική. Δευτ. 
κλειστά. € € μ 

TAPAS bAr
Τριπτολέμου 44, Γκάζι, 
210 3471.844 Χρώματα 
Ανδαλουσίας, γνωριμίες 
και συνωστισμός στο μπαρ 
τύπου βγάλε-τον-πωπό-
σου-να-βάλω-το-ποτό-μου. 
Αν δεν κλείσεις τραπέζι, 
απλά δεν θα βρεις. Τάπας, 
fingerfood και μενού με με-
σογειακό χαρακτήρα, σε μι-
κροσκοπικό σκηνικό αυλής 
με χαρούμενους θαμώνες. 
Και ο πιο «strong» dj. €

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

ΤεΞΑΣ
Λ. Αλεξάνδρας 67, 
210 6411065 Εστιατόριο - 
ψητοπωλείο με πολλά και 
καλά μαγειρευτά. Και της 
ώρας και καλές τιμές. Ντελί-
βερι (που επισκέπτεται συ-
χνά τα γραφεία της Α.V.).

ΤερινΑ
Καπνικαρέας 35, Πλάκα, 
210 3215.015 Άρωμα από 
γαλλικό bistrot, πιάτα ημέ-
ρας και διάσημη λαχταριστή 
σοκολατόπιτα!

TGi FridAY’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 
210 623 3.947-8/ Υμηττού 
110, Παγκράτι (Εμπ. Κέντρο 
Athens Millennium), 210 
7560.544-5/ Νεοφύτου 
Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 722 
7.721/ Λ. Κηφισίας & Αλε-
ξάνδρας, 210 6475.417-8/ 
Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982.608-9/ PierOne Μαρ. 
Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 210 

9853.281/ Athens Metro 
Mall, Λ. Βουλιαγμένης 276, 
Αγ. Δημήτριος, 210 9717.223 
Aπό burgers και μεξικάνικη 
tortilla μέχρι εισαγόμενες 
μπίρες και κοκτέιλ τεκίλας. 
Το πιο συμπαθητικό και 
γελαστό σέρβις της Αθήνας 
και ντεκόρ με αμερικανιές 
που θες ώρες να το χαζεύ-
εις. €Ξ μ A.v.

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

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

TivoLi    
Εμ. Μπενάκη 34, Αθήνα, 
210 383.091/ 9694 5584130 
Ιστορικό μαγαζί του κέ-
ντρου, τόπος συνάντησης 
καλλιτεχνών, συγγραφέων, 
πολιτικών, με πιάτα ελληνι-
κής κουζίνας και συνοδεία 
ρεμπέτικης μουσικής από 
Πέμ.-Σάβ. χωρίς μικρόφω-
να. Ανοιχτά κάθε μέρα. 

Tο 
Tριπτολέμου 43 & Oρφέως 
20, Γκάζι, 210 3452.052 
Μοντέρνο, μίνιμαλ και 
πολύχρωμο. Στην κουζίνα 
σύγχρονες επιλογές που 
αλλάζουν συχνά. Kυριακή 
από τις 12.00 με πλούσιο 
brunch. Δευτ. κλειστά.  € €

T PΑLAce
Ξεν. King George, B. 
Γεωργίου 3, Σύνταγμα, 

210 3222.210 Kομψό και 
πολύ σικάτο το lounge bar 
restaurant του ξενοδοχεί-
ου King George. Γεύσεις 
μεσογειακές, κυρίως ελλη-
νικές.  €M  

TρΑμ 5 
Hρακλειδών 27, Θησείο, 210 
3412.469 Ένα καθημερινό 
χαλαρό ταξίδι με καφέ, ποτό 
και φαγητό στο ιδιαίτερα 
καλοφτιαγμένο διώροφο 
του Θησείου. c

 TPeNo ΣTo PoYΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/πό-
λεως), 210 5298.922, 693 
7604988 Από τα πιο ρομα-
ντικά σημεία της πόλης.tο 
Wagon-restaurant συνδυ-
άζει ατμόσφαιρα, γεύσεις 
μεσογειακών αποχρώσεων 
και μελωδίες πιάνου. Δίπλα 
του, το Wagon-bar, με live 
εναλλασσόμενα σχήματα. 
Kλειστά Δευτέρα. €Ξ 

 TUdor HALL     
Ξεν. Κing George Βασ. 
Γεωργίου 3, Σύνταγμα, 
210 3222.210 Πολυτέλεια, 
κομψότητα, σύγχρονη 
γαλλική κουζίνα (και μενού 
3 πιάτων με € 40) Κάτσε στο 
στεγασμένο roof με θέα την 
Ακρόπολη, για στιγμές που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Εξαιρετική κάβα Κλειστά 
Κυρ. €€€

TΩN ΦPoNiMΩN 
TA ΠAiΔiA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή, 
210 7010.559 tο «σταυρο-
δρόμι των γεύσεων» σε χώρο 
μοντέρνο, άνετο, με ωραίο 
πατάρι. Πιάτα ελληνικά, γαλ-
λικά, ιταλικά, όλα φτιαγμένα 
στο χέρι... και οι  τηγανητές 
πατάτες. Kυρ. έως Πέμ. 12.00 
π.μ. - 12.00 μ.μ., Παρ. - Σάβ. 
12.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. Kλειστά 
Δευτ. Kαι delivery. 

υΑΔεΣ    
Εντός Αττικού Άλσους, Γα-
λάτσι, 210 6470.936  Αll day 
χώρος για ποτό, φαγητό 
και καφέ σε προνομιακό 
σημείο, με πανοραμική θέα 
την  Αθήνα. Ανανεωμένο 
μεσογειακή μενού και δια-
κόσμηση. 

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

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

voodoo    
Ιάκχου 29, Γκάζι, 
2103457.334 
Bar-restaurant για νύχτες 
μαγικές με ευρηματικά 
cocktails και δημιουργική 

κουζίνα. Χορευτική, ελληνι-
κή και ξένη μουσική, 80s και 
90s. tρ.-Σάβ. βράδυ, Κυρ. 
μεσημέρι live ελληνική μου-
σική. Ποτό € 8, φιάλη € 90. 

FAr eAST 
Σταδίου 7, 210 3234.996/ 
Λαζαράκη & Πανδώρας, Γλυ-
φάδα, 210 8940.500 Κλασικό 
κινέζικο, από τα πρώτα της 
Αθήνας.  €Ξ μ

ΦΑΣoΛι  
Ναυαρίνου & Ιπποκράτους, 
210 3603.626/ Εμ.Μπενάκη 
45, 210 3300.010 Mαγει-
ρευτά και άλλες γνώριμες 
γεύσεις σε ντεκορ νεανι-
κό-μοντερνέ. Μέχρι 12.30 
π.μ. και Kυριακή μέχρι 8.30 
μ.μ. €Σ/K

ΦενεοΣ 
Ηρακλειδών 27, Θησείο, 
210 3425.656 Παραδοσιακό 
καφενείο-μεζεδοπωλείο 
σε νεοκλασικό διατηρητέο 
κτίριο, ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ. Ρακόμελα, οινό-
μελα και ωραίοι μεζέδες.

ΦιΛιΠΠου 
Ξενοκράτους 19, Kολωνάκι, 
210 7216.390 Το Κολωνάκι 
να ισοπεδωθεί, ο Φιλίππου 
θα μείνει εκεί για να το κλά-
ψει. Ιστορικό, με χαμηλές 
τιμές και θεσπέσιο σαν μα-
μαδίσιο, φαγητό. Σάβ. βρά-
δυ και Κυρ. κλειστά. €μ

FreUd orieNTAL 
Ξενοκράτους 21,  210 
7299.595 Πολύ κομψο, πολύ 
εκλεπτυσμένο γιαπωνέζικο 
εστιατόριο που στεγάζεται 
σε νεοκλασικό σπίτι. Kομψή 
μίνιμαλ διακόσμηση σε 
λευκές, γκρι και κρεμ απο-
χρώσεις. Ποικιλία πιάτων 
με ωμό ψάρι και σάκε. Κυρ. 
κλειστά.  €€€Ξ

 FUNKY GoUrMeT          
Παραμυθιάς 13, Κερα-
μεικός, 210 5242.727, 
www.funkygourmet.com 
“Boutique” εστιατόριο με 
gourmet δημιουργίες σε 
εντυπωσιακό arty χώρο. 
Ιδιοκτήτες είναι οι νεαροί 
και εξαιρετικοί σεφ Γεωρ-
γιάννα Χιλιαδάκη και Νίκος 
Ρούσσος. Ό,τι και να φας  
απ’ τα χέρια τους θα σε εν-
θουσιάσει, οπότε χαλάλι οι 
τιμές τους.€€ 

FUriN KAZAN 
Aπόλλωνος 2, Σύνταγμα, 210 
3229.170 Γιαπωνέζικο, από 
τα πιο γνωστά και πιο πολυ-
σύχναστα του κέντρου. €μ
 
χΑΛυβουρΓειο   
Κυδαντινών 36, Πετράλωνα, 
213 0088.649 Παρεΐστικο 
μεζεδοπωλείο που αγαπάει 
τη μουσική και αφιερώνει 
τα βράδια Παρασκευής και 
Σαββάτου και τα μεσημέρια 
της Κυριακής σε live εμφα-
νίσεις.  

XPYΣA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, 
Γκάζι, 210 3412.515 Η Χρύσα 
και η κόρη της Μαρία σε 
κάνουν να νιώθεις σαν στο 
σπίτι σου. Το καλύτερο 
cheesecake με μέλι που 
υπάρχει. Μικρή ωραία αυλή. 
Kυρ. κλειστά. Δευτ. μόνο 
βράδυ. €€

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

 
Βόρεια

ArTiGiANo (L’) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ 
Αγ. Δημήτριος, 210 
9370.444/ Ακρόπολη, 210 
9233.303/ Αιγάλεω, 210 
5616.400/ Αμπελόκηποι, 210 
6445.111/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086.000/ Αχαρναί, 
210 2477.770/ Βύρωνας, 
210 7655.519/ Γέρακας, 
2106615.499/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Ζωγράφου, 
210 7486.800/ Ηλιούπολη, 
210 9765.111/ Καλλιθέα, 
210 9560.300/ Κυψέλη, 210 
8833.555/ Ν. Ηράκλειο, 210 

amstel eco House 
«Όλο μ’ ανάβεις και με παρατάς» λέει ο θερμοσίφω-
νας, «τρέχω όλη μέρα χωρίς λόγο» παραπονιέται 
το καζανάκι, «δεν είμαι της μιας φοράς» φωνάζει η 
σακούλα για τα ψώνια. Ατάκες που θα έλεγαν, αν 
μιλούσαν, συσκευές και αντικείμενα του σπιτιού που 
σκέφτονται οικολογικά. Αυτά και άλλα πολλά θα δού-
με στo Amstel eco house, το «πράσινο» σπίτι που 
στήνει η Amstel στο πλαίσιο της εκστρατείας που 
διοργανώνει στις 3, 4 & 5/11 στην πλ. Κλαυθμώνος, 
δείχνοντάς μας πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την 
οικολογία με την οικονομία μέσα από ένα διαδραστι-
κό παιχνίδι που χαρίζει πολλά δώρα! 
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2831.700/ Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 
210 2510.593/ Ν. Ψυχικό, 
210 6775.400/ Νίκαια, 210 
4979.600/ Πειραιάς, 210 
4525.777/ Πειραιάς - Μα-
νιάτικα - Ταμπούρια, 210 
4209.000/ Πετρούπολη, 
210 2618.222/ Πεύκη, 210 
8064.199/ Ταύρος, 210 
3454.111/ Χαϊδάρι, 210 
5715.300/ Χαλάνδρι, 210 
6899.444/ Χαλκίδα, 22210 
60945/ Θεσ/κη - Καλαμαριά, 
2310 433700 Νόστιμη κουζί-
να με ιταλική απόκλιση (τα 
μακαρόνια τα βράζουν τη 
στιγμή της παραγγελίας), 
κρεατικά, μενού διαίτης και 
παιδικά. Και delivery. €   

KoYKΛAKi
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 
210 6818.710 Γνωστό σου 
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Τέλειο για να κάνεις surprise 
party γενεθλίων στο/η φί-
λο/η σου.Kαθημερινά έως 
12.30, Παρ.&Σάβ. έως 1.30. 
Καθημερινές € 24, Σαβ. € 
27. Κυρ. κλειστά. 

ocToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Μπίρες 
απ’ όλο τον κόσμο, ξανθές, 
μαύρες, κόκκινες, ξηρές, 
μοναστηριακές, δυνατές, 
χωρίς αλκοόλ, ακόμα και με 
το μέτρο. Κρύα ορεκτικά, 
βαυαρικές σπεσιαλιτέ 
pretzel, χοιρινό κότσι, λου-
κάνικα. happy hour 19.00 
- 20.00 και παραγγελίες 
πακέτο. € M A.v.

SiMPLY bUrGerS
ΝΕΟ: Λ. Κηφισίας 228, Αβάνα, 
Χαλάνδρι, 210 6800.633 
(dine in)/ Λ. Πρωτόπαπα 43, 
Ηλιούπολη, 210 9948.888/ 
Π. Φάληρο, Λ. Αμφιθέας 183, 
210 9842.700 /Μαρούσι, Χα-
τζηαντωνά 3, 210 8025.111/ 
Ν. Ερυθραία, 210 6252.690/ 
Βριλήσσια, 210 8033.833/ 

Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2833.838/ 
Αμπελόκηποι, 210 6994.949/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλιμάνι, 
210 4171.355/Γαλάτσι, 210 
2910.444/ Περιστέρι (Μπουρ-
νάζι), 210 5761.501 Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλά-
τες, κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέ-
ρουμε– τα διατηρεί ζεστά 
και τραγανά. Και dine in και 
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies  

Νότια

AL deNTe 
Θουκυδίδου 19, Kαλαμάκι, 
210 9810.093 Μικρό, συμπα-
θητικό, με ατού τη μεγάλη 
ποικιλία ζυμαρικών. Δευτ. 
κλειστά. €μ Κ

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

beerTUoSo
Λεωφόρος Ποσειδώνος 38, 
Άλιμος, 210 9836.550  
Νέο beer-restaurant με 
περισσότερες από 70 επι-
λεγμένες ετικέτες, από ελα-
φριές pills μέχρι τις δυνατές 
μοναστηριακές και τις all 
time classic βαρελίσιες. Με 
μεσογειακές συνταγές και 
κλασικά πιάτα για την μπίρα, 
σε rock, pop, ethnic, jazz και 
blues ρυθμούς. 

iΣTioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 

Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως 
βρίσκεσαι σε club στο νησί. 
Σύγχρονη, μεσογειακή κου-
ζίνα με έμφαση στο ψάρι. 
Δυνατότητα για events και 
εκδηλώσεις. tο café του, από 
πάνω, θυμίζει κατάστρωμα 
καραβιού.

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

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

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

Ταβέρνες

ΔiAΣHMoΣ 
Aκτή Θεμιστοκλέους 306, 

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

24ΩPo (To)
Λεωφ. Συγγρού 44, 
210 9221.159 Στον πλα-
νήτη φυσικά «Kανείς δεν 
κλείνει μάτι». Kαι πατσάς, 
αλλά όποιος δεν είναι 
του σπορ ας δοκιμάσει το 
κοκκινιστό με τις πατάτες 
(1.000-θερμίδες-που-δεν-
καίγονται-ποτέ). 

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

MANiA 
Aιγαίου 67 & Kυζίκου 13, N. 
Σμύρνη, 210 9315.016 eλλη-

νική παραδοσιακή κουζίνα 
με σπιτικά πιάτα, άπαντα διά 
χειρός Mάνιας. Φρέσκο ψά-
ρι, θαλασσομεζέδες άλφα 
άλφα. Κ

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗνΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869, 
www.palia-athina.gr Γραφική 
μονοκατοικία του ’30 με «πο-
νηρά» μεζεδάκια, ρακή, κρα-
σάκι και ατμόσφαιρα παλιάς 
αθηναϊκής γειτονιάς. 12-15 
ευρώ. Κυριακή κλειστά. 

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

TeΛHΣ
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουν-
δούρου, 210 3242.775 Εδώ 
δεν θα φας πόρτα, πλούσιοι 
και φτωχοί, τρέντηδες και 

μεροκαματιάρηδες, θα 
κάτσουν δίπλα δίπλα για ά-
παιχτα χοιρινά μπριζολάκια 
- πατάτα - σαλάτα. Ανοιχτό 
από το μεσημέρι, ο χαμός 
γίνεται το βράδυ, όταν 
μαζεύεται όλη η Αθήνα μετά 
τα μπαρ.Γρήγορο, νόστιμο, 
χορταστικό, πάμφθηνο, 
after.

Cafes/Bars/
snacks

ΑΓΚυρΑ ΠοΛυχΩροΣ     
Σόλωνος 124, Αθήνα, 210 
3837.540, 210 3837.667, 
www.agyra.gr Βιβλιοπω-
λείο-πολυχώρος ανοιχτό 
από τις 9.00 το πρωί έως 
το βράδυ, που αγαπάει την 
τέχνη, φιλοξενεί εκθέσεις, 
διοργανώνει events, πα-
ρουσιάσεις και διαθέτει και 
cocktail bar.  

booKSTore cAFe 
ΣYΛΛAbH
Tιμοθέου 3, Παγκράτι (πε-
ζόδρομος κάθετος Yμηττού 
80) Kαφέ-βιβλιοπωλείο που 
έχει γίνει ήδη στέκι. cosy 
χώρος, καφεδάκι, γλυκά, 
ποτά, κρασί, ελαφρύ φαγη-
τό και άφθονα βιβλία. Διορ-
γανώνονται και εκδηλώσεις 
σε σχέση με το βιβλίο. 

deL SoL cAFe
Bουτάδων 44, Γκάζι, 210 
3418169  Δίπλα στη νέα στά-
ση του μετρό «Kεραμεικός», 
με  θέα στην Aκρόπολη. 
Kαφές, ελαφριά γεύματα, 
snacks, waffles, αλλά και 
ωραία εξωτικά βραδινά 
cocktails. 

FLocAFe        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς, Νέα Μάκρη, 22940 
91164, Εμπορικό Κέντρο Τhe 
Mall Athens - Νερατζιώτισσα, 
Μαρούσι, 210 6107.350,  
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, Ν. 

Φιλοθέη, 210 6839.222 Σε 
κάθε συνοικία της Αθήνας 
και σε όλη την Ελλάδα. Aγα-
πημένα cafés με υπέροχες 
γεύσεις καφέ, γλυκά και 
snacks, από κρύα sandwich 
σε μπαγκέτες και σε ψωμά-
κια όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά, λαχταριστά 
club sandwitches bacon.Το 
πιο ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

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

iANoS cAFe
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 
3217.917 Στο κομψό παταρά-
κι πάνω από το βιβλιοπωλείο, 
καφέδες, ποτά, ελαφριά γεύ-
ματα, μια μικρή γκαλερί που 
φιλοξενεί διάφορες εκθέσεις 
και μια επίσης μικρή μουσική 
σκηνή για ατμοσφαιρικά 
live. Εδώ οι συνεντεύξεις 
Τύπου πολλών πολιτιστικών 
θεσμών της Αθήνας και τα 
μηνιαία live της A.V.

KoKKoi KAΦe 
Aσκληπιού 39, 210 3641.981 
Για καφέ μόλις έχεις τε-
λειώσει από την αγορά της 
Διδότου (ανοίγει στις 9 το 
πρωί) ή για ποτό αν θες να 
δεις νεαρούς ηθοποιούς 
και γενικώς (και αορίστως) 
καλλιτέχνες.

μΩΣΑΪΚο    
Λαοδίκης 30, Γλυφάδα, 210 

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

Nice N  eASY 
Oμήρου 60 & Σκουφά, Koλω-
νάκι, 210 3617.201 Ωραίος 
χώρος, προσεγμένος σε όλα, 
ανοιχτός από νωρίς το πρωί 
ως αργά το βράδυ. eκτός 
από καφέ, τσάι (σε άπειρες 
εκδοχές), έχει και κρύα 
πιάτα νοστιμότατα, κρέπες 
και ποτά.  

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

ToY cAFe 
Καρύτση 10, πλ. Καρύτση, 
210 3311.555
 Μικροσκοπικό καφέ - δη-
μοσιογραφικό στέκι κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, 
freestyle μουσικές.

ΦiΛioN 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 
210 3637.758 Το αδιαχώρη-
το κάθε Σάββατο μεσημέρι, 
αφού εδώ δίνουν ραντεβού 
τα τελευταία... άπειρα 
χρόνια οι άνθρωποι των 
γραμμάτων και των τεχνών. 
Κάθε συγγραφέας, δημο-
σιογράφος, ηθοποιός και 
πολιτικός (εναλλακτικός) 
που σέβεται τον εαυτό του 
θα κάνει ένα πέρασμα για 
να πει την άποψή του περί 
παντός στο all time classic 
στέκι. Σπουδαίες τάρτες, 
τιμημένη κουρού, ομελέτες 
και ωραία  παγωτά. A.v. ●

A
d

ve
rt

o
ri

al
  «

a
.V

.»

✢  CheCk, pls! ✢
SOUVLAKI 
BAR 
Εντάξει, έχει ένα απ’ 
τα πιο ωραία ντεκόρ 
μαγαζιού της Αθήνας 
και ζεστή ατμόσφαι-
ρα, αλλά υπάρχουν 
φορές που θέλεις να 
απολαύσεις το νόστιμο και πρωτότυπα σερβιρι-
σμένο σουβλάκι τους χωρίς να αποχωριστείς τη 
θαλπωρή του σπιτιού σου. Διαθέτουν πλέον και 
delivery, οπότε μ’ ένα τηλεφώνημα τα σουβλάκια 
ή τα χοιρινά μπριζολάκια με καυτερό (!) μπορούν 
να έρθουν στο χώρο σου. 
Αδριανού & Θησείου 15, Θησείο, 210 5150.550   
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συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/ δίσκοι

Musicvoice
Του Μάκη Μηλάτου

Variousartists

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Σ ήμερα η στήλη δίνει τη θέση της στο δημιουργό ενός μουσικού 
ντοκιμαντέρ που ακολουθεί κι αυτός το δρόμο της «καλοσύνης 
των ξένων» για να ολοκληρωθεί η δουλειά του: ένα ντοκιμαντέρ 

για το σπουδαίο –και εν πολλοίς άγνωστο– Έλληνα συνθέτη Γιάννη Χρή-
στου. ο Κωστής Ζουλιάτης προχωράει το έργο του εδώ και καιρό, με την 
οικονομική βοήθεια του κόσμου, τη γνωστή πια μέθοδο του donation. 
άυτό τον καιρό βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ, με σκοπό να είναι έτοιμο 
στις αρχές του 2012 για την επέτειο της γέννησης αλλά και του θανάτου 
του συνθέτη. Ζητήσαμε από το δημιουργό της ταινίας να μας γράψει ένα 
κείμενο για το πώς βιώνει αυτή την προσπάθεια, ενώ στο site της A.V. μπο-
ρείτε να βρείτε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό.

ΑNaParastasis: 
Σε αναζήτηση μιας νέας αφήγησης

«Ποτέ δεν μπόρεσα να 
ακούσω αυτή τη μουσι-
κή. Θέλω να πω ότι πο-
τέ δεν μπόρεσα μόνο 
να την ακούσω, και να 
την ακούσω μόνο ως 
μουσική. Κοντά στη 
συναισθησία και στην 
παράκρουση –καθώς 
και σε διάφορες ορια-
κές καταστάσεις της 
νοητικής εμπειρίας– 
κάθε επαφή με αυτό 
το έργο βιώνεται ως 
μια αποκαλυπτική ε-
μπειρία, μια λυτρωτι-
κή τελετουργία, μια 
καθαρτήρια προβο-
λή – των εσώτερων 
αναγκών σου, των 
πιο βαθιών μυστι-
κ ώ ν  κ α ι  φ ό β ω ν 
σου, των πρωτογε-
νών ενστίκτων, των 

πιο αρχέγονων τεκμηρίων της ανθρώπινης φύσης. Υπάρχουν πολλές λέξεις με 
τις οποίες μπορώ να δώσω σχήμα στα βιώματα αυτά, και είναι όλες τους πέρα, 
πολύ μακριά από τη μουσική. Μπορώ να μιλήσω για εκρήξεις – πραγματικές 
εκρήξεις που εντελώς φυσικά περιμένεις να συμβούν καθώς βλέπεις τους 
performers στη σκηνή, καθώς σε κατακλύζει η ίδια αγωνία με κείνους, καθώς 
υποφέρεις στο ίδιο δράμα, ως μύστης, ως συνένοχος, ως όμηρος. Μπορώ να 
περιγράψω τις αποκαλύψεις που δέχεσαι απανωτά, βίαια και αγρίως γοητευτι-
κά – αποκαλύψεις για όλα όσα είσαι και μπορεί να κρύβονται, για όσα δεν είσαι 
και δεν σου έχουν ακόμα φανερωθεί, για τις σχέσεις των πραγμάτων που φτιά-
χνουν δεσμούς μέσα σου και δίπλα σου, αλλά δεν ανιχνεύονται στην επιφά-
νεια. Είναι μια μουσική πέρα από τη μουσική, ένα έργο πέρα από τις συμβάσεις 
ενός έργου, μια τέχνη που ξεπερνά την ίδια την έννοια της τέχνης.
Αυτές οι πρώτες αλήθειες ρυθμίζουν το φακό της κάμερας, για να εστιάσει 
πίσω και πέρα από τις πληροφορίες. Η αφήγηση της ιστορίας αυτής της 
μουσικής γίνεται μια νέα, ξεχωριστή συναρπαστική περιπέτεια. Η αγωνία 
του ερευνητή είναι να ανακαλύψει ένα σύγχρονο νόημα: τι έχει να πει αυτή 
η ιστορία σήμερα; Πώς μπορεί ν’ αγγίξει τις αγοραίες συνήθειές μας και τις 
ανίερες συντεταγμένες της καθημερινότητάς μας; Γιατί χρειαζόμαστε άλλη 
μια αφήγηση, άλλη μια ιστορία;
Σύμφωνα με τον Βέντερς, η επιθυμία ν’αφηγηθούμε ιστορίες πηγάζει από την 
ίδια ανάγκη: «Να επιβεβαιώνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας αλληλουχιών 
ανάμεσα στα πράγματα». Μέσα από την τέχνη και την πράξη του, ο Γιάννης 
Χρήστου έχει καταγράψει γενναιόδωρα, με ειλικρίνεια και συγκλονιστική 
αμεσότητα, ένα ολόκληρο σύστημα τέτοιων δυνατοτήτων. Εμείς δεν έχουμε 
παρά να ανακαλύψουμε και να επιβεβαιώσουμε ακόμα μία δυνατότητα – ε-
κείνη που θα κάνει αυτό το σύστημα δικό μας κτήμα, που θα μας συνδέσει με 
τις δυνατότητες που κρύβονται πίσω από κάθε μεγάλο βήμα της ανθρώπι-
νης πράξης. Και γυρίζοντας πάλι στον Βέντερς, «είμαστε υποχρεωμένοι να 
διηγηθούμε μια ιστορία, αν θέλουμε να παρουσιάσουμε όλα όσα αφορούν 
κάποιον». - κωστησ Ζουλιάτησ

Περισσότερα στο athensvoice.gr αλλά και στοhttp://anaparastasis.info όπου θα 
βρείτε πληροφορίες και για τη δυνατότητα να ενισχύσετε την προσπάθεια.

  ➜ makismilatos@gmail.com

Ο συνθέτης Γιάννης Χρήστου και η περιπέτεια 
ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του.

Jazzsteppa Goldie

Ποιος (-οι)

Live dubstep κολεκτίβα με ραχοκοκαλιά τους 
Gal Adon και Gal Morris που κινείται κάπου 
μεταξύ Αγγλίας, Γερμανίας και Ισραήλ…

Κατά κόσμον Clifford Price, μεγαλωμένος στην Αγγλία 
με σκοτσέζικες και τζαμαϊκανές ρίζες. Κατά φήμη, α-
πλώς ο Goldie – ο μεγαλύτερος σταρ που έβγαλε η 
σκηνή του drum’n’bass.

Γιατί να πάω; Γιατί παίζουν live dubstep, αν και ο όρος είναι 
απλά μια «ταμπέλα» στην περίπτωσή τους. 
Το τρομπόνι είναι το βασικό μέσο με το οποίο  
φλερτάρουν την jazz, χωρίς ποτέ να ξεχνάνε 
τα παχιά beats, την dub χαλαρότητα και την 
κλασική παιδεία τους.

Γιατί ίδρυσε τη Metalheadz. Γιατί έγραψε το «Inner City 
Life». Γιατί τα ’χε με την Björk και τη Naomi Campbell. 
Γιατί έχει παίξει σε ταινία James Bond. Γιατί παρότι μοιά-
ζει παρωχημένος και το παράκανε με τα reality shows, 
είναι (σχεδόν) θρύλος.

Τι να έχω ακούσει; Τα δύο φετινά τους EPs «Raising The Bar» και 
«I Doser» και το αντιπροσωπευτικό ομώνυ-
μο άλμπουμ του 2009. 

Το ανεκτίμητο ντεμπούτο «Timeless» (1995). Και το 
μνημείο bass ιστορίας που συνιστά η κυκλοφορία «15 
years of Metalheadz.»

Μαζί τους οι… Monetrik (από Σουηδία) και οι δικοί μας Rise 
Up Soundsystem και Mr. Soundproof.

Ο πολύ καλός ομόσταβλος Doc Scott και στο basement 
George Xenios vs. Junior SP. Παντού flyers και posters 
από το 1996 κι έπειτα.

Πόσα και πότε;  € 10, 4/11 € 8, 5/11

Του Πάνάγιωτη ΜΕνΕγου

citybeat

Στα υπόλοιπα: Επίσης, στο «Μπαρ Πάνω άπό το Bios» την Παρ. οι NO! θυμούνται τον David Mancuso του ΝΥ Loft, χρησιμοποιούν 
μόνο ένα πικάπ, δεν επεμβαίνουν στα tracks που διαλέγουν, απολαμβάνοντάς τα μαζί σου (free) *** Η Ino Mei κάνει απόβαση στο 
τωΡά!κ44 οργανώνοντας το πάρτι παρουσίασης του δίσκου των extreme metalheadz Karma Violens και αναλαμβάνοντας έπειτα 
τα dexx με «After 90s» πάρτι (free). Tην προηγούμενη βραδιά στον ίδιο χώρο hip hop με καλεσμένο τον Shyheim της ευρύτερης 
οικογένειας των Wu-Tang Clan (free)*** Το Room 101 των Outro ξανανοίγει στο «Alphabetalamda» με καλεσμένο τον Ολλανδό DJ 
TLR (€ 10) *** Τέλος, στο 6 D.O.G.S. το Σάββατο υποδέχονται τον Γάλλο Dyed Soundorom παρέα με O’ Koloko και Mr. Statik (€ 10). ●  
➜ p_menegos@yahoo.com

Δυνάμωσε το μπάσο…
…γιατί έχει την τιμητική του Παρ. και Σάβ. στο Bios. Με σπουδαίο line-up από την Plenty Projects και τα 15α 
γενέθλια των Innersense, αντίστοιχα. Κάπως σαν το παρελθόν και το μέλλον του bass ήχου…

Q&a
Του γ. ΔηΜητΡάκοΠουλου
 
aL Di MeoLa
Ένας από τους πιο γνωστούς βιρτουόζους 
κιθαρίστες μέσα από τη συνεργασία του με 
τους Mc Laughlin και De Lucia, την προσωπι-
κή του δισκογραφία και τις δεκάδες συμπράξεις 
με ονόματα όπως οι Pavarotti, Stevie Wonder, Philip 
Collins, Paul Simon, Carlos Santana, Frank Zappa. Με ιταλικές 
ρίζες, γεννημένος στο New Jersey, σπούδασε κλασική κιθά-
ρα, επηρεάστηκε από τον ήχο του Piazzola, γοητεύτηκε από 
την τζαζ και δεν σταμάτησε ποτέ τους πειραματισμούς.
 
Ποιo θεωρείτε το μεγαλύτερο σας επίτευγμα; Όλα μου τα 
άλμπουμ. Κάθε δισκογραφικό βήμα είναι για μένα μια διαρκής 
πρόκληση. Ποιος ή τι σας εμπνέει σήμερα; Ένας από τους 
φίλους μου. Ο καταπληκτικός πιανίστας Gonzalo Rubalcaba.  
Ποιο στοιχείο θεωρείτε πιο σημαντικό στη σύνθεση; Oι 
μουσικές επιρροές του κάθε μουσικού. Για παράδειγμα, οι 
δικές μου επιρροές έρχονται από τα ταγκό του Piazzola και το 
συνδυασμό κλασικού και τζαζ ύφους του Ralph Towners. Τι 

θα συμβουλεύατε ένα νέο μουσικό; Σκληρή 
δουλειά και πίστη σε ό,τι κάνει. 

Πιστεύετε στο μουσικό ταλέντο; Ακόμα κι 
αν είστε ταλαντούχοι πρέπει να εξασκείστε 
καθημερινά. Σκληρή δουλειά και ταλέντο, ο 
τέλειος συνδυασμός. Μετά το «Return to 
Forever» επιστρέφετε στη σόλο πορεία 

με το «Radical Rhapsody». Τι νέο φέρνει 
στον ήχο σας; Πολλά νέα στοιχεία. Νέες συ-

νεργασίες. Ένιωθα ότι ήταν η ώρα για ένα νέο 
ήχο και ένα νέο CD. Tι να περιμένουμε από την 

επερχόμενη εμφάνισή σας στην Αθήνα; Η συναυ-
λία θα περιλαμβάνει συνθέσεις δικές μου και του Piazzolla, με 
επιπλέον επιλογές σε ντουέτο με τον Peo Alfonsi από τη Σαρ-
δηνία, μέλος του συγκρότηματός μου World Sinfonia. Τους 
τελευταίους τέσσερις μήνες παίζουμε μαζί σε μια ιδανική 
συνεργασία. Υπάρχει ακόμη το στοιχείο της συνεργασίας μου 
με τον Μιχάλη Παούρη. Μια εντελώς καινούργια σύμπραξη 
που προέκυψε αυθόρμητα. Η εκπληκτική τεχνική του συν-
δυασμένη με την αγάπη του για τη σύγχρονη μουσική είναι 
πραγματικά ενδιαφέρουσα.
Info: ΑΚΡΟΠΟΛ, Ιπποκράτους 9-11, 210 3643.700. Έναρξη 21.00. 
Είσοδος από € 10 ως € 50. Προπώληση: Θέατρο Ακροπόλ, www.
ticketservices.gr. Στις 4 & 5/11.

➜ museweek@athensvoice.gr



3 - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 A.V.  41 

Είστε ακόμη η «Rock’Ν Roll Mafia»; Εννοείς 
αν είμαστε η ίδια μπάντα που ήμασταν προ 
διετίας; Προφανώς, όχι. Αν το σκεφτείς υπό 
ένα πρίσμα θεατρικότητας, η «Rock’N Roll 
Mafia» ήταν μια παράσταση που ολοκληρώ-
θηκε και πλέον ετοιμαζόμαστε να φορέσου-
με τα κουστούμια μιας νέας, που είναι αρκε-
τά διαφορετική. Ίσως, από την κωμωδία, να 
επιστρέφουμε στο δράμα. 
 
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι ένα γκρουπ 
να αλλάξει φωνή και τι ρόλο έπαιξε στην 
παρούσα αλλαγή η επαναφορά μιας γνώρι-
μης φωνής στον ήχο αλλά και στη μουσική 
σύνθεση; Αναπάντεχα εύκολο. Με τον Άρη 
είχα διατηρήσει την επαφή κι αν ένα πράγμα 
μού είχε λείψει από τους παλιούς Matisse, 
αυτό ήταν ο τρόπος που γράφαμε τραγού-
δια μαζί. Θα έγραφα εγώ ή ο Γρηγόρης ή ο 
Βασίλης ένα μουσικό θέμα, ο Άρης θα έγρα-
φε μια μελωδία που σίγουρα δεν θα ήταν αυ-
τό που είχα κατά νου –αλλά πάντα τελικά θα 
με συνέπαιρνε– και μετά θα πρόσθετε τους 
ιδιαίτερους στίχους του. Ε, συμβαίνει ξανά!

Ποια είναι η σχέση σου με την Αθήνα; Τη λα-
τρεύω και τη μισώ ταυτόχρονα. Μένω Γκάζι. 
Μου αρέσει το indie vibe της περιοχής. Δεν 
μου αρέσει το σκυλάδικο vibe της περιοχής. 
Ίσως, εντέλει, μου αρέσει αυτή η έντονη α-
ντίφαση. Η αλήθεια είναι πως δεν συχνάζω 
κάπου συγκεκριμένα. Είμαι αυτό που λένε 
σπιτόγατος. 
 
Πώς ξεκίνησε η σχέση με τη μουσική; Όταν 
η γιαγιά μου πήρε ένα πιάνο και εγώ έπρε-
πε να αρχίσω να μαθαίνω. Ξέρεις… γαλλικά 
και πιάνο. Παλαιών αρχών, η αγαπημένη μου 
γιαγιά. Να ’ναι καλά εκεί πάνω που είναι, μου 
πέρασε το μικρόβιο της μουσικής – άλλο, 
βέβαια, αν στο μυαλό της είχε την κλασική 
μουσική και όχι το rock’n’roll.
 
Mε ποια μουσική ενηλικιώθηκες; Θα σου πω 
ονόματα, όπως τα θυμάμαι με τη σειρά που 

τα άκουγα από έξι χρονών μέχρι δεκαοχτώ: 
Sandra, Alphaville, Duran Duran, Iron Maiden, 
Metallica, Nirvana, Morissey Suede. Κοινώς 
παιδική ποπ, μέταλ και πίσω στην ποπ. 
 
Ποια είναι η τελευταία ταινία και ποιο το 
τελευταίο βιβλίο που σε εντυπωσίασαν; Η 
ταινία «Snowtown» του Justin Kurzel και το 
«Millenium People» του J.G. Ballard.
 
Ποια είναι τα καλά και τα κακά τού ότι ξε-
κινήσατε κατευθείαν από μια πολυεθνική 
εταιρεία σαν τη Sony; Τα κακά είναι ότι στην 
αρχή υποχρεώνεσαι σε κάποιους συμβι-
βασμούς, οι οποίοι σχετίζονται με το 
ανέκδοτο που στην Ελλάδα ονομάζε-
ται ραδιοφωνική επι-
τυχία. Κανείς, φυσικά, 
δεν μας επέβαλε ποτέ 
το παραμικρό. Στις πε-
ρισσότερες των περι-
πτώσεων πειστήκαμε, 
όχι πιεστήκαμε, να κά-
νουμε μικρές αλλαγές 
στις συνθέσεις για να 
είναι πιο ραδιοφωνι-
κές ή πιο εύπεπτες. Δεν 
μιλάμε, όμως, για κάποια σημαντι-
κή αλλοίωση στη σύνθεση. Το κα-
λύτερο πράγμα όσον αφορά τη Sony 
είναι ότι κάναμε ένα πραγματικό φίλο, τον 
Αντώνη Βιλλιώτη. Είναι κάτι σαν ο πατέρας 
της μπάντας. Μας πίστεψε από την αρχή και 
μας στήριξε ακόμα και όταν όλοι λέγανε πως 
ήμασταν τελειωμένη υπόθεση. Το είπαν και 
όταν πρωτοέφυγε ο Άρης, το είπαν και τώρα 
που έφυγε ο Άλεξ. Οι Matisse θα τελειώσουν 
όταν το πούμε εμείς και… ο Αντώνης (ένα 
inside joke που έχουμε). 
 
Πώς βλέπεις το νέο σκηνικό που διαμορ-
φώνεται στην ελληνική σκηνή με κυκλο-
φορίες από ανεξάρτητες ετικέτες, όπως 
η Ιnner Ear και Archangel; Ποια ονόματα 
σου αρέσουν; Το βλέπω, φυσικά, πολύ θε-

τικά. Μου αρέσουν πολύ οι Baby Guru και 
οι Liarbirds. Βρίσκω, επίσης, πολύ ελπιδο-
φόρους τους No Profile, αλλά και τους 
Brainwash Squad.
 
Bλέπεις τηλεόραση; Μόνο τους αγώνες του 
Παναθηναϊκού και όταν έχω λίγο ελεύθερο 
χρόνο Σκάι, κυρίως τα ντοκιμαντέρ και τις 
ενημερωτικές του εκπομπές. Προτιμώ να 
«κατεβάζω» σειρές. 
 
Πόσο κολλημένος είσαι με τα social media; 
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου twitterer; 
Παλιά ήμουν πολύ. Διαχειρίζομαι όλα τα 
social media των Μatisse προσωπικά και κά-
ποτε περνούσα αρκετές ώρες, κυρίως στο 
Facebook. Τώρα πια απλά δεν υπάρχει τόσος 
ελεύθερος χρόνος. Έχω δύο αγαπημένους 
στο Twitter, το συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη 
και την Dimi του Οffradio. Καυστικοί σχολια-
στές και οι δύο. 
 
Πώς βλέπεις το σκηνικό της κρίσης; Προσπα-
θώ να θυμάμαι ότι οι παππούδες μας βιώσαν 
πολύ χειρότερες καταστάσεις απ’ ό,τι εμείς 
και επιβίωσαν. Αυτή είναι η αισιόδοξη πλευρά 
μου. Άλλοτε, όμως, θυμάμαι και ένα σύνθημα 
σε τοίχο που έλεγε «οι μέρες της αφθονίες σας 
είναι μετρημένες» και σκέφτομαι πως ίσως τε-
λικά και να είναι. Φυσικά αντιμετωπίζω κι εγώ 
όπως οι περισσότεροι  οικονομικές δυσκολί-
ες, προσπαθώ όμως να περνώ την κάθε μέρα 
ξεχωριστά και να κάνω πολλά δημιουργικά 
πράγματα. Όταν «δημιουργώ» ξεχνιέμαι και η 
κρίση προσωρινά «εξανεμίζεται». 
 
Μπορεί να ζει κάποιος από τη μουσική στην 
Αθήνα; Eσύ τι άλλο κάνεις; Εμείς προσω-
πικά, όχι, δεν μπορούμε. Εγώ εργάζομαι ως 
δημοσιογράφος στην «Καθημερινή». Γράφω 
για διεθνή θέματα. 
 
Ποιο είναι το μότο των Matisse; «Το ’χουμε».

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου πίνακας του 
Ανρί Mατίς; Ο «Blue Nude ΙΙ». 
 
Ο αγαπημένος σου μπασίστας; Νομίζω o 
Mani των Stone Roses. Δεν είναι θέμα τεχνι-
κής για μένα, αλλά θέμα ήχου και ύφους. Ο 
Mani έχει αυτόν το λεγόμενο «βομβαρδιστι-
κό» ήχο στο μπάσο που λατρεύω.
 

Ποια συναυλία από αυτές που ανοίξα-
τε σου έμεινε και γιατί; Οι Suede, γιατί 
είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα και 

ουσιαστικά το πρότυπο 
μπάντας για μένα – από 
τις συνθέσεις μέχρι τη 
σκηνική παρουσία του 
Brett Anderson. Οι Kaiser 
Chiefs βγάζουν απίστευ-
τη ενέργεια και είναι πο-
λύ φιλικά άτομα, οι James 
είναι πολύ καλοί αλλά δεν 
είναι η μπάν τα που θα 
μπορούσε ποτέ να γίνει η 

αγαπημένη μου. Θα θυμάμαι πάντα την ω-
ραία κουβέντα με τον Vic Butch των Garbage. 
Εκτός από καλός ντράμερ, είναι και σπουδαί-
ος παραγωγός («Nevermind», Nirvana). 

Mπορείς να μας πεις κάποια πράγματα για 
το ύφος του επερχόμενου άλμπουμ; Νομί-
ζω ότι ηχητικά ακροβατεί μεταξύ των 60s, 
και αυτό επειδή έχει αρκετούς παλιομοδί-
τικους ήχους και κιθάρες, και των 80s λόγω 
ηχοχρώματος του Άρη και των μελωδικών 
γραμμών. Υπάρχουν τραγούδια με έντο-
νο ψυχεδελικό στοιχείο, όπως τo «Happily 
Never After» με το οποίο ανοίξαμε τη συναυ-
λία των Suede, άλλα με πιο americana, όπως 
το «Manifold», και μερικά αμιγώς ποπ κομμά-
τια όπως το «X».

Mε τους νέους Matisse, από την κωμωδία, ίσως να επιστρέ-φουμε στο δράμα

Συνέντευξη με τον Γιάννη Μασούρα τωνMatisse

Matisse, ξανά 
Του γιωΡγου ΔηΜητΡάκοΠουλου

Όσοι προτιμούσαν τους παλιούς καλούς Μatisse έχουν κάθε λόγο να περι-
μένουν το νέο τους άλμπουμ. Η αποχώρηση του σταρ Alex και η επαναφο-
ρά του πιο σκοτεινού τραγουδιστή Άρη Σιαφά διαμορφώνουν ένα παλιο-
μοδίτικο ύφος, πιο κοντά στους πρώιμους Pulp για παράδειγμα. Ο Γιάννης 
Μασούρας, ιδρυτής των Matisse, μιλά στην ATHENS VOICE για τους νέους 
Matisse, τον ήχο του επερχόμενου άλμπουμ, τη σχέση του με την πόλη και 
το πιάνο της γιαγιάς. 
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burger Project are back
Ο στρατηγός Conzou και η παρέα του ξανα-
βγάζουν το άλμπουμ τους «We live in Athens» 
σε συλλεκτική έκδοση μαζί με τα καινούργια 
«Τσιγγάνα» με τη Ματούλα Ζαμάνη, το «Βed 
of Νails» σε νέα version, το «Ring of Fire» πει-
ραγμένο από τον Blend Mishkin και τη «Ρόδινη 
ζωή» της Piaf . Μαζί με το CD και το κόμικ «τhe 
Burger Project: Άκρως εμπιστευτικό», το ο-
ποίο έχει σχεδιάσει ο νεαρός εικονογράφος 
Πέτρος Χριστούλιας. Το γιορτάζουν την Κυ-
ριακή 6/11, 
στις 10 μ.μ. 
σ το Floral 
(Πλ .  Εξα ρ -
χ ε ί ω ν )  μ ε 
ένα dj  set 
και διάφο-
ρ α  μ π έ ρ -
γ κ ε ρ  σ ε 
παραλλα-
γ ή  ( μ ά λ -
λον).

ΑFTER DARK 
Διδότου 31, Εξάρχεια, 210 
3606.460
3/11: New Zero God. 
4/11: Workaholics. 5/11: 
Λάκης Παπαδόπου-
λος - Μπάντα 13. 6/11: 
Βρεμένες Σανίδες. 8/11: 
Corsikov. 9/11: Pulse 
Alive.

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, Παγκράτι, 
210 7560.102
Kάθε Πέμ. Τσάκας-
Κωνσταντίνου-Ντούβας 
με jazz. Κάθε Τετ. Τakim. 
5/11: JazzMa Tazz. 6/11: 
The Wonder-fall Quartet. 
7 & 8/11: Bασίλης Βασι-
λάκης.
 
ALMAZ 
τριπτολέμου 12, γκάζι, 210 
3474.763
6/11: Γιώτα Νέγκα.

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ελασιδών 6, γκάζι
Παρ. & Σάβ. Eλένη Δήμου 
- Κωνσταντίνος Χριστο-
φόρου.

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 
Έβρου 40, άμπελόκηποι, 
210 7777.742
Κάθε Παρ. και Σάβ. διπλο-
πενιές από τους Ηλία, 
Γιάννη και Αργύρη.

AYΛΑΙΑ
άγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074
3/11: Μode Plagal. 4/11: 
Θάνος Ανεστόπουλος 
- Egg Hell. 5/11: Ψαρο-
γιώργης. 6/11: Νίκος 
Τατασόπουλος. 7/11: 
Μarcos Jimenez. 

ΒΑCARO
σοφοκλέους 1 & άριστείδου 
11, 210 3211.884
3/11: Fenia (Παπαδό-
δημα) et les Zazoux. 
5/11: Miranda Verouli & 
Desafinados.

BAROUGE
Aνδρόνικου 4, γκάζι, 697 
23092365
Κάθε Παρ. 1550: «Άγριες 
Νύχτες».

ΒΙΟS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
Main. 4/11: Jazzsteppa 
- Two Hands was 
never Enough - 
Monetrik (23.00/€ 10). 
Cinematheque. 5/11: 
Betty Loop Loop - Big Fat 
Lips (20.00/€ 5). First Floor: 
3/11: Κill Emil. 4/11: ΝΟ! 
- Πικάπ Ένα. 5/11: Palov. 
6/11: Αfternoons In 
Stereo. FREE. 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
κασσάνδρας 19, 210 

3473.835
Παρ. και Σάβ. Μαρι-

νέλλα, Νατάσα 
Θεοδωρίδου. 

Από 4/11.

BOOZE COOPERATIVA 
κολοκοτρώνη 57-59
3 & 4/11: Bohemh 
Sauvage από το Υποβρύ-
χιο με live από Penny and 
Swinging Cats και Eva & 
the Αpples. 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Πατησίων 208 (στάση καλ-
λιφρονά), 210 8676.155
Παρ. & Σάβ. Μαριώ - Ζωή 
Παπαδοπούλου - Χρι-
στιάνα Γαλιάτσου.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
λ. κατσώνη 189, Άγ. άνάρ-
γυροι, 210 2610.444 & 210 
2610.438
Κάθε Παρ. και Σάβ. Χαΐνη-
δες - Ψαραντώνης.

ΔΡΑΧΜΕΣ 
Μηθύμνης 32, πλ. άμερικής, 
210 8629.935 
Παρ.-Δευτ. Τα Παιδιά από 
την Πάτρα μαζί με τους 
Λάμπρο Καρελά, Παύλο 
Χαϊκάλη, Ελένη Φιλίνη. 
Πέμ. Ζωή Τηγανούρια.

ZΥΓΟΣ
κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610 
Κάθε Παρ. & Σάβ. Tάνια 
Τσανακλίδου. 

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, 
Εξάρχεια, 210 3800.070
4/11: Penny & the 
Swingin’ Cats. 5/11: 
Expert Medicine. 6/11: 
The Burger Project 
Comic Party. 9/11: 
Dopperman3.

FUZZ LIVE MUSIC 
CLUB
Πειραιώς 209, ταύρος, 
210 3450.817
4/11: Τhe Mission. 

GAGARIN 205
λιοσίων 205, άττική
4/11: Schiller - Ilia Darlin, 
Tareq, d-tek. 5/11: 
La Bruja Muerta. B.D. 
Foxmoor & Jamoan. 

GAZARTE
Βουτάδων 32-34, γκάζι, 
210 3452.277
4 & 5/11: Δήμητρα Γαλά-
νη - Vassilikos. Έναρξη 
22.30. Είσοδος από € 15 
ως € 35. Προπώληση: 
210 3460.347, gazarte.gr, 
I-ticket.gr 

GAZOO
Πειραιώς 102-104, 210 
3422.888
Κάθε Παρ. και Σάβ. Ελεω-
νόρα Ζουγανέλη - «Τα 
λέμε!». Έναρξη 23.15.

GIALINO UP STAGE 
λεωφ. συγγρού 143, ν. 
σμύρνη, 210 9315.600
Κάθε Παρ. Fide Koksal. 
Έναρξη 22.00. Είσοδος € 
15 με ποτό. Κάθε Σάβ. Μα-
ρία Καναβάκη - Χρήστος 
Παύλης με καλεσμένους 
Ερωφίλη και Γ. Περαντά-

κο (Τρίφωνο), Μάρθα 
Μαυροειδή και Μ. Αχαλι-
νωτόπουλο.

HALF NOTE
τριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213.310
2-6/11: George Cables 
Quintet. 9/11-13/11: Mά-
νος Αχαλινώτοπουλος 
- Haig Yazdjian - Μάκης 
Αμπλιανίτης. 

ΙΑΝΟS
σταδίου 24, 210 3217.810
5/11: Χρίστος Τσιαμού-
λης - Κατερίνα Παπαδο-
πούλου (22.30/€ 10).

ΙΝ VIVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
4/11: Νο Μan’s Land. 
5/11: Δημ. Παναγόπου-
λος & Aura. 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς 142 & Π. Ράλλη, 
210 3454.108, 210 3454.888
Kάθε Παρ. και Σάβ. Δη-
μήτρης Μητροπάνος, ο 
Γιάννης Κότσιρας και ο 
Δημήτρης Μπάσης.  

KOO KOO MUSIC BAR
Iάκχου 17, γκάζι, 210 
3450.930 
3/11: Lace - Galliard 
Syndrome (22.00). Κάθε 
Παρ. Yianneis (22.30). 
Κάθε Σάβ. Tonis Sfinos 
(22.30). 6/11: Bικτωρία 
Ταγκούλη - Στέλιος Δά-
βαρης.

KYTTAΡO
Hπείρου 48 & άχαρνών, 
210 8224.134
4/11: Ηigh Voltage 
Fest. (21.00/€ 15, € 18 
ταμείο). 5/11: Suicide 
Commando - Nano 
Infect (21.30/€ 22, € 
27 ταμείο). 6/11: Virgin 
Steele (20.30/€ 25, € 30).

ΝΟΙΖ CLUB 
κωνσταντινουπόλεως 78 & 
ιερά οδός, γκάζι
6/11: Κατερίνα Στανίση.

PASSPORT
καραΐσκου 119, πλ. κοραή, 
Πειραιάς, 210 4296.401
5/11: Παύλος Παυλίδης 
& Β-Μοvies (€ 15 με μπί-
ρα-κρασί/€ 25 τραπέζι). 
21/10: Λουδοβίκος των 
Ανωγείων (€ 15-25). 
22/10: Mελίνα Κανά - Λι-
ζέτα Καλημέρη (€ 15-25). 
Έναρξη 21.30.
 
ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κάθε Κυρ. ζωντανή μουσι-
κή από τα Λάθος Άτομα. 

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μαρίνου άντύπα 38, 
ηλιούπολη, 210 9750.060 
Kάθε Σάβ. Δημήτρης 
Ζερβουδάκης και Σοφία 
Γεωργαντζή ως 12/11. 

SIX D.O.G.S
άβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510
3/11: Salonumuz 
Klimalidir (22.00/€ 6). 
5/11: Tomas Weiss & 
Emotone (22.00/€ 10). 
7/11: Dr. Atomik.

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, γκάζι, 
210 3474.733
Κάθε Κυρ. «Socialatin». 
Κάθε Τετ. Σοφία Βογια-
τζάκη, Πέτρος Μπου-
σουλόπουλος, Γιώργος 
Αλουπογιάννης, Λεω-
νίδας Σώζος, Άρτεμις 
Ματαφιά.

SMALL CAFÉ
άριστοτέλους 10, 210 
4297.236, Πειραιάς
4 & 5/11: Νότης Μαυρου-
δής, Χρήστος Κωνστα-
ντόπουλος, Αμαλία Τά-
τση, Γιώργος Τοσικιάν. 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΙΑΣ
694 5430699
7/11: Βασίλης και Σαρά-
ντης Σαλέας με καλεσμέ-
νους Δ. Σαββόπουλο, Ε. 
Βιτάλη, Γλυκερία κ.ά. 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 

35-37, νέος κόσμος, 210 
9226.975
κΕντΡικη σκηνη
Κάθε Παρ. & Σάβ.  Διο-
νύσης Τσακνής - Νίκος 
Ζιώγαλας - Γιάννης Μη-
λιώκας. 
CLUB Κάθε Πέμ.-Σάβ. 
Ηοuse Band. Τετ. Βαγγέ-
λης Μαρκαντώνης. Δευτ. 
Πάνος Μουζουράκης 
- Βαγγέλης Ασημάκης. 
Tρ. Γιώργος Μυλωνάς και 
Daydream. Κυρ. Lexicon 
Project. Κυρ. 6/11: 
Κοllektiva και Κατερίνα 
Τσάβαλου.
PLUS Κάθε Παρ. Ευρυ-
δίκη. Guest. Γιώργος 
Θεοφάνους. Σάβ. Ραλλία 
Χρηστίδου. 9/11: Μαρία 
Θεοδότου.

ΤΑS STAGE
Boυτάδων 6, γκάζι
Κάθε Παρ. & Σάβ. Ηρώ 
- Αργύρης Αγγέλου 
- Μαρκέλλα Αργυρο-
πούλου. Έναρξη 22.30. 
Κάθε Κυρ. και Δευτ. Μέμος 
Μπεγνής, Τζένη Μπό-
τση, Δημήτρης Βλάχος, 
Χριστίνα Πομόνη και 
Στεργία Μιχαήλου. 

ΤΙΚΙ ΑΤΗΕΝS
Φαλήρου 15, Μακρυγιάννη, 
210 9236.908
6/11: Τhe Orchids.

ΤΩΡΑ Κ44
κωνσταντινουπόλεως 
44, γκάζι
Kάθε Τετ. Wedding 
Singers. 3/11: Show Your 
Face. 4/11: Shyheim 
(Wu-Tang Clan). 5/11: 
Karma Violens. 6/11: The 
Dilemma. 8/11: The Dark 
Rags. 

ΧΑΜΑΜ
Δημοφώντος 97, Πετράλω-
να, 210 3421.212
Kάθε Σάβ. «Τα παιδιά της 
άλλης όχθης» με τους 
Γιώργο Καζαντζή, Φω-
τεινή Βελεσιώτου και Α-
λεξία Χρυσομάλλη. Kάθε 
Παρ. Γιώργος Ρήγας.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΚΡΟΠΟΛ
ιπποκράτους 9-11, 210 
3643.700
4 & 5/1: Al Di Meola - 
Μιχάλης Παουρής. 7 & 
8/11: Tonino Carotone.  

BROWN’S BAR & 
RESTAURANT
Ξενοδοχείο Divani Caravel, 
Βασ. άλεξάνδρου 2, 210 
7207.000
Kάθε Πέμ. Δημήτρης Βα-
σιλάκης. Έναρξη 21.00.

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.333
5/11: Madeleine Peyroux 
Αίθουσα Χρήστος Λαμπρά-
κης. 5/11: Ρεσιτάλ του 
Pieter Wispelwey (20.30). 
9/11 (Αίθουσα Χρήστος 
Λαμπράκης): Μαρία 
Φαραντούρη - Charles 
Lloyd. Έναρξη 20.30. Εί-
σοδος € 8 (φοιτ.), € 14-50.  
9/11 (Αίθουσα Δημήτρης 
Μητρόπουλος): Αντώνης 
Σουσάμογλου - Τίτος 
Γουβέλης. 

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 210 
3213.100
7/11: Chucho Valdes 
& Archie Shepp. 8/11: 
Navire Night με τη Φανί 
Αρντάν και τη βιολοντσε-
λίστρια Sonia Wieder 
- Atherton. 

PENTHOUSE21 
Ξεν. President, κηφισίας 
43, άμπελόκηποι, 210 
6989.000
4/11: Η Κανέλλη Σκαλ-
κογιάννη συμπράττει με 
το κουαρτέτο των Βασίλη 
Γούζιου και Στέλιου Πα-
ρασκευά. 5/11: Εva and 
the Apples. 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΤΕΧΝΩΝ
λ. συγγρού 107-109, 213 
0178.000
5/11: K. Bήτα. 
Τranformations Live.  ●

σκηνές-live Του γιωΡγου ΔηΜητΡάκοΠουλου

μουσικές

➜ museweek@athensvoice.gr

Σταύρος ξαρχάκος 
στο Παλλάς 

Ο 
συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος θα διευθύνει στο 
«Παλλάς» τη 12μελή Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής 
Μουσικής, με έργα των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου 

Χατζιδάκι και Σταύρου Ξαρχάκου, σε ποίηση των Νίκου Γκά-
τσου, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε μετάφραση Οδυσσέα 
Ελύτη, Νίκου Καζαντζάκη κ.ά. Στις 10 & 11/11 ερμηνεύουν 
Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης. Στις 12 & 13/11 
οι Μανώλης Λιδάκης, Έλλη Πασπαλά και Ηρώ Σαΐα 

Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, 210 3213.100. Έναρξη 21.30. 
Είσοδος € 20 (φοιτητικό), € 25-70. Προπώληση: 210 
8108.181, Παλλάς, www.ellthea.gr και www.tickethour.
com, Public, Παπασωτηρίου, Ιανός, easy ticketing στην 
Τράπεζα Πειραιώς. Στις 10-11-12-13/11.

Σταύρος ξαρχάκος

ΠΕΜΠΤΗ 3
● GEORGE CABLES Mαζί με το κουιντέτο του σε ένα dream 
jazz team. HALF NOTE. Ως 6/11.
● BOHEME SAUVAGE To αυθεντικό 20s-30s cabaret event του 
Βερολίνου για δύο πάρτι από το Υποβρύχιο, που γιορτάζει τα 
δέκα του χρόνια με τους Αthens Swing Cats και live από τους 
Penny & the Swingin Cats (3/11) και Eva & the Αpples (4/11). 
BOOZE COOPERATIVA

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 
● SCHILLER Με την τραγουδίστρια Kate Havnevik και γεμάτο 
support από τους Tareq - d:tek - Ilia Darlin. GAGARIN 205 
● SHYHEIM Ηθοποιός, ιδιοκτήτης της Bottom Up records και 
ράπερ που ξεκίνησε στα 14 από την κολεκτίβα των Wu-Tang 
Clan. τωΡάK44
● HIGH VOLTAGE FESTIVAL Με συμμετοχή από τους Magic 
De Spell, Σπύρο Γραμμένο, Enola Str8, Anorimoi, Trendy 
Hooliguns. κυττάΡο

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 
● MADELEINE PEYROUX Τζαζ και μπλουζ από την πρώην 
μουσικό του δρόμου που διασκευάζει τζαζ, με κομμάτια από 
την «Dreamland», γνωστές διασκευές, αλλά και καινούργια 
από το φετινό «Standing on the Rooftop». ΜΕγάΡο Μουσικησ
● Κ. ΒΗΤΑ Παράσταση με το χατζιδακικό Transformations, με-
τασχηματισμένο από τον πρώην Stereo Nova, με τη συνοδεία 
ενός video art έργου που σχεδίασε και σκηνοθέτησε ο Γιώργος 
Θεωνάς. στΕγη γΡάΜΜάτων & τΕΧνων
● LA BRUJA MUERTA Οι B.D.Foxmoor (Αctive Member) και 
ο κιθαρίστας Jamoan παρουσιάζουν το νέο album τους «Ο 
χειμώνας». GAGARIN 205
● SUICIDE COMMANDO To σατανικό σχήμα του Johan Van 
Roy με electro, EBM, industrial με support των Nano Infect, 
με το ντεμπούτο τους να αναμένεται από την Danse Macabre 
records. κυττάΡο

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 
● THE ORCHIDS Eκλεκτική ποπαρία από Γλασκώβη με Sarah 
και Siesta ιστορία. Support από τους the7Frogs. τικι άτηΕνS

ΔΕΥΤΕΡΑ 7
● CHUCHO VALDES & ARCHIE SHEPP Στη σειρά Jazz Masters 
ο μοναδικός Κουβανός πιανίστας, συνθέτης και ενορχηστρω-
τής Chucho Valdes και oι AfroCuban Messengers συμπράτ-
τουν με τον εμβληματικό σαξοφωνίστα της τζαζ Αrchie Shepp. 
Πάλλάσ
● ΤΟΝΙΝΟ CAROTONE Βάσκος καλλιτέχνης με ιταλική α-
νατροφή, τσιγγάνικο ταμπεραμέντο και πανκ τρέλα, σε ένα 
ιδιότυπο Buona Mista Social Ska! για δύο βραδιές στο ανακαινι-
σμένο θέατρο Ακροπόλ, στις 7 & 8/11. AKΡοΠολ 

ΤΡΙΤΗ 8
● NAVIRE NIGHT Ένας μονόλογος από το βιβλίο της Μαργκε-
ρίτ Ντιράς με τη Φανί Αρντάν και τη βιολοντσελίστρια Sonia 
Wieder - Atherton. Πάλλάσ ●

➜museweek@athensvoice.gr

Τonino Carotone 

musicweek
Του γιωΡγου ΔηΜητΡάκοΠουλου
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Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΝ-ΤΕΝΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Πλέον οι άνθρωποι στην τηλεόραση κοιτάζουν τηλεόραση. Και τι βλέπουν; Ανθρώπους σαν και μένα...» 
(Ο Κέβιν μιλάει για τον εαυτό του) 

Πρέπει να μιλήσουμε για 
τον Κέβιν (We Need to Talk 
About Kevin) ****
Σκηνοθεσία: Λιν Ράμσεϊ
Πρωταγωνιστούν: Τίλντα Σουίντον, Τζον Σι Ράιλι, 
Έζρα Μίλερ

Με μια ακόμη εξαιρετική ερμηνεία της Σουίντον, 
αλλά κι ένα καστ που στέκεται ισάξια απέναντί 
της, η ταινία της Λιν Ράμσεϊ είναι μια ανατριχιαστι-
κή βουτιά κάτω από το δέρμα του συνηθισμένου, 
του φυσιολογικού, του κάτι τόσο «δεδομένου» 
όσο η μητρική αγάπη. Με οδηγό το βιβλίο της Λάι-
ονελ Σράιβερ αφηγείται μια σχέση που πήγε πολύ 
λάθος (εγκληματικά λάθος), με τρόπο που δεν 
αναζητά, ούτε προσφέρει απαντήσεις. Μια μικρή 
συλλογή από συναισθήματα και στιγμιότυπα που 
κοιτάζουν με ψύχραιμη ματιά μια εναλλακτική 
πραγματικότητα. Ίσως κάθε γυναίκα δεν είναι 
πλασμένη για μητέρα. Ίσως κάθε παιδί δεν είναι 
αγγελούδι. Μπορεί να είναι κάτι που γνωρίζετε 
καλά, αλλά η αλήθεια και η δύναμη με την οποία η 
ταινία της Ράμσεϊ μιλά για κάτι που συνήθως απο-
σιωπάται, την κάνει απλά συγκλονιστική.  

Πώς να κλέψετε έναν ουρα-
νοξύστη (Tower Heist) **    
Σκηνοθεσία: Μπρετ Ράτνερ
Πρωταγωνιστούν: Μπεν Στίλερ, Έντι Μέρφι, 
Μάθιου Μπρόντερικ

Αυτή η κωμική εξιστόρηση μιας ληστείας με φό-
ντο την οικονομική κρίση, ήρωες συνηθισμένα 
θύματά της και κακό έναν αδίστακτο χρηματιστή, 
αναμφίβολα χτυπάει ένα ευαίσθητο νεύρο στις 
μέρες που ζούμε. Η καλοδεχούμενη επιστροφή 
του Έντι Μέρφι και η αντίστιξή του με τη συγκρα-
τημένη κωμωδία του Μπεν Στίλερ μετρά επίσης 
στα θετικά του φιλμ, ακόμη κι αν και των δύο οι 
ρόλοι δεν πάνε πολύ πιο πέρα απ’ ό,τι ακριβώς 
θα περιμένατε να δείτε. Παραδόξως για μια caper 
movie, η ταινία του Μπρετ Ράτνερ χάνει το ρυθμό 
της όταν ξεκινά η ληστεία στο ρετιρέ του απατεώ-
να χρηματιστή. Ίσως γιατί επικεντρώνει στη δρά-
ση, που δεν κατορθώνει να είναι ούτε ιδιαίτερα 
αστεία και σε καμιά περίπτωση πιστευτή. Ακόμη 
κι έτσι, όμως, το φιλμ παραμένει διασκεδαστικό 
και «ηθικά σωστό» με έναν μάλλον ανατρεπτικό 
του συνηθισμένου χολιγουντιανό τρόπο. 

Φύλακας αγγέλων 
(Machine Gun Preacher) ** 
Σκηνοθεσία: Μάρκ Φόρστερ
Πρωταγωνιστούν: Τζέραρντ Μπάτλερ, 
Μισέλ Μοναχαν, Μάικλ Σάνον

Με στόχο την καταξίωση και, γιατί όχι, ίσως και 
τα βραβεία, ο Τζέραρντ Μπάτλερ δοκιμάζει ένα  
σύνθετο ρόλο σε αυτή την αληθινή ιστορία του 
Σαμ Τσίλντερς, ενός white trash ναρκομανή μη-
χανόβιου που ανακάλυψε τον Θεό και αποφά-
σισε να βοηθήσει τα ορφανά του Σουδάν και να 
πολεμήσει στο πλευρό των καλών στον εμφύλιο 
της χώρας. Ακούγεται εξωφρενικό, αλλά ο Μαρκ 
Φόρστερ το αντιμετωπίζει σαν μια απόλυτα φυσι-
ολογική ιστορία, τόσο πολύ μάλιστα που αδυνατεί 
να αποδώσει το δράμα και την ένταση που θα της 
άξιζε. Μόνο που ακόμη κι αν ο πρωταγωνιστής 
του κάνει ό,τι μπορεί για να προσδώσει ανθρωπιά 
σε ένα χαρακτήρα που μοιάζει να κινείται από το 
ένα άκρο στο άλλο, το απόλυτα προβλέψιμο σε-
νάριο κάθε άλλο παρά βοηθά. Οι καλές προθέσεις 
περισσεύουν, αλλά η ταινία παραμένει αφόρητα 
επιφανειακή. 

Η ανταρσία της 
κόκκινης Μαρίας **
Του Κώστα Ζάπα

Με μια σχηματική μόνο ιστορία για τη συ-
νάντηση ενός πρώην τρομοκράτη και νυν 
perfomer/τραβεστί κι ενός παρατημένου σαν 
αδέσποτο ζώο αγοριού, ο Κώστας Ζάπας επι-
στρέφει με μια ακόμη αποδομητική, επιθετι-
κή ταινία. Τσαλακώνοντας τη φόρμα, δίχως 
κανένα σεβασμό στις κινηματογραφικές συμ-
βάσεις, κάνει ένα αναρχικό «μιούζικαλ» που 
δεν νοιάζεται στ’ αλήθεια για τα «αισθήματα» 
του θεατή όσο για τα δικά της ιδεολογήματα. 
Μόνο που κι αυτά μοιάζουν εδώ ομιχλώδη, 
μια ασαφής προβληματική για το τέλος της 
επανάστασης, το χρήμα, τον Θεό, την πόλη 
που δείχνει μαζί βαθυστόχαστη και απλοϊκή. 

The Black Power 
Mixtape 1967-1975
Του Γκόραν Όλσον

Ντοκιμαντέρ για τους Μαύρους Πάνθηρες και 
το Black Power Movement,  που συνδυάζει το 
παρελθόν με το παρόν χρησιμοποιώντας το 
οπτικό υλικό ως «mixtape» με εικόνες, συνε-
ντεύξεις και ντοκουμέντα από τότε και τώρα.  

Χρυσό παιδί, χρυσή καρδιά

Βόλτα με κλεμμένο αμάξι Κολιάτσου-Παγκράτι

Το τσουλούφι επιστρέφει

Οι περιπέτειες του Τεντέν: Το μυστικό του μονόκε-ρου**** Μην το κρατήσετε μυστικό: είναι υπέροχο. ///  Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν**** Πρέ-πει επίσης να τον δούμε. ///  Πως να κλέψετε έναν ουρανοξύστη **  Όπως και η ληστεία, όχι απόλυτα πετυχημένη. ///  Φύλακας αγγέλων ** Ορφανά και ο-πλοπολυβόλα. Καλές προθέσεις και κλισέ. ///  Η ανταρ-σία της κόκκινης Μαρίας **Αναρχικό μιούζικαλ για μια επανάσταση τραβεστί. ///  The Black Power Mixtape 1967-1975 Μαύροι Πάνθηρες: Οι Μεγάλες Επιτυχίες.

JUST THE FACTS

Οι περιπέτειες του Τεντέν: 
Το μυστικό του μονόκερου 

(The Adventures of Tintin: 
Secret Of the Unicorn) ****

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ
Πρωταγωνιστούν: Τζέιμι Μπελ, Άντι Σέρκις, 

Ντάνιελ Κρεγκ, Σάιμον Πεγκ

Ο Βέλγος κομίστας Ερζέ, ο άνθρωπος που έπλασε τον Τεν-Τεν, 
και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μπορεί να μην είχαν συναντηθεί ποτέ, 
όμως ο πρώτος είχε δηλώσει ξεκάθαρα πριν από το θάνατό 
του πως ο μόνος που θα μπορούσε να μεταφέρει τις περιπέ-
τειες του χάρτινου «παιδιού του» στο σινεμά δεν ήταν άλλος 
από τον Αμερικάνο σκηνοθέτη. Δεν είχε άδικο. Το «Μυστικό 
του μονόκερου» δεν είναι απλά μια γεμάτη δράση, ενέργεια 
και θέαμα ταινία, αλλά κατορθώνει να συλλάβει το πνεύμα 
του ήρωα του Ερζέ, την κινητήρια περιέργειά του, τη λίγο 
nerdy εμμονή του, την ασταμάτητη δίψα του για την επόμενη 
αποστολή. Και παρότι οι μέχρι τώρα απόπειρες να δημιουργη-
θεί ένα καινούριο υβρίδιο ανάμεσα στο σινεμά των ηθοποιών 
κι αυτό των κινουμένων σχεδίων με τις performance capture 

ταινίες του Ρόμπερτ Ζεμέκις έμοιαζαν αμήχανες και λιγάκι 
ανατριχιαστικές, εδώ η τεχνική εξυψώνεται σχεδόν σε τέχνη 
και λειτουργεί απόλυτα ταιριαστά, πλάθοντας χαρακτήρες και 
εικόνες που κατορθώνουν να πατάνε πετυχημένα και στους 
δύο κόσμους. Το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό. Αν πρέπει 
κάτι να του προσάψεις είναι ότι είναι υπερβολικά συναρπα-
στικό, όπως θα περίμενε κανείς από έναν τόσο ενθουσιώδη 
ήρωα και δύο (ας μην ξεχνάμε τη συμβολή του Πίτερ Τζάκσον) 
εξίσου ενθουσιώδεις δημιουργούς. Η δράση δεν σταματά 
ποτέ, αλλά, αντί να σε κουράζει, σε παρασύρει και σε ενθου-
σιάζει, σε αφήνει να κοιτάς με τα μάτια ορθάνοιχτα (συχνά και 
το στόμα) όχι απλά μία ακόμη ταινία, αλλά κάτι που μοιάζει με 
παράθυρο στην ίδια την παιδική σου ηλικία. 
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Tέρμα Ιπποκράτους, Αμπελό-
κηποι, 210 6423.271
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
18.30-20.30-22.30

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546 • Πρέπει να 
μιλήσουμε για τον Κέβιν 
18.45-21.00-23.10

AΕΛΛΩ 
CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του μο-
νόκερου 17.00-19.10-21.20-
23.30 3D/ Barbie: Σχολείο 
για πριγκίπισσες, Σάβ.-Κυρ. 
15.15 μεταγλ. • Αίθ. 2: Λούφα 
και παραλλαγή: Σειρήνες 
στη στεριά 17.40-20.00-
22.20/ Στρουμφάκια, Σάβ.-
Κυρ. 15.40 μεταγλ. • Αίθ. 3: 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.00-
20.15, Σάβ.-Κυρ. 15.45/ Αι ει-
δοί του Μαρτίου 22.30 •Αίθ. 
4: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη 21.00-23.00, 
Σάβ.-Κυρ. 15.00/ Μεσάνυχτα 
στο Παρίσι 17.00-19.00

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
211 2112.222
Αίθ. 1: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του μο-
νόκερου 18.00-20.20-22.40, 
Σάβ.-Κυρ. 15.50 3D  • Αίθ. 2: 
Πώς να κλέψετε έναν ουρα-
νοξύστη 18.30-20.40-22.50/ 
Ο βασιλιάς των λιονταριών, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30 μεταγλ. 3D

AΘHnAiOn 
CinepOLis 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του 
μονόκερου 18.00-20.15-
22.30 3D/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Σάβ.-Κυρ. 

16.10 μεταγλ. 3D • Αίθ. 2: Οι 
περιπέτειες του Τεν Τεν: Το 
μυστικό του μονόκερου 
18.40-20.50-23.00, Σάβ.-Κυρ. 
16.30 • Αίθ. 3: Πώς να κλέ-
ψετε έναν ουρανοξύστη 
18.30-20.40-22.50/ Στρουμ-
φάκια, Σάβ.-Κυρ. 16.20 μετ. 
• Αίθ. 4: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι 18.20-20.30/ Αι ειδοί 
του Μαρτίου 22.40/ Winx 
club 3D: Μαγική περιπέτεια, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30 μετ. 

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, 210 6841.010
Αίθ. 1: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη 19.00-21.00-
23.00/ Αι ειδοί του Μαρτίου, 
Σάβ.-Κυρ. 17.00 • Αίθ. 2: Αι 
ειδοί του Μαρτίου 22.30/ 
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
18.30-20.30/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Σάβ.-Κυρ. 16.30 
μεταγλ. 3D

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ.Αλεξάνδρας, 
210 8219.298, 2106786.000
Το δέρμα που κατοικώ 
17.50-20.20-22.50

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθ. 1: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του μο-
νόκερου 16.45-18.45-20.45/ 
Αι ειδοί του Μαρτίου 22.45
Αίθ. 2: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη 19.00-21.00-
23.00/ Αι ειδοί του Μαρτίου 
17.00 • Winx club 3D: Μα-
γική περιπέτεια, Σάβ.-Κυρ. 
15.30 μετ., Κυρ. 12.00-13.50

ApOLLOn - CinemAx 
CLAss
Σταδίου 19, 210 3236.811 
Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
18.00-20.00/ Αι ειδοί του 
Μαρτίου 22.10, Σάβ.-Κυρ. 
16.00

ATTiΚΟΝ - CinemAx 
CLAss
Σταδίου 19, 210 3228.821 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου 

18.10-20.20-22.30, Σάβ.-Κυρ. 
16.00

AΣΤΟp HOLLYWOOD 3D
Σταδίου 28, 210 3310.820
Ένας χωρισμός 17.50-20.10-
22.30, Κυρ. 15.30

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4, 210 3221.925
Κάποτε στην Ανατολία 
17.10-20.00-22.50

AΤΛΑΝΤΙΣ CLAssiC 
CinemAs 3D DiGiTAL 
Λ. Βουλιαγμένης 245,  πλ. Κα-
λογήρων, 210 9711.511
Αίθ. 1: Ένας χωρισμός 
17.30-20.00-22.20 • Αίθ. 2: Το 
δέρμα που κατοικώ 17.45-
20.15-22.30

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280  
Πρέπει να μιλήσουμε για 
τον Κέβιν 18.30-20.45-23.00

BΑΡΚΙΖΑ - 3D DiGiTAL
Θάσου 22, Βάρκιζα, 210 8973.926
Αίθ. 1: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη 18.45-20.45-
22.45 • Ο βασιλιάς των 
λιονταριών, Σάβ.-Κυρ. 17.00 
μεταγλ. 3D • Αίθ. 2: Λούφα 
και παραλλαγή: Σειρήνες 
στη στεριά 18.40-20.45-
22.50/ Στρουμφάκια, Σάβ.-
Κυρ. 17.00 μετ. 

Cine CiTY
Κων/λεως 82, Περιστέρι, 210 
5756.243
Αίθ. 1: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
18.15-20.30-22.45 • Αίθ. 2: 
Πώς να κλέψετε έναν ουρα-
νοξύστη 18.30-20.40-22.50
Αίθ. 3: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του μο-
νόκερου 18.10-20.20-22.30

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
Ένας χωρισμός 18.00-
20.15-22.30/ Σκυλάκια στο 
διάστημα, Σάβ.-Κυρ. 14.45 
μεταγλ./ Winx club 3D: Μα-

γική περιπέτεια, Σάβ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ.

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι,
 210 3460.347 • Το δέρμα που 
κατοικώ 18.00-20.20-22.40

ViLLAGe sHOppinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. 
Pέντη, 801 100 9191 
Αίθ. 1: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.30-16.45-
19.00-21.15-23.30, Σάβ.-Κυρ. 
12.15-14.30-16.45-19.00-
21.15-23.30 • Αίθ. 2: Φύλα-
κας Αγγέλων, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.30-19.15-22.00-
00.45, Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.45-
16.30-19.15-22.00-00.45 
• Αίθ. 3: Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.00-
16.15 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.45-14.00-16.15μεταγλ./ 
Killer elite 18.45-21.15/ Μη 
φοβάσαι το σκοτάδι 23.45
Αίθ. 4: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
19.45-22.15-00.45/ Ο 
βασιλιάς των λιονταριών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.15-
17.30μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.15-17.30 
μεταγλ. 3D • Αίθ. 5: Οι πε-
ριπέτειες του Τεν Τεν: Το 
μυστικό του μονόκερου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.45-
18.00-20.30-22.45-01.00, 
Σάβ.-Κυρ. 11.15-13.30-15.45-
18.00-20.30-22.45-01.00
Αίθ. 6: Στρουμφάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.45-17.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.30-
14.45-17.00 μεταγλ./ Φύλα-
κας Αγγέλων 19.15-22.00-
00.45 • Αίθ. 7: Οι περιπέτειες 
του Τεν Τεν: Το μυστικό του 
μονόκερου 19.45-22.00-
00.15/ Στρουμφάκια-Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.15-17.30 
μετ., Σάβ.-Κυρ. 13.00-15.15-
17.30  μετ. • Αίθ. 8: Οι περιπέ-
τειες του Τεν Τεν: Το μυστικό 
του μονόκερου, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.15-16.30-18.45-
21.00-23.15-01.30, Σάβ.-Κυρ. 
12.00-14.15-16.30-18.45-

Cine ωρεσ προβολησ
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21.00-23.15-01.30 3D • Αίθ. 9: 
Πώς να κλέψετε έναν ουρα-
νοξύστη 19.00-21.15-23.30/ 
Στρουμφάκια-Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.15-16.30 μετ., 
Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.15-16.30 
μετ. • Αίθ. 10: Λούφα και 
παραλλαγή: Σειρήνες στη 
στεριά, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.30-19.00-21.30-
00.00, Σάβ.-Κυρ. 11.30-14.00-
16.30-19.00-21.30-00.00 • Αίθ. 
11: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.15-19.45-
22.00-00.15, Σάβ.-Κυρ. 12.45-
15.00-17.15-19.45-22.00-
00.15 • Αίθ. 12: Οι περιπέτειες 
του Τεν Τεν: Το μυστικό του 
μονόκερου, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.45-17.00-19.15-
21.30-23.45, Σάβ.-Κυρ. 12.30-
14.45-17.00-19.15-21.30-
23.45 • Αίθ. 13: Contagion, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-
17.15-19.30-21.45-00.00, 
Σάβ.-Κυρ. 12.45-15.00-17.15-
19.30-21.45-00.00 • Αίθ. 14: 
Killer elite, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.00-17.30-20.00-22.30-
01.00, Σάβ.-Κυρ. 12.15-15.00-
17.30-20.00-22.30-01.00 • 
Αίθ. 15: Πώς να κλέψετε 
έναν ουρανοξύστη, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.00-18.15-
20.30-22.45-01.00, Σάβ.-Κυρ. 
11.30-13.45-16.00-18.15-
20.30-22.45-01.00 • Αίθ. 16: 
Φύλακας Αγγέλων, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.15-18.00-
20.45-23.30, Σάβ.-Κυρ. 12.30-
15.15-18.00-20.45-23.30 • Αίθ. 
17: Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.15-
18.30-20.45-23.00-01.15, 
Σάβ.-Κυρ. 11.30-13.45-16.15-
18.30-20.45-23.00-01.15 • Αίθ. 
18: Λούφα και παραλλαγή: 
Σειρήνες στη στεριά 18.30-
21.00-23.30/ Kung fu panda 
2, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.15 μετ., Σάβ.-Κυρ. 
11.45-14.00-16.15 μετ. • Αίθ. 
19: Winx club 3D: Μαγική πε-
ριπέτεια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.30-16.45 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.30-16.45 
μετ./ Μεταφυσική δραστη-
ριότητα 3 18.30-20.30-22.30-
00.30 • Αίθ. 20: Λούφα και 
παραλλαγή: Σειρήνες στη 
στεριά 20.15-22.45-01.15/ 
Στρουμφάκια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.45-18.00, Σάβ.-
Κυρ. 11.15-13.30-15.45-18.00

ViLLAGe 5 CinemAs 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 801 100 9191
Αίθ. 1: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη  20.00-22.15-
00.30/ Στρουμφάκια-Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.45 μετ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.40-13.40-15.40-
17.45 μετ. • Αίθ. 2: Winx club 
3D:Μαγική περιπέτεια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.00 μετ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.10-13.00-14.50 
μετ./ Φύλακας Αγγέλων 
18.50-21.30-00.10/ Αυτο-
κίνητα 2, Σάβ.-Κυρ. 16.40 
μετ. • Αίθ. 3: Οι περιπέτειες 
του Τεν Τεν: Το μυστικό 
του μονόκερου, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 18.00, Σάβ.-Κυρ. 
11.20-13.30-15.50-18.00, 
Τετ. 17.00/ Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι, Πέμ.-Τρ. 20.15-22.30, 
Τετ. 19.45-22.00/ Contagion, 
Πέμ.-Τρ. 00.40, Τετ. 00.20
Αίθ. 4: Ο βασιλιάς των λιοντα-
ριών, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00 μετ., Σάβ.-Κυρ. 11.00-
13.00-15.00-17.00 μετ. / Λού-
φα και παραλλαγή: Σειρήνες 
στη στεριά 19.00-21.20-23.40 
• Αίθ. 5: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του μο-
νόκερου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 17.15-19.30-21.45-00.00, 
Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.40-17.15-
19.30-21.45-00.00, Τετ. 17.15 
3D-19.30-21.45

ViLLAGe 15 
CinemAs @ THe mALL 
Α. Παπανδρέου 3, 801 100 9191
Αίθ. 1: Johnny english: Η επι-
στροφή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.00-16.15, Σάβ.-Κυρ. 
11.45-14.00-16.15/ Λούφα 
και παραλλαγή: Σειρήνες 
στη στεριά 18.30-20.45-
23.15 • Αίθ. 2: Οι περιπέτειες 
του Τεν Τεν: Το μυστικό 
του μονόκερου 18.30-
21.00-23.15 3D/ Στρουμφά-
κια-Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
13.45-16.00 μετ., Σάβ.-Κυρ. 
11.30-13.45-16.00 μετ. Αίθ. 3: 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου 
13.00-15.15-17.30-19.45-
22.00-00.15 • Αίθ. 4: Λούφα 
και παραλλαγή: Σειρήνες 
στη στεριά 19.15-21.30-

00.00/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών-Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 13.15-15.15-17.15 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.15-
13.15-15.15-17.15 μετ. 3D
Αίθ. 5: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
13.30-15.45-18.00-20.15-
22.30-00.45, Σάβ.-Κυρ.11.15-
13.30-15.45-18.00-20.15-
22.30-00.45
Αίθ. 6: Αι ειδοί του Μαρτίου, 
Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 16.45-
23.00-01.15, Κυρ. 12.15-
16.45-23.00-01.15/ Μεσάνυ-
χτα στο Παρίσι 14.30-19.00-
21.00/ Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Σάβ. 12.00 μετ. 
• Αίθ. 7: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του μο-
νόκερου, Πέμ.-Παρ. & Τρ.Τετ. 
13.45-16.15, Σάβ.-Κυρ. 11.15-
13.45-16.15, Δευτ. 14.45 
3D/ Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 18.45-21.15-23.45/ 
Killer elite, Δευτ. 17.45-23.15
Αίθ. 8: Φύλακας Αγγέλων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 13.30-
16.15-19.00-21.45-00.30, 
Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.30-16.15-
19.00-21.45-00.30 • Αίθ. 9: 
Στρουμφάκια, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 13.15-15.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.00-
13.15-15.30 μετ./ Contagion 
18.15-20.30-22.45-01.00
Αίθ. 10: Killer elite, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 14.30-17.00-
19.30-22.00-00.30, Σάβ.-Κυρ. 
19.30-22.00-00.30/ Πώς να 
κλέψετε έναν ουρανοξύ-
στη, Δευτ. 14.00-16.15-18.45-
21.15-23.45/ Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.45-17.00 
μετ. • Αίθ. 11: Winx club 3D: 
Μαγική περιπέτεια, Πέμ.-
Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00 
μετ., Κυρ. 12.0-14.00-16.00 
μετ./ Φύλακας Αγγέλων 
18.00-20.45-23.30 • Αίθ. 
12: Μεταφυσική δραστη-
ριότητα 3 00.30/ Πώς να 
κλέψετε έναν ουρανοξύ-
στη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
13.15-15.30-17.45-20.00-
22.15, Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.15-
15.30-17.45-20.00-22.15 • 
Αίθ. 13: Φύλακας Αγγέλων 
20.45-23.30 • Αίθ. 14: Πώς να 
κλέψετε έναν ουρανοξύ-
στη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.00-22.15, Σάβ.-Κυρ. 17.45-
20.00-22.15

ViLLAGe 9 CinemAs @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 801 100 9191
Αίθ. 1: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του μο-
νόκερου 00.30 3D/ Λούφα 
και παραλλαγή: Σειρήνες 
στη στεριά, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.00-20.10-22.20, 
Σάβ.-Κυρ. 20.10-22.20 • 
Αίθ. 2: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του 
μονόκερου 23.40/ Το δέρμα 
που κατοικώ 21.20/ Πώς να 
κλέψετε έναν ουρανοξύ-
στη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00-19.10, Σάβ.-Κυρ. 12.40-
14.5-017.00-19.10 • Αίθ. 3: 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.50-
21.00, Σάβ.-Κυρ. 12.20-14.30-
16.40-18.50-21.00/ Αι ειδοί 
του Μαρτίου 23.10 • Αίθ. 4: 
Στρουμφάκια. Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.10 μετ., Σάβ.-
Κυρ. 12.10-14.10-16.10-18.10 
μετ./ Killer elite 20.10-22.30-
00.40 • Αίθ. 5: Λούφα και πα-
ραλλαγή: Σειρήνες στη στε-
ριά, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.30, Σάβ.-Κυρ. 13.00-15.15-
17.30 μετ./ Contagion 19.40-
21.50-00.00 • Αίθ. 6: Μεσά-
νυχτα στο Παρίσι, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.20, Σάβ.-Κυρ. 
15.20-17.20/ Φύλακας Αγγέ-
λων 19.20-22.00-00.40 • Αίθ. 
7: Οι περιπέτειες του Τεν 
Τεν: Το μυστικό του μονόκε-
ρου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.50-20.00, Σάβ.-Κυρ. 15.40-
17.50-20.00/ Πώς να κλέ-
ψετε έναν ουρανοξύστη 
22.15-00.30 • Αίθ. 8: Λούφα 
και παραλλαγή: Σειρήνες 
στη στεριά 20.00-22.15 • 
Αίθ. 9: Αι ειδοί του Μαρτίου 
19.30-21.30/ Το δέρμα που 
κατοικώ 23.40
ViLLAGe ATHens 
meTRO mALL 
Άγ. Δημήτριος, Βουλιαγμένης 
276, 801 100 9191, 210 8108.080
Αίθ. 1: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
19.00-21.20-23.40/ Winx 
club 3D:Μαγική περιπέτεια-
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.10-
17.00 μετ., Σάβ.-Κυρ. 11.30-

13.20-15.10-17.00 μετ. • Αίθ. 
2: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.50-20.00-22.10-
00.20, Σάβ.-Κυρ. 20.00-22.10-
00.20/ Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.40 μετ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.20-13.30-15.40-
17.50 μετ.  • Αίθ. 3: Στρουμ-
φάκια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15-17.15 μετ., Σάβ.-Κυρ. 
11.15-13.15-15.15-17.15 
μετ./ Φύλακας Αγγέλων 
19.10-21.50-00.30 • Αίθ. 4: 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 15.20-
18.00, Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.10-
15.20-18.00, Τετ. 16.40-
18.50-21.00-23.10/ Λούφα 
και παραλλαγή: Σειρήνες 
στη στεριά, Πέμ.-Τρ. 22.30/ 
Killer elite, Πέμ.-Τρ. 20.10-
00.45 • Αίθ. 5: Οι περιπέτειες 
του Τεν Τεν: Το μυστικό του 
μονόκερου, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 16.40-18.50-21.00-
23.10, Σάβ.-Κυρ. 12.20-14.30-
16.40-18.50-21.00-23.10, 
Τετ. 18.20-18.00 3D/ Λούφα 
και παραλλαγή: Σειρήνες 
στη στεριά-Τετ:22.30/ Killer 
elite, Τετ. 20.10-00.45

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Μεσογείων 6, 210 7773.319 
Αίθ. 1: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
18.00-20.10-22.30 • Αίθ. 2: 
Πρέπει να μιλήσουμε για 
τον Κέβιν 18.20-20.30-22.45

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
210 9650.318  • Αίθ. 1: Το δέρ-
μα που κατοικώ 19.20-22.00 
• Αίθ. 2: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
20.00-22.30

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας, Πανόρμου, 
210 6922.655 • Αίθ. 1: Το δέρ-
μα που κατοικώ Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 17.45-20.15-22.45, 
Δευτ:17.45-22.45/ Καναρίνι 
μου γλυκό, Σάβ.-Κυρ. 16.00/ 
Δευτ. 20.30 Μυστικές πρε-
μιέρες • Αίθ. 2: Άλπεις 17.00-
19.00-21.00-23.00

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587 • Πρέπει να 
μιλήσουμε για τον Κέβιν 
17.50-20.15-22.30

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
Άλπεις 18.15-20.20-22.30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι,  
210 6786.000, 801 116 0000
Το δέρμα που κατοικώ 
17.25-20.00-22.35

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, Καλλιθέα, 
210 9510.042 • Πώς να κλέ-
ψετε έναν ουρανοξύστη 
18.30-20.30-22.30

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720
Πρέπει να μιλήσουμε για 
τον Κέβιν 17.45-20.00-22.20

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567 
Αίθ. 1: Μεσάνυχτα στο Παρί-
σι 17.45-20.00/ Αι ειδοί του 
Μαρτίου 22.15• Αίθ. 2: Το 
δέρμα που κατοικώ 18.00-
20.30-23.00/ Αι ειδοί του 
Μαρτίου, Σάβ.-Κυρ. 16.00 
• Αίθ. 3: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του μο-
νόκερου 17.45-20.00-22.20

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
Λ. Συγγρού 106, 210 9215.305
Άλπεις 19.30-21.05-22.45, 
ΠαρΚυρ. 00.20/ Καναρίνι 
μου γλυκό 18.00

ΝΑΝΑ CinemAx 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179, 
Δάφνη, 210 9703.158 
Αίθ. 1: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
17.40-20.00-22.20/ Στρουμ-
φάκια, Σάβ.-Κυρ. 15.40 μετ., 
Κυρ. 11.40-13.40 μετ. • Αίθ. 2: 
Πώς να κλέψετε έναν ουρα-
νοξύστη 17.00-19.15-21.30-
23.45/ Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Σάβ.-Κυρ. 15.15 
μετ.., Κυρ. 11.45-13.30 μετ. 
• Αίθ. 3: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι 18.40-20.40/ Πώς 
να κλέψετε έναν ουρα-
νοξύστη 22.40/ Οι τρεις 
σωματοφύλακες, Σάβ.-Κυρ. 
16.30 Κυρ. 12.00-14.15 • Αίθ. 
4: Οι περιπέτειες του Τεν 
Τεν: Το μυστικό του μονό-

κερου 18.00-20.15-22.30, 
Κυρ. 12.00-14.15 3D/ Barbie: 
Σχολείο για πριγκίπισσες, 
Σάβ.-Κυρ. 16.15 μετ. • Αίθ. 5: 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου 
17.20-19.40-22.00, Σάβ.-Κυρ. 
15.00 Κυρ. 12.40 • Αίθ. 6: Οι 
περιπέτειες του Τεν Τεν: Το 
μυστικό του μονόκερου 
18.30, Σάβ.-Κυρ. 16.10/ Αι 
ειδοί του Μαρτίου 21.00-
23.00/ Αυτοκίνητα 2, Κυρ. 
12.10-14.10 μετ.

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx
Λ. Αλεξάνδρας 192, 210 
6469.398, 210 6445.221
Κάποτε στην Ανατολία 
19.00-22.00, Σάβ.-Κυρ. 16.00

ODeOn KOsmOpOLis 
mApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Λούφα και πα-
ραλλαγή: Σειρήνες στη 
στεριά 18.10-20.30-23.00/ 
Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
11.20-13.30-15.40 μετ. • 
Αίθ. 2: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
19.10-21.30 Πεμ.-Σάβ. και 
ώρα 00.00, Σάβ.-Κυρ. και 
11.40-14.00-16.20 • Αίθ. 3: Το 
δέρμα που κατοικώ 17.40-
20.20-22.50 • Αίθ. 4: Οι τρεις 
σωματοφύλακες 21.20/ 
Contagion 23.40/ Killer 
elite 18.50/ Στρουμφάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 11.50-14.20-16.30 
μετ. • Αίθ. 5: Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι 21.00-23.10/ Οι τρεις 
σωματοφύλακες 18.40/ Ο 
βασιλιάς των λιονταριών, 
Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.10-16.40 
μετ. • Αίθ. 6: Αι ειδοί του 
Μαρτίου 18.10-20.20-22.40/ 
Στρουμφάκια, Σάβ.-Κυρ. 
12.40-16.00 μετ. • Αίθ. 7: 
Φύλακας Αγγέλων 17.50-
20.50-23.30/ Winx club 
3D: Μαγική περιπέτεια, 
Σάβ.-Κυρ. 11.10-13.00-15.00 
μεταγλ. • Αίθ. 8: Πώς να κλέ-
ψετε έναν ουρανοξύστη 
17.00-19.20-21.40 • Αίθ. 9: 
Λούφα και παραλλαγή: 
Σειρήνες στη στεριά 
20.00-22.30, Πέμ.-Παρ & 
Κυρ.-Τετ. 17.30 • Αίθ. 10: Οι 
περιπέτειες του Τεν Τεν: Το 
μυστικό του μονόκερου 
18.00-20.10-22.20, Σάβ.-Κυρ. 
11.30-13.40-15.50 • Αίθ. 11: 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου 
19.00-21.10-23.20, Σάβ.-Κυρ. 
12.20-14.30-16.50 3D • Αίθ. 
12: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη 18.20-20.40-
23.10, Σάβ.-Κυρ. 16.00

ΟDeOn OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 6786.000 
Αίθ. 1: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
17.40-20.05-22.30 • Αίθ. 2: Το 
Γάλα 17.30-19.55-22.20

ODeOn sTARCiTY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου,  
Ν. Κόσμος, 801 11 60000
Αίθ. 1: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του μο-
νόκερου 19.00-21.10-23.20, 
Σάβ.-Κυρ. 16.50 Κυρ. 12.20-
14.30 • Αίθ. 2: Αι ειδοί του 
Μαρτίου 18.10-20.20-22.40/ 
Κυρ. 11.00 Άγρια φύση, 
13.00 Δυνάμεις της γης, 
15.00 Πράσινος πλανήτης
Αίθ. 3: Το δέρμα που κα-
τοικώ 17.30-20.00-22.30/ 
Κυρ. 11.00 Άγρια φύση, 
13.00 Δυνάμεις της γης, 
15.00 Πράσινος πλανήτης 
• Αίθ. 4: Φύλακας Αγγέλων 
17.50-20.50-23.30/ Κυρ. 
11.00 Άγρια φύση, 13.00 
Δυνάμεις της γης, 15.00 
Πράσινος πλανήτης • Αίθ. 5: 
Πώς να κλέψετε έναν ουρα-
νοξύστη 18.20-20.40-23.10, 
Σάβ.-Κυρ. 16.00/ Κυρ. 11.00 
Άγρια φύση, 13.00 Δυνάμεις 
της γης, 15.00 Πράσινος 
πλανήτης • Αίθ. 6: Λούφα 
και παραλλαγή: Σειρήνες 
στη στεριά 19.10-21.30, 
Πέμ.-Σάβ 00.00/ Ο βασιλιάς 
των λιονταριών 17.10 μετ., 
Κυρ. 13.10-15.10 μετ. • Αίθ. 
7: Μεσάνυχτα στο Παρίσι 
18.50-21.00 23.00/ Στρουμ-
φάκια, Σάβ.-Κυρ. 16.40 μετ., 
Κυρ. 12.00-14.10 μετ. • Αίθ. 
8: Οι τρεις σωματοφύλακες 
19.50/ Contagion 22.10/ 
Killer elite 17.30/ Στρουμ-
φάκια, Κυρ. 12.410-15.20 
μεταγλ. • Αίθ. 9: Λούφα και 
παραλλαγή: Σειρήνες στη 
στεριά 18.00-20.30-22.50, 
Κυρ. 12.30-15.30 • Αίθ. 10: 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου 

18.00-20.10-22.20, Κυρ. 
13.40-15.50

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 
210 2234.130 • Αι ειδοί του 
Μαρτίου 18.10-20.20-22.30

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 • Ανώνυμοι ρο-
μαντικοί 18.15/ Οι ψίθυροι 
20.15/ Drive 22.30

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Ριζάρη 24, 210 7291.800  
Άλπεις 18.30-20.30-22.30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩ-
ΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122 • Πρέπει να 
μιλήσουμε για τον Κέβιν 
17.50-20.10-22.20

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ.Τριάδος, 
Αργυρούπολη,  210 9927.447
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου 
18.30-20.30-22.30/ Στρουμ-
φάκια, Σάβ.-Κυρ. 16.30

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18, Ν. Σμύρνη, 
210 9333.820 • Αίθ. 1: Οι περι-
πέτειες του Τεν Τεν: Το μυ-
στικό του μονόκερου 19.00-
21.00, Σάβ.-Κυρ. 17.00/ Πώς 
να κλέψετε έναν ουρανο-
ξύστη 23.00 • Αίθ. 2: Πώς να 
κλέψετε έναν ουρανοξύστη 
18.45-20.45/ Οι περιπέτειες 
του Τεν Τεν: Το μυστικό του 
μονόκερου 22.45

sTeR CinemAs 
AΓ. eΛeYΘepiOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 8092.690, 801 801 7837
Αίθ. 1: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.50-
20.10-22.30, Σάβ.-Κυρ. 13.10-
15.30-17.50-20.10-22.30
Αίθ. 2: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.10-19.15-21.20-
23.30, Σάβ.-Κυρ. 12.20-14.50-
17.10-19.15-21.20-23.30
Αίθ. 3: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
19.10-21.30-23.50. Στρουμ-
φάκια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.45 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.30-14.30-16.45μεταγλ.
Αίθ. 4: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του μο-
νόκερου 16.00-18.00-20.00-
22.00/ Winx club 3D: Μα-
γική περιπέτεια, Σάβ.-Κυρ. 
12.00-14.00 μεταγλ. • Αίθ. 5: 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.00-
19.00-21.00, Σάβ.-Κυρ. 13.00-
15.00-17.00-19.00-21.00/ 
Killer elite 23.00

sTeR CinemAs 
Εμπ. κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον, 210 
8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του 
μονόκερου, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
16.15-18.15-20.15-22.15, 
Παρ.-Σάβ. 16.15-18.15-20.15-
22.15-00.30 3D/ Winx club 
3D: Μαγική περιπέτεια, Σάβ.-
Κυρ. 12.30-14.20 μεταγλ.  3D
Αίθ. 2: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.50-

20.10-22.30, Σάβ.-Κυρ. 13.10-
15.30-17.50-20.10-22.30
Αίθ. 3: Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
16.50-19.10-21.30-23.50/ 
Winx club 3D: Μαγική 
περιπέτεια, Σάβ.-Κυρ. 13.10-
15.00 μεταγλ. • Αίθ. 4: Πώς 
να κλέψετε έναν ουρανο-
ξύστη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00-19.00-21.00-23.00, 
Σάβ.-Κυρ. 12.40-15.00-17.00-
19.00-21.00-23.00 • Αίθ. 5: 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.15-
19.15-21.15-23.30, Σάβ.-Κυρ. 
12.50-15.15-17.15-19.15-
21.15-23.30 • Αίθ. 6: Φύλα-
κας Αγγέλων, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ.19.10-21.40, Παρ.-Σάβ. 
19.10-21.40-00.10/ Στρουμ-
φάκια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.10 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
13.00-15.10-17.10 μεταγλ. • 
Αίθ. 7: Αι ειδοί του Μαρτίου 
20.00/ Killer elite, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ.22.00, Παρ.-Σάβ. 
22.00-00.20/ Στρουμφάκια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.00-
18.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00-18.00

ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, 210 3609.695   
Αίθ. A: The black power 
mixtape 1967-1975 20.00-
22.00/ Το σχέδιο Σωτηρία 
18.30 • Αίθ. Β: Η ανταρσία 
της κόκκινης Μαρίας 18.15-
20.15-22.15

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Θεμιστοκλέους 1, 210-3811147 
Drive 18.30-20.30-22.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 
Ν. Ηράκλειο, 210 2826.873
Αίθ. 1: Οι περιπέτειες του 
Τεν Τεν: Το μυστικό του 
μονόκερου 20.50-22.50/
Πώς να κλέψετε έναν ουρα-
νοξύστη 18.50/ Λούφα και 
παραλλαγή: Σειρήνες στη 
στεριά, Παρ.-Κυρ 17.00 • Αίθ. 
2: Λούφα και παραλλαγή: 
Σειρήνες στη στεριά 19.00-
21.00/ Πώς να κλέψετε 
έναν ουρανοξύστη 23.00/ 
Οι περιπέτειες του Τεν Τεν: 
Το μυστικό του μονόκερου 
17.00

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 
101, 210 8222.702 • Ένας χωρι-
σμός18.00-20.15-22.30

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, 
Περιστέρι, 210 5711.105 • Οι 
περιπέτειες του Τεν Τεν: Το 
μυστικό του μονόκερου 
18.45-20.40-22.40/ Στρουμ-
φάκια, Σάβ.-Κυρ. 17.00

Πειραιά

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυ-
δαλλός, 210 4960.955 
Killer elite, Πέμ.-Κυρ. 20.30-
22.30/ Στρουμφάκια, Σάβ.-
Κυρ. 18.00 μεταγλ./ Ο Τζιάνι 
και οι γυναίκες, Τετ. 21.00

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 210 
4225.653 • Λούφα και παραλ-
λαγή: Σειρήνες στη στεριά 
17.40-20.00-22.20 ●

Cine ωρεσ προβολησ

Ό χι απλά ηθοποιός, αλλά και πα-
ραγωγός στο «Πρέπει να μιλή-
σουμε για τον Κέβιν», η Τίλντα 

Σουίντον δεν κρύβει ότι η πρώτη συ-
νεργασία της με τη Λιν Ράμσεϊ είναι μια 
ταινία που την ενδιέφερε προσωπικά. 

Προφανώς δεν παίρνετε στα σοβαρά μια 

από τις βασικές «συμβουλές» προς έναν η-

θοποιό: «Ποτέ μην παίξεις μαζί με παιδιά 

ή με ζώα». Δεν ξέρω για τα ζώα, αλλά θα 
προτιμούσα να δουλεύω με παιδιά σε κά-
θε ταινία αντί με ενήλικες.

Θα θέλατε να μας πείτε το λόγο;  Έχουν 
πλάκα. Γι’ αυτά, μια ταινία είναι σαν παι-
χνίδι. η αλήθεια είναι ότι κι εγώ αντι-
μετωπίζω την ηθοποιία με μια ανάλογη 
παιδικότητα, κάτι που με κάνει απόλυτα 
συμβατή με τα μικρά παιδιά. 

Εκτός από τα παιδιά, τι ήταν αυτό που σας 

τράβηξε στην ταινία; Το βιβλίο μού έκανε 
τεράστια εντύπωση, για έναν πολύ συ-
γκεκριμένο λόγο. Όταν γεννήθηκαν τα 
παιδιά μου, τα αγαπούσα πολύ, αλλά ήξερα 
ότι ήμουν πολύ τυχερή που ένιωθα έτσι. 
Γιατί καταλάβαινα μέσα μου ότι η αγάπη 

μιας μητέρας 
για τα παιδιά 
της δεν είναι 
δεδομένη. 

Ακόμη κι αν μια τέτοια σκέψη παραμένει 
ένα τεράστιο ταμπού. 

Γιατί θα λέγατε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω 

της μισούν τη γυναίκα που υποδύεστε τό-

σο πολύ; Έχει να κάνει νομίζω με μια λέξη 
που τα media χρησιμοποιούν τόσο συχνά. 
Τη λέξη «κακό». είναι μια τάση των ημε-
ρών μας. που δείχνει απροθυμία να σκε-
φτείς πιο βαθιά, την ευκολία τού να απο-
κρύπτεις άβολες πλευρές της ανθρώπινης 
φύσης, να τις δαιμονοποιείς. 

Και ο Κέβιν; Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι 

για τις πράξεις του; Με μεγάλη μου χαρά 
μπορώ να σας πως ότι δεν έχω ιδέα. Θα α-
νησυχούσα αν οι αιτίες, οι λόγοι, γίνονταν 
σαφείς. Γιατί πρέπει να ξέρουμε; Αυτό α-
ναζητούμε. Και το μυστήριο του πρωτα-
γωνιστή είναι τόσο έντονο για μας όσο και 
για τη μητέρα του με την οποία προσπα-
θούμε να ταυτιστούμε στο φιλμ.  A

Τίλντα Σουίντον 
Μιλώντας με τη... μητέρα του Κέβιν

τέχνηΣινεμά
Συνέντευξη στον Γ. ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟ

*Ολόκληρη η συνέντευξη 
της Τίλντα Σουίντον στην 
A.V. στο site

www.athens voice.gr

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜ.ΠΤΗ
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Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο της 

ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Τ ο τέταρτο debate της Intelligence 
Squared Greece θα πραγματο-
ποιηθεί τη Δευτέρα 7/11. Η A.V., 

χορηγός επικοινωνίας, ζήτησε από τις κα-
θηγήτριες Β. Κιντή, Ε. Καραμαλέγκου και 
το φοιτητή Γ. Μποζιάρη να πάρουν θέση.

Βάσω Κιντή 
Επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Μεθοδο-
λογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 
(Μ.Ι.Θ.Ε.) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η μεταρρύθμιση εκκρεμεί εδώ και χρόνια. Το 

υπάρχον νομικό πλαίσιο κρατάει το πανεπι-

στήμιο καθηλωμένο σ’ ένα σύστημα που ευ-

νοεί συσχετισμούς ισχύος. Είναι ένα σύστημα 

που δεν επιτρέπει στις δημιουργικές δυνά-

μεις του πανεπιστημίου να εργαστούν και να 

ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Η μεταρρύθ-

μιση είναι τολμηρή και γι’ αυτό προκάλεσε 

τόσο έντονες αντιδράσεις. Θίγει βαθιές πα-

θογένειες και η εφαρμογή είναι μονόδρομος. 

Ο νόμος δίνει αυτονομία στο πανεπιστήμιο 

κι αυτό σημαίνει ότι οι πανεπιστημιακοί θα 

μπορούν πλέον να ασχοληθούν με τη δου-

λειά τους. Δηλαδή, το πανεπιστημιακό έργο, 

την παραγωγή ιδεών και τη μετάδοση της 

γνώσης. Δεν είναι δουλειά τους να απασχο-

λούνται με τη διοίκηση. Η τριτοβάθμια παι-

δεία πάσχει. Αυτή τη στιγμή τα πανεπιστή-

μια λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα. Δεν 

υπάρχει πρόνοια για έρευνα, αλλά μόνο το 

φιλότιμο ορισμένων καθηγητών που ως επί 

το πλείστον ενδιαφέρονται για τη δική τους 

έρευνα. Οι φοιτητές δεν παρακολουθούν τα 

μαθήματα, δεν είναι προετοιμασμένοι, τα βι-

βλία τους είναι κατά κανόνα άθλια. Ο καθένας 

είναι μόνος, έρημος και αφημένος. Αυτό που 

πραγματικά βλάπτει την Παιδεία είναι όταν 

«κανείς δεν κάνει τη δουλειά του». Οι πανεπι-

στημιακοί, για παράδειγμα, μιλούν για την α-

ντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων χωρίς 

να είναι αρμόδιοι να τις κρίνουν. Γι’ αυτό το 

σκοπό υπάρχει η δικαιοσύνη. Οι πανεπιστη-

μιακές αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν τους 

νόμους που ψηφίζει η Βουλή και οι φοιτητές 

να ασχολούνται με τα μαθήματά τους. 

Η έννοια της πανεπιστημιακής κοινότητας 

δεν υπάρχει. Να μελετάμε μαζί, να παράγου-

με έρευνα, να ενημερωνόμαστε, να συνδια-

λεγόμαστε με συμφοιτητές μας που κάνουν 

συναφή πράγματα. Ζηλεύουμε την αλλη-

λεγγύη στη μόρφωση που συναντάμε στο 

εξωτερικό.  

Ελένη Καραμαλέγκου 
Καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας και 
πρόεδρος τμήματος Φιλολογίας στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, είναι ένας 

προχειρογραμμένος νόμος που εξυπηρε-

τεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλοιώνει 

πρώτα την ίδια την έννοια και την ουσία της 

παιδείας και μετά βλάπτει την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Βλάπτει το σύνολο της ελληνι-

κής κοινωνίας και όχι μόνο την πανεπιστη-

μιακή κοινότητα. Ο νέος νόμος υπονομεύει 

την ακαδημαϊκή ελευθερία και ανατρέπει τη 

δημοκρατική τάξη στα πανεπιστήμια, εγκα-

θιστώντας ολιγομελή και συγκεντρωτικά 

όργανα διοίκησης. Υπονομεύει την ποιότητα 

σπουδών με τη μετατροπή των τμημάτων 

σε διακοσμητικές εκπαιδευτικές δομές και 

την κατάργηση των τομέων. Οδηγεί σε απο-

σπασματικές και επιφανειακές σπουδές με 

τα «ευέλικτα» διετή και τριετή προγράμματα 

σπουδών. Μετατρέπει τα πανεπιστήμια σε 

κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης και τα 

πτυχία τους σε πιστοποιητικά δεξιοτήτων. 

Δημιουργεί αποφοίτους χωρίς επιστημονική 

ταυτότητα και τα συνακόλουθα επαγγελμα-

τικά δικαιώματα, άρα απροστάτευτους μέσα 

στο σκληρό περιβάλλον της αγοράς εργασί-

ας. Η κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα 

ψαλιδίζει τα φτερά και τις ελπίδες των νέων 

για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Τι άλλο; Απο-

δυναμώνει την ελληνική γλώσσα καθώς θα 

την εγκαταλείπουν σταδιακά ως γλώσσα της 

επιστημονικής τους έκφρασης οι Έλληνες 

πανεπιστημιακοί, αφού επιβάλλει τη συμμε-

τοχή αλλοδαπών κριτών στις αξιολογήσεις 

και εξελίξεις τους. Παραμερίζει την παιδεία 

και τα ιδεώδη των ανθρωπιστικών σπουδών, 

αφού η βασική φιλοσοφία του είναι χρημα-

τοοικονομικού και τεχνοκρατικού τύπου, ε-

ναρμονισμένη πλήρως με την οικονομία της 

αγοράς. Εισάγει στη λειτουργία των πανεπι-

στημίων όρους ιδιωτικής εταιρείας, ανοίγο-

ντας το δρόμο για τη σταδιακή κατάργηση 

της δωρεάν παιδείας. Τέλος, η σοβαρότερη 

συνέπεια για την ελληνική κοινωνία είναι ότι 

το κόστος των σπουδών μετακυλίεται στους 

φοιτητές, τις φοιτήτριες και τις οικογένειές 

τους. Η παροχή δανείων –άτοκων, υποτίθε-

ται– στους φοιτητές υποθηκεύει το μέλλον 

τους, πριν καν βρουν δουλειά. 

Η έννοια της πανεπιστημιακής κοινότη-

τας υπάρχει. Στο πανεπιστήμιο συνυ-

πάρχουν πολλές συνιστώσες, οι οποί-

ες βρίσκονται σε διαρκή ζύμωση με-

ταξύ τους προκειμένου να επιτύχουν 

τη συνοχή και τη συνεννόηση για την 

πρόοδό του, τη διαρκή αλληλεπίδρασή 

του με την κοινωνία και τη βελτίωση της 

προσφερόμενης Παιδείας, με άλλα λόγια, 

την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού δη-

μόσιου πανεπιστημίου.

Γιάννης Μποζιάρης 
Φοιτητής, πέμπτο έτος, στο τμήμα Οργάνω-
σης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπι-
στήμιο Μακεδονία 

Κινούμαι σε μια πιο γκρίζα περιοχή. Δηλαδή 

πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση είναι ναι μεν κα-

λή, αλλά κινείται με λάθος τρόπο. Θεωρώ ότι 

προσπαθεί να δώσει μια δυτική στροφή στον 

τομέα της Παιδείας. Να αποκτήσει η τριτο-

βάθμια εκπαίδευση αυστηρότερα στάνταρτ. 

Όπως να γίνει ποιοτικότερο το επίπεδο σπου-

δών, να μην υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές και 

να βγαίνουν από τις σχολές άνθρωποι που 

να μπορούν να αποδώσουν στην αγορά ερ-

γασίας. Δυστυχώς ως χώρα δεν έχουμε το 

υπόβαθρο ώστε να στηριχτεί αυτή η αλλα-

γή. Επιπλέον σε περίοδο κρίσης μια τέτοια 

μεγάλη αλλαγή που έρχεται σε αντίθεση με 

τη νοοτροπία της χώρας είναι δύσκολο να 

γίνει αποδεκτή από το φοιτητικό κόσμο. Δεν 

υπάρχει στρατηγική. Λαμβάνονται μέτρα 

χωρίς να ερωτηθεί κανείς. Το πανεπιστήμιο 

είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ανε-

ξάρτητα τα τελευταία χρόνια. Οι πρυτάνεις 

καθορίζουν την πορεία του. Ξαφνικά τους ζη-

τούν να εφαρμόσουν κάτι τελείως καινούρ-

γιο πολύ γρήγορα. Εν κατακλείδι πιστεύω 

ότι η μεταρρύθμιση δεν ασχολείται μ’ αυτά 

που έχουν ουσιαστική σημασία για την ανα-

βάθμιση της παιδείας. Αντί να ασχολείται με 

το πρόγραμμα των σπουδών μας, προτείνει 

αλλαγές στα χρόνια φοίτησης, στον τρόπο 

εισαγωγής στα  πανεπιστήμια. Τα ίδια και τα 

ίδια. Όλα αυτά τα προσπάθησαν και παλιό-

τερα. Είμαστε σε μια επανάληψη χωρίς να 

μαθαίνουμε από τα λάθη μας. 

Η έννοια της πανεπιστημιακής κοινότητας 

δεν υπάρχει. Αντ’ αυτής υπάρχει ένα άσυ-

λο – όχι με την ψυχιατρική έννοια του όρου. 

Είναι ένας χώρος που νέοι άνθρωποι απλώς 

κάθονται. Διότι δεν μαθαίνεις κάτι ουσια-

στικό στο πανεπιστήμιο έτσι όπως κάνουν 

οι καθηγητές τις παραδόσεις. Ταυτόχρονα 

υπάρχει ένας ακαδημαϊκός κόσμος με μεγά-

λους πόρους για έρευνα, η οποία, όμως, δεν 

γίνεται ποτέ. Κι αν γίνεται, οι καθηγητές δεν 

την κάνουν στο πλαίσιο της πανεπιστημια-

κής κοινότητας. A   

Η νέα μεταρρύθμιση 

βλάπτει σοβαρά 
την Παιδεία

Της λενΑς ΧΟΥρΜΟΥΖή 

Βάσω Κιντή Ελένη Καραμαλέγκου 

InfoΤο debate της αστικής 
μη κερδοσκοπικής 

οργάνωσης Intelligence 

Squared Greece θα πραγματο-

ποιηθεί τη  Δευτέρα 7/11 

στo ΘεΑΤρΟν του κέντρου 

πολιτισμού «ελληνικός κό-

σμος», στην αίθουσα  «Αντιγό-

νη» (Πειραιώς 254, Ταύρος). ή 

συζήτηση ξεκινάει στις 19.00 

και θα ολοκληρωθεί στις 21.00. 

Δώρο εισιτήρια 
Η A.V. εξασφάλισε για σας 10 διπλά εισιτή-
ρια για το debate. Στείλτε SMS: AVVA (κε-
νό) και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 

4/11 στις 17.00. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε 

λίστα στο ταμείο. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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Σ τη Nέα Yόρκη, στο Γουέστ Bίλλατζ, 

σε μικρό λοφτ γεμάτο εξαρτήματα 

και μηχανήματα για body building, ο 

Κινέζος άντρας που μας φιλοξενεί ντύνεται 

γυναίκα μπροστά στους καθρέφτες. Βγαίνει 

έξω και πηγαίνει να κάνει πεζοδρόμιο στις α-

ποβάθρες. Του αρέσει. Το κάνει σχεδόν κάθε 

βράδυ. Έτσι ζει.  

«Είσαστε σαν φλεγόμενη βάτος».

«Βάτος; Τι είναι βάτος;»

Το πρωί δουλεύει σε καθαριστήριο. Σιδερώ-

νει κάτω από ένα ημερολόγιο που δείχνει γυ-

μνά κορίτσια να καθαρίζουν. Γυμνές Ασιάτισ-

σες. Μικρός τσαλάκωνε χαρτιά και τα έβαζε 

κάτω από την μπλούζα του. Ψεύτικα βυζιά.  

Σου αρέσουν τα σατέν σεντόνια; Του αρέ-

σουν. Τα μαύρα σατέν σεντόνια. Και τα κόκ-

κινα. Στο κόκκινο είναι όλη η αμαρτία, 

λέει. Tο λέει στα κινέζικα.

«Γουστάρεις ξανθούς ή μελα-

χρινούς;»

«Το καλοκαίρι ξανθούς, το 

χειμώνα μελαχρινούς».

«Σε έχουν δέσει ποτέ με χει-

ροπέδες;»

«Όχι. Εσένα;»

«Όχι. Δεν ξέρω αν θα μου άρεσε. 

Αν θα με έφτιαχνε. Ψάχνω να βρω τι με 

φτιάχνει, τι με συγκινεί. Δεν το έχω βρει. Θα 

ήθελα να συναντούσα τον Δαλάι Λάμα. Αυ-

τός ξέρει πολλά πράγματα».  

«Eγώ θέλω να πάω στην Ταγγέρη, στην Α-

φρική, εκεί που κάποτε πήγαιναν όλοι οι συγ-

γραφείς που έπαιρναν ηρωίνη. Φορούσαν 

λινά ρούχα και καπέλα, μένανε σε γαλλικά 

αποικιακά ξενοδοχεία του δέκατου όγδοου 

αιώνα, και πήγαιναν βόλτες στα παζάρια. Τις 

νύχτες κοιμόντουσαν σε κρεβάτια με κου-

νουπιέρες».

«Με τεκνά Άραβες».  

«Ναι».  

«Χασίσια και χαμάμ».

«Ναι».

«Και ωραία υφάσματα. Τα σώματα σε μια ξέ-

νη χώρα δεν με δεσμεύουν, με ξεκουράζουν. 

Δεν θέλω να ξέρω τις ζωές των άλλων. Θέλω 

τα ξένα σώματα να με αφήνουν να φαντάζο-

μαι ανενόχλητος τη δική μου ουτοπία. Πως 

ζω σε μια άλλη εποχή, μακρινή. Πως ζω σε 

ένα μεγάλο σπίτι που έχει δωμάτια γεμάτα 

κουκούλια. Πως φτιάχνω μετάξι. Βαριόμα-

στε γιατί δεν είμαστε ποιητές. Προσπερνού-

με την κάθε στιγμή σα να είναι συνηθισμένη, 

ενώ δεν είναι. Αν σταθείς σε αυτή, και την 

κοιτάξεις βαθιά, η στιγμή μεγαλώνει, ανοί-

γει, σου δείχνει τα μυστικά της». ●

Η γνωστή θεατρική 
συγγραφέας επανέρχεται 
με 36 μικρές ιστορίες 

Tα σώματα 
σε μια ξένη 
xώρα
ΣΦΙΧΤΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΑ
της Έλενας Πέγκα (Εκδ. Άγρα)

Το βιβλίο θα 

παρουσιαστεί τη 

Δευτέρα 7/11 στις 

20.00. Θα μιλήσουν οι 

Μ. Καλτάκη, Λ. Παπα-

στάθης, Α. Στάικος.

Στοά Βοοze Cooperativa, 

Κολοκοτρώνη 59Α, 210 

3240.944

ΠΡΟΔηΜΟΣΙΕΥΣη

ΕΚθΕΣη ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙΩΝ 
Η ετήσια έκθεση που διοργανώνει το 
British Council, με εκπροσώπους 
βρετανικών πανεπιστημίων, εκπαι-
δευτικών και άλλων φορέων να α-
παντούν στα ερωτήματα και τις απο-
ρίες των υποψηφίων φοιτητών. Στη 
διεύθυνση www.britishcouncil.org/
greece-education-uk-exhibitions.
htm μπορείτε να δείτε τα παράλληλα 
σεμινάρια καθώς και τη λίστα με τα ι-
δρύματα που εκπροσωπούνται στην 
έκθεση. Περισσότερες πληροφορίες: 801 
500 3692, 210 3692.333. Στις 5 & 6/11, 
στο Ζάππειο Μέγαρο (14.00-20.00). 

6/11, 11.00 Το βιβλίο του «περιήγησις & ιστορία κορινθίας», από τις εκδ. Ίσθμι-

ον, παρουσιάζει ο Σωτήρης Κοκκωνάκης. για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγρα-

φέας Γιάννης Μπάρτζης και ο δημοσιογράφος - συγγραφέας Γιώργος Σταμα-

τόπουλος. Αίθουσα Θεάτρου του Δημαρχείου Σικυωνίων (Κιάτο) 



50 A.V. 3 - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Blanco
Χρωματικές εκρήξεις στην ολόφρεσκη κολεξιόν για άντρες και γυναίκες (www.blanco.com)

Gant
Νέο αντρικό άρωμα από τους διάσημους Pierre Wulff 

(αρωματοποιός) και Pierre Dinand (σχεδιαστής μπουκα-
λιών) αποκλειστικά στα GANT STORES

Swatch
Pendent Hypnotic Heart Limited Edition, νέο συλλεκτι-
κό bijoux ρολόι από τον Aμερικανό σχεδιαστή Jeremy 

Scott € 295 (Κ. διάθεση, Ματζαγριωτάκη 3, Καλλιθέα, 210 
9565.656, www.swatchgroup.com)  

UGG 
Μπότα με παγέτα 

(Διατίθεται από τα καταστήματα: COLLECTIVE, Λ. Βουλιαγ-
μένης 96, Γλυφάδα/ΚΙΧ, Λ. Κηφισίας 242, Κηφισιά/ATTICA, 

Σύνταγμα, GOLDEN ATTICA)

athEnS MEtRo 
Mall 

Τα Happy Family Weekends συ-
νεχίζει για όλα τα Σαββατοκύριακα 

του Νοεμβρίου το Athens Metro Mall, με 
όλα τα παιδιά να έχουν δικαίωμα ελεύθερης 
συμμετοχής στο παιδικό εργαστήριο του 3ου 
ορόφου (Σ/Κ, 11.00-16.00) με ζωγραφική, 
κατασκευές, κουκλοθέατρο, εργαστήρι 
μαγειρικής και πολλά παιχνίδια. Λεωφόρος 
Βουλιαγμένης 276, 210 9769.444,  www.
athensmetromall.gr

Μη 

χάσεις

ΤΙ ΝΕΑ 

SPONSOR IT Νέα καινοτομία στο χώρο της ελληνικής εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης αποτελεί η δημιουργία του Sponsor-it, το οποίο απευ-
θύνεται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και 
θέλουν να αναδείξουν ένα κοινωνικά υπεύθυνο προφίλ και να επενδύ-
σουν σε χορηγίες, προσφέροντας βοήθεια σε μη κερδοσκοπικά ιδρύμα-
τα. Πληροφορίες:  www.sponsor-it.gr. 

HAIG Jazz και indie μουσικές από το χθες στο σήμερα, πηγές έμπνευ-
σης, πρωτοπόροι και συνεχιστές. Πλούσιο υλικό για όλα τα παραπάνω 
περιλαμβάνει η νέα διαδικτυακή κοινότητα που δημιούργησε το ουίσκι 
Haig, το Tree of Originality, στην πλατφόρμα του στο Facebook (www.
facebook.com/haiggreece). Μεταξύ άλλων μπορείτε να γράψετε και τα 
δικά σας σχόλια και να κερδίσετε πολλά δώρα. 

AMSTEL Την καλοκαιρινή περιοδεία των ΠΥΞ ΛΑΞ, στην τελευταία ε-
πανασύνδεσή τους, στήριξε η Amstel. Από τα Ιωάννινα, όπου άρχισε η 
περιοδεία, στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου βρέθηκαν 70.000 άνθρωποι, τη 
Λάρισα, την Καβάλα, το Καρπενήσι, την Καλαμάτα, τη Θεσσαλονίκη, έως 
την αυλαία, που έπεσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ  Ισορροπημένη διατροφή, ίσως το άλφα 
και το ωμέγα στην υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Πολλές πρακτι-
κές συμβουλές για το θέμα έδωσαν οι ειδικοί διατροφολόγοι, προσκε-
κλημένοι της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η επιστημονική ομάδα 
Απίσχνανσις - Λόγω Διατροφής στις 17/10, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Διατροφής. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Αθηναϊκή Ζυθοποϊα. 

COSMOTE Το ποδήλατο κερδίζει συνεχώς έδαφος στην εκτίμηση 
των Αθηναίων, γεγονός που φάνηκε και στην πολύ μεγάλη συμμετοχή 
μικρών και μεγάλων στο 3ήμερο Athens Bike Festival, που πραγματο-
ποιήθηκε από το περιοδικό «Mbike» στην «Τεχνόπολις». Χορηγός της 
εκδήλωσης ήταν η Cosmote, η οποία μεταξύ άλλων έκανε βόλτα, με τη 
συνοδεία ειδικού εκπαιδευτή, περισσότερα από 700 άτομα στο κέντρο 
της πόλης. 

ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Χορηγός του Πρώτου Διεθνούς Αγώνα Κλασι-
κών Σκαφών και Παραδοσιακών Καϊκιών, που είχε στόχο να αναδείξει 
την πλούσια παράδοση των Ελλήνων στη θάλασσα και έγινε στις Σπέτσες 
(30/9 - 3/10), ήταν το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου. Το Πλωμά-
ρι, που από το 1894 παράγεται με την ίδια συνταγή, σήμανε την έναρξη 
του αγώνα και στο τέλος κέρασε συμμετέχοντες και επισκέπτες. 

Elementsofstyle
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ➜ style@athensvoice.gr

aDIDaS 
Νέο «all in» κατάστημα εγκαινίασε η adidas 
στις 25/10, με προϊόντα από όλες τις συλλογές 
της, όπως: Sport Performance, Sport Style 
και adidas Originals, Stella McCartney, Porche 
Design, Vespa, ST, Disney, για άντρες, γυναίκες 
και παιδιά. Σε 4 ορόφους, συνολικής επιφάνει-
ας 380 τ.μ.  Ερμού 50

MaRKS & SPEncER 
Μαύρες ρίγες και prints με αιχμηρές γωνίες 
δίνουν το στίγμα της γεωμετρικής τάσης 
αυτής της σεζόν με τη συλλογή «Fashion 
Geometrics» να έρχεται από τα σχεδιαστή-
ρια των Marks & Spencer κατευθείαν στα κα-
ταστήματα (ήδη από 15/10). H συλλογή απο-
τελείται από κομμάτια με τολμηρές γραφικές 
εκτυπώσεις σε μπλούζες και φορέματα, σε 
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. 
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Φαντάσου την πόλη  
Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ 

 
Οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου ενδιαφέρονται για τη 
γειτονιά τους. Η A.V. ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα. 

Μ ια πρωτότυπη έκθεση ιδεών και προτάσεων για τις κακοτεχνίες του αστικού 
τοπίου γίνεται στον Άγ. Δημήτριο με πρωτοβουλία του Imagine the City. Το 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα project δίνει την πρωτοβουλία στον κάτοι-

κο να πάψει να είναι θεατής των κακοτεχνιών γύρω του. Το Imagine the City σού λέει 
«υπόδειξέ μου τι θέλεις να αλλάξει κι εγώ θα βρω τους ειδικούς».   
Πώς; Στο ίντερνετ στο www.imaginethecity.gr, το οποίο λειτουργεί ως κόμβος επι-
κοινωνίας μεταξύ πολιτών και μελετητών εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Οι πολίτες 
αναρτούν θέματα από αναξιοποίητα σημεία των αστικών τοπίων και οι μελετητές 
κάνουν λήψη των θεμάτων για την ανάπτυξη μελετών ανάπλασης. Τα θέματα αυτά εί-
ναι δημόσια, όπως δρόμοι, πλατείες ή κτίρια κοινής ωφέλειας, ή ιδιωτικά με δημόσιο 
ενδιαφέρον, όπως η πρόσοψη μιας πολυκατοικίας. 
Φιλοδοξία «Οραματιζόμαστε τους κατοίκους των πόλεων να αναλαμβάνουν δράση, 
κοινοποιώντας τις ελλείψεις του αστικού τους τοπίου στην ιντερνετική πλατφόρμα. 
Τους μελετητές, στα πλαίσια των εργασιών τους, να διοχετεύουν τη δημιουργικότητά 
τους σε προτάσεις ανάπλασης, τις οποίες θα δουν οι τοπικοί  φορείς και οι κάτοικοι των 
πόλεων που τις αφορούν. Το σύνολο των πολιτών να έρχεται σε επαφή με δημιουργικές 
προτάσεις ανάπλασης για την πόλη τους, να σχολιάζουν, να αξιολογούν, να επιλέγουν, 
και τους αρμόδιους φορείς να εμπνέονται και να κινητοποιούνται τόσο για την υλοποίη-
ση έργων ανάπλασης, αλλά και για την αισθητική και λειτουργική αρτιότητά τους».   
Άγιος Δημήτριος 2011 Μετά το πετυχημένο πείραμα της Χαλκίδας, το «Φαντάσου 
την Πόλη» μεταφέρεται στον Άγιο Δημήτριο (Μπραχάμι). Στον εκθεσιακό χώρο του 
Δικτύου Εθελοντών Αγ. Δημητρίου θα παρουσιαστούν (4-13/11) αρχιτεκτονικές και 
καλλιτεχνικές προτάσεις οι οποίες αφορούν την περιοχή, προσκαλώντας κατοίκους 
και φορείς να φανταστούν το αστικό τους τοπίο. Στα πλαίσια της έκθεσης θα φιλο-
ξενηθούν παράλληλες δράσεις, όπως διάλεξη με τους καθηγητές αρχιτεκτονικής 
Δ. Παπαλεξόπουλου και Ε. Καλαφάτη με θέματα: α) Το σχολικό συγκρότημα της 
οδού Παπάγου, γνωστό ως «Στρογγυλό» και β) Η αρχιτεκτονική του Τάκη Ζενέτου 
(8/11/2011, 20.00) και συζήτηση μ’ αφορμή το βιβλίο του Σ. Κωνσταντινίδη «Ανοιχτές 
πόλεις», εκδ. ΑΤΗΕΝS VOICE Books (9/11/2011, 20.00). 

 Info Εκθεσιακός χώρος Δικτύου Εθελοντών Αγ. Δημητρίου (Ηπείρου 41, έναντι 6ου 
Δημοτικού σχολείου, Άγ. Δημήτριος)
Ώρες λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 10.00-14.00 & 16.00-21.00, Σάβ.-Κυρ. 10.00-22.00 
Εγκαίνια: Σάβ. 5/11 στις 20.00. H Α.V. είναι χορηγός επικοινωνίας. 

DEREE - alBa 
Τη στρατηγική τους συμμαχία ανακοίνωσαν 
πριν από λίγες ημέρες το American College of 
Greece (DEREE - PIERCE) και το ALBA Graduate 
Business School (ALBA). Σκοπός της συνεργα-
σίας τους είναι τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα να 
γίνουν πιο ανταγωνιστικά διεθνώς, συμβάλλο-
ντας ώστε η Ελλάδα να γίνει διεθνής εκπαιδευ-
τικός προορισμός, ειδικά για φοιτητές από την 
περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της 
Μεσογείου. Πληροφορίες για τα προγράμματα 
των δύο ιδρυμάτων μπορείτε να βρείτε στη διεύ-
θυνση www.2schoolsunite.com

nEw YoRK collEGE 
Το Κολέγιο προσφέρει νέο πρόγραμμα στη Δια-

τροφολογία, σε συνεργασία με το πανεπιστή-
μιο του Greenwich. Υψηλόβαθμα στελέχη του 
Greenwich επισκέφθηκαν πρόσφατα την Αθήνα 
και επίβλεψαν την κατασκευή των εργαστηρίων 
χημείας και βιολογίας, δηλώνοντας μάλιστα ότι 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από την 
ευρύτερη ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα 
λόγω των υψηλών τους προδιαγραφών. 

ΑΚΤΟ 
Το νέο υπερσύγχρονο campus της στη Θεσσα-
λονίκη έθεσε σε λειτουργία η ΑΚΤΟ. Πρόκειται 
για ένα κτίριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής και υ-
ψηλής αισθητικής, συνολικής επιφάνειας 3.000 
τ.μ., με σύγχρονες αίθουσες, βιβλιοθήκη, αίθου-
σες διαλέξεων, εκθεσιακό χώρο κ.λπ. 26ης Οκτω-
βρίου 38-40 & Αγ. Γεωργίου, www.akto.gr

ΣπΟυδΕΣ
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Υψηλών προ-
διαγραφών γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό 
(Αμερική, Αυστραλία, Ευ-
ρώπη). Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Με εχεμύθεια, εντιμότητα, 
σύγχρονες πρωτοπορι-
ακές μεθόδους, εμπειρία 
χρόνων, πλούσιο πελα-
τολόγιο πανελλαδικά, 
κατορθώσαμε και το 2010 
ρεκόρ γάμων και ευτυχι-
σμένων ζευγαριών. Ελάτε 
να μας γνωρίσετε και α-
πολαμβάνοντας τον καφέ 
σας να έχουμε μια φιλική 
συζήτηση. Εκδηλώσεις-
εκδρομές AbilityClub. 
Τιμές ασυναγώνιστες. 
Πιστωτικές κάρτες δε-
κτές. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. Πολιτικός-
μηχανικός 34χρονος 
εργαζόμενος σε εταιρεία, 
1.83, πολύ καλής εμφάνι-
σης με κατασταλαγμένο 
χαρακτήρα, προσωπική 
και πατρική περιουσία, 
αγάπη στις καλές τέχνες, 
και ακτινολόγος 36χρο-
νος, εργαζόμενος σε νο-
σοκομείο, 1.80, γοητευτι-
κός, αθλητικός, με πηγαίο 
χιούμορ και άριστη προ-
σωπικότητα, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου και δημι-
ουργία οικογένειας. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Παιδίατρος 
34χρονη (Δ.Υ.) ωραιότα-
τη, καστανόξανθη, 1.71, 
λεπτή, χαρισματική, με 
πολλά ενδιαφέροντα, 
μονοκατοικία Βύρωνα, 
εξοχικό Κρήτη, Ι.Χ., επιθυ-
μεί γνωριμία γάμου. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Επιστήμων 
42χρονος εργαζόμενος 
σε ναυτιλιακή εταιρεία, 
1.83, πολύ εμφανίσιμος, 
master και διδακτορικό, 
ευχάριστος, έξυπνος, 
λάτρης των θαλάσσιων 
σπορ, κοινωνικότατος, 
μηνιαίως άνω € 6.000 
και ακίνητα Πειραιά και 
Γλυφάδα, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με όμορφη, 
σοβαρή, κατασταλαγ-
μένη νέα. Αδιάφορο το 
οικονομικό της. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Ορθοδοντικός 
52χρονη πολύ νεανική 
με φινέτσα, ωραίες α-
ναλογίες, γαλανομάτα, 
με αυθορμητισμό και 
ευγένεια, αγάπη στον 
άνθρωπο και τη φύση, 
ιδιόκτητο ιατρείο και ακί-
νητα, επιθυμεί σύντροφο 
ζωής, κύριο αξιοπρεπή, 
κατασταλαγμένο, με επί-
πεδο. Ability. Τηλ. κέντρο 

210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Μεγαλομέτοχος 
και σύμβουλος μεγάλης 
βιομηχανίας 51χρονος ε-
πιστήμων, άκρως γοητευ-
τικός, ψηλός με αθλητικό 
παράστημα, ευρωπαϊκή 
κουλτούρα, ευχάριστος 
και ποιοτικός, ασχολείται 
με σπορ, του αρέσουν τα 
ταξίδια, η ποιοτική μουσι-
κή και η σωστή διατροφή, 
και επιθυμεί σύντροφο 
ζωής-γάμο με κυρία ανε-
ξάρτητη, εμφανίσιμη, με 
προσωπικότητα. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

Γνωριμίες Γάμου «Πάπ-
πας». Από το 1939 υψη-
λών απαιτήσεων γνωριμί-
ες γάμου από την ελίτ της 
αθηναϊκής και της παγκό-
σμιας κοινωνίας, και όχι 
μόνο. Ιατροί, μηχανολό-
γοι, μεγαλοεπιχειρηματί-
ες, ανώτεροι και ανώτατοι 
στρατιωτικοί, πλούσιοι 
ομογενείς, δεσποινίδες 
όμορφες, καλών οικογε-
νειών, κυρίες με μεγάλες 
προσωπικές συντάξεις, ε-
πιθυμούν Γνωριμία Γάμου. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατα 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Αρχιτέκτονας 
50χρονος κάτοικος β. 
προαστίων, διαζευγμέ-
νος, εξαιρετικά ευπα-
ρουσίαστος, ψηλός και 
αθλητικός, οικονομικά 
ευκατάστατος, € 4.500, 
με ιδιόκτητα σπίτια και 
οικόπεδα και μεγάλη κτη-
ματική περιουσία σε νησί, 
ζητά γνωριμία γάμου με 
κυρία αξιόλογη, καλλιερ-
γημένη και εμφανίσιμη 
έως 45 ετών. «Πάππας» Ο-
μήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3616.029, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00 

Αβαντάζ. Οδοντίατρος 
43χρονος γλωσσομαθής, 
ψηλός, γεροδεμένος, με 
γοητευτικά γαλανά μάτια, 
εξαιρετικά ευκατάστατος 
οικονομικά, € 13.000 
μηνιαίως, κάτοχος πο-
λυάριθμων ακινήτων σε 
προνομιούχες περιοχές, 
αναζητά εμφανίσιμη, 
σοβαρή και μορφωμένη 
κυρία, με σκοπό το γάμο. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος όροφος, 
210 3616.029, καθημερι-
νά 9:00-21:00, Σάββατο 
10:00-14:00 

Αβαντάζ. Καθηγήτρια 
μουσικής και επιτυχημένη 
καλλιτέχνις 36χρονη, με α-
νώτατους τίτλους, χαριτω-
μένη, λεπτή, με κουλτούρα 
και εξαιρετικούς τρόπους, 
καταγόμενη από οικογέ-
νεια με μεγάλη οικονομική 
επιφάνεια, ιδιόκτητα ακί-
νητα και εξοχική κατοικία, 
ζητά γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 43 ετών που να 
επιθυμεί να κάνει οικογέ-
νεια. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 3ος όροφος, 
210 3616.029, καθημερι-
νά 9:00-21:00, Σάββατο 
10:00-14:00 

Εντυπωσιακής εμφά-
νισης και συμπεριφοράς 
28χρονη, οικονομικό 
στέλεχος ελληνογαλλικής 
εταιρείας, ξανθιά, γαλα-
νομάτα, μη καπνίστρια, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, 
εξοχικό, Ι.Χ., € 5.000 και 
έξτρα έσοδα από 2 ενοι-
κιαζόμενα διαμερίσματα, 
αναζητά γνωριμία κυρίου 
ευπαρουσίαστου, ευκα-
τάστατου, με πολλά ενδι-
αφέροντα, για σοβαρό δε-
σμό-γάμο. «Πάππας», Ο-
μήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3616.029, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00 

Ελληνοαμερικάνος 
συνταξιούχος 65χρονος 
νεανικής εμφάνισης 
και νοοτροπίας, ψηλός, 
αθλητικός, υγιής, άνευ 
υποχρεώσεων, μηνιαίως 
€ 3.000, καταθέσεις, 
πολυτελέστατη οικία, Ι.Χ., 
επιθυμεί σύζυγο έως 63 
ετών, σοβαρή, ηθική, με 
καλό χαρακτήρα. Απο-
κλειστικά «Λούης» Πειραι-
άς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-
813, 210 4179.152, www.
louis.gr

Ιδιοκτήτης Ναυτιλιακής 
εταιρείας 50χρονος, 
1.85, αρρενωπός, κο-
σμοπολίτης, ακίνητα 
Ελλάδα-Αγγλία, σκάφος, 
επενδύσεις, μηνιαίως € 
25.000, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κυρία έως 46 
ετών με φινέτσα, στιλ και 
καλλιέργεια. Αδιάφορο το 
οικονομικό. Δεκτά παιδιά. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, τηλ. κέντρο 210 
4179.152, 210 4176.812, 
www.louis.gr

Πρωτοδίκης 48χρονος, 
οικογένεια δικαστικών, 
εξαιρετικά εμφανίσιμος, 
1.87, με αγάπη στα σπορ 
και τη θάλασσα, ευγενής, 
με χιούμορ, μηνιαίως € 
7.000, 3ώροφο πολυ-
τελέστατο Β. προάστια, 
σκάφος, 3 ενοικιαζόμενα, 
μετοχές, Mercedes, επι-
θυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 40 ετών, όμορ-
φη, μορφωμένη, καλής 
οικογενείας. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4179.152, 210 4176.812, 
www.louis.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 29χρονη 
τραπεζικός πανεπιστημια-
κής μόρφωσης, όμορφη, 
με τέλειες αναλογίες 
και καλούς τρόπους, 
γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά 
και λίγα κινέζικα, μηνι-
αίο εισόδημα € 2.400, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, 
Ι.Χ., αγαπάει το χορό, τη 
γιόγκα και το κολύμπι και 
επιθυμεί να γνωρίσει τον 
άντρα των ονείρων της. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. VIP’S. 
«Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει για γνω-
ριμία γάμου: 32χρονος 
ιατρός ρευματολόγος σε 
ιδιωτική κλινική, διδακτο-

ρικό και δύο μάστερ, γνω-
ρίζει αγγλικά, γερμανικά, 
καλογυμνασμένος με 
ευγενική καρδιά, μηνιαίο 
εισόδημα € 3.100, ιδιό-
κτητο διαμέρισμα στην 
Κερατέα και Ι.Χ., λατρεύει 
τη ζωγραφική, το μπά-
σκετ και το σκάκι, επιθυμεί 
να γνωρίσει την ιδιαίτερη 
και ευαίσθητη κοπέλα που 
θα τον αγαπάει για μια 
ζωή. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέ-
ντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 37χρονη 
χειρούργος οδοντίατρος 
με ιδιόκτητο ιατρείο, καλ-
λίγραμμη με υπέροχο και 
αφοπλιστικό χαμόγελο, 
μακριά καστανά μαλλιά 
και εκφραστικά μελί 
μάτια, ιδιόκτητη μονο-
κατοικία στη Ν. Σμύρνη, 
μηνιαίο εισόδημα € 4.000, 
εξοχικό στη Σαρωνίδα 
και Ι.Χ., αγαπάει τη λάτιν 
μουσική, την ποίηση και 
το θέατρο και επιθυμεί 
να γνωρίσει τον πρίγκιπά 
της. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέ-
ντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 42χρο-
νος διευθυντής σε βιομη-
χανική εταιρεία, πτυχίο 
στα Λογιστικά, γνωρίζει 
αγγλικά, γαλλικά, μηνιαίο 
εισόδημα € 2.400, μονο-
κατοικία στο Ν. Φάληρο, 
εξοχικό στο Κρυονέρι, Ι.Χ., 
αγαπάει την ορειβασία, 
το κολύμπι, το μπάσκετ 
και τις παλιές ελληνικές 
ταινίες, επιθυμεί να γνω-
ρίσει τη γυναίκα που θα 
κάνουν μαζί τα όνειρά 
τους πραγματικότητα. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. VIP’S. 
«Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

Ζήτα μου ό,τι θες

Κάτω Πατήσια, Δημακο-
πούλου, διαμέρισμα 58 
τ.μ., δυάρι 1ου, 1 υ/δ και 
μεγάλο σαλόνι, φωτεινό, 
λίγα κοινόχρηστα, θέα, 
100 μ. από ΗΣΑΠ, € 290. 
210 2235.292

Παραδίδονται σε εργα-
στήριο μαθήματα κερα-
μικής, μικρού γλυπτού, 
ανάγλυφου, χρηστικού 
και διακοσμητικού αντι-
κειμένου. 210 6411.392, 
693 7411215

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-19.00). 
Χρεώσεις: € 24 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 35.

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

Κλάπηκε μηχανή 
Τύπου Honda XR 400 
Dallara, χρώματος 
κόκκινο-μαύρο, 
με αρ. κυκλοφορίας 
ΕΖΚ 040, από Πατη-
σίων & Πιπίνου, στις 
5/10/2011. Όποιος 
γνωρίζει κάτι να επικοι-
νωνήσει με τον Γιάννη 
στο 693 7032212

Σε 
είδα...

ΕΡΑτΕΙΝΟς
Γλυκό κορίτσι με τα 
γυαλάκια και τα πλούσια 
σπαστά μαλλιά, δεν έ-
παιρνα τα μάτια μου από 
πάνω σου. Ούτε κι εσύ…  
tkam27@hotmail.com 

ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟλη
Σε είδα στο διάλειμμα, 
είπες ότι είσαι φωτογρά-
φος 31 χρονών, θέλω να 
σε ξαναδώ. taz14587@
windowslive.com, 695 
6487893

ΓΑλΑτςΙ
Σε είδα μια νύχτα πριν 4 
χρόνια, γλυκιά κοκκινο-
μάλλα σεκιουριτού. Δεν 
σε ξέχασα, στείλε μου 
μήνυμα, 697 7703607

ΡΑΓΕς 
Live Γιάννης Μωραΐτης, 
Σάββατο 22/10, τι άλλο 
να κάνω για να με προσέ-
ξεις, πανέμορφη Ειρήνη, 
κάθε Σάββατο εκεί; Σε 
θέλω! Ο ξανθός

ΒΑςΙλΟΠΟΥλΟς
Πλατεία Κολιάτσου, 
27/10 ώρα 16.00. Εσύ 
μελαχριν… με μαύρο 
σπορ παντελόνι, περί-
μενα σε ένα μηχανάκι, 
κοίταζες έντονα, το ίδιο 
κι εγώ, πάρε να δούμε 
μαζί… 693 9381373

λωΡΑς 
Σάββατο 22/10, με ρώ-
τησες αν μύριζες τσίκνα, 

ήθελα να έρθω, δεν μπο-
ρούσα, θέλω να σε δω. 
yiota-p@hotmail.com 

ςΥΝτΑΓΜΑ 
Τέλος Ιούνη, στο σι-
ντριβάνι (την επόμενη 
των επεισοδίων) γενική 
συνέλευση, κοιταζό-
μασταν, μιλούσες στο 
τηλέφωνο…

USE BAR
Σάββατο 22/10, απο-
γευματάκι γύρω στις 7, 
όμορφη κοκκινομάλλα 
έπινες μπίρα και διάβαζες 
βιβλίο. Ήθελα να σου 
μιλήσω, αλλά δίστασα, ή-
σουν τόσο απορροφημέ-
νη. Θέλω να σε ξαναδώ.

ΜΕτΡΟ - ηςΑΠ 
 21/10, 8.30 περίπου το 
πρωί σε έβλεπα απέναντί 
μου, από τη Δάφνη μέχρι 
την Αττική που κατεβή-
καμε. Μου φαινόταν ότι 

κοίταγες και συ. Ήθελα 
να σου μιλήσω, αλλά 
επειδή άκουγες μουσική 
δεν μπορούσα, μελαχρι-
νούλα με τα σκούρα ρού-
χα, κολάν και την τσάντα 
ραδιόφωνο! Έτσι πήρα 
το τρένο και έφυγα. 

λωΡΑς  
Σάββατο 22/10 και το 
βλέμμα σου και το χαμό-
γελό σου με μάγεψαν. 
Μετάνιωσα που δεν 
ήρθα μόλις μου έγνε-
ψες (ήταν λίγο άβολη η 
θέση μου), έψαχνα για 
στιλό να σου γράψω 
το τηλέφωνό μου αλλά 
δεν πρόλαβα... έφυγες 
αμέσως και όλα ασχήμυ-
ναν! θέλω να σε ξαναδώ. 
yota-p@hotmail.com

ΑΒ ΒΑςΙλΟΠΟΥλΟς
23/10 στο Μall, Άγιος 
Δημήτριος. Τι βλέμματα 
ανταλλάξαμε, μου λες; 

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

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Ούτε καν «επώνυμο» δεν 
άξιζα να ήτανε το δώρο 
σου… και ακόμα αναρω-
τιέσαι «γιατί»; 

Ντανιέλα, ίσως δεν είναι 

το πιο ρομαντικό, αλλά 
όταν ο ήλιος ανατείλει 
και είμαστε αγκαλιά θα το 
νιώσεις…

Πόσα πολλά ξέρεις και 

δεν χορταίνεις και πώς 
να το κάνουμε…

Όμορφη Αγγελική από 
τη συναυλία… μου χρω-
στάς ένα κέρασμα, στεί-

λε στο greekdesign@
hotmail.com

Τόσο στριμμένη που 
είσαι, αναρωτιέσαι γιατί 
δεν σε συμπαθεί κανείς;

Ξέρεις εσύ...
Γράψε για το ΞΕΡΕΙς ΕςΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’το 
με SMS:  AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο 
του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Γεια σου, Μυρτώ! Τα σπας! Eί-
σαι σούπερ ουάου και γαμώ! Δεν 
έχω συγκεκριμένη καΐλα να σου 
γκρινιάξω. Μόνο να σου πω ότι ο 
έρωτας είναι κάλος στον εγκέφα-

λο. Είμαι κάνα χρόνο τώρα με ένα παιδί 
σε σχέση στοργής, όπως είχε πει πολύ 
όμορφα μια αναγνώστρια. Όλα καλά 
και ανθηρά, επικοινωνία, γούστα, σεξ, 
τρυφερότητα και σεβασμός. Είναι μια 
σχέση ζηλευτή. Οπότε τι διάολο θέλω 
και σκέφτομαι τον άλλον, που χωρίσαμε 
άρον-άρον χωρίς προφανή λόγο, που 
είναι φριχτός και ελεεινός μουνάκιας, 
μου ρίχνει πολλά χρόνια, είναι καθ’ όλα 
μαλάκας και εν γένει έχει επέλθει μια 
γενναία απομυθοποίηση για την περί-
πτωσή του από τότε; Η αλήθεια είναι ότι 
ήμασταν πολύ ερωτευμένοι, ταυτόχρο-
να, και ήταν κάτι πολύ περιπετειώδες 
και σπάνιο και με καίει ακόμα αυτή η αί-
σθηση ότι τέλειωσε πολύ γρήγορα. Και 
τον βλέπω συχνά στον ύπνο και στον 
ξύπνιο μου και είμαστε και οι δύο σαν 
τις Σουηδέζες. Δεν έχω καμία όρεξη να 
χάσω τον άλλον, τον άνθρωπό μου, είναι 
σπάνια περίπτωση ανθρώπου. Αλλά πώς 
ξεπερνιέται η ενοχλητική αίσθηση του 
ανεκπλήρωτου έρωτα, ειδικά όταν ο εν 
λόγω έρωτας είναι όλο γελάκια και χα-
ριτωμενιές με μένα και την οποιαδήποτε 
άλλη; Πώς το κάνουν αυτό που το μετα-
τρέπουν σε νοσταλγία, κάτι που το σκέ-
φτεσαι, χαμογελάς και πας παρακάτω 
επειδή you don’t really give a shit? Είναι 
σα να είχες σοβαρό ατύχημα με μηχανή, 
και μετά επιμένεις να ξανακαβαλήσεις 
μηχανή. Είμαι πολύ σίγουρη ότι αν με 
ξανακαλέσει, θα τρέξω. Εν ολίγοις, τον 
θέλω ακόμα και ενώ είμαι στην ασφά-
λεια και στην ομορφιά μιας «ιδανικής» 
σχέσης. Μαλακία ε; Πολλά φιλιά!

- Αναστασία

Τρομερή. Ασύγκριτη. Απερίγραπτη. Χαρα-
κτηριστικό των μη έξυπνων ανθρώπων. Και 
αν περιμένετε να διαβάσετε τίποτα ατάκες του 
στιλ «αφήσου να σε ταξιδέψει στα βάθη του το 
πάθος», καλύτερα αγοράστε κάνα μυθιστόρη-
μα της Μάρως Βαμβουνάκη.

Υ.Γ.1 Το πιο απλό. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας 
δεν έχει καμία διαφορά από οτιδήποτε άλλο 
ανεκπλήρωτο. Μόλις η επιθυμία εκπληρωθεί, 
παύει να είναι επιθυμία. Και μένεις αγκαλιά 
με το φελλό τις κρύες νύχτες του χειμώνα.
Υ.Γ.2 Έξυπνος δεν είναι αυτός που λέει εξυ-
πνάδες αλλά αυτός που ζει έξυπνα τη ζωή του.

»Αγαπητή Μυρτώ, έχω τα νεύρα 
μου, γι’ αυτό μην τολμήσει κανέ-

να από αυτά τα τρομερά και περίεργα δί-
ποδα όντα με την ονομασία «αρσενικά» 
να αμφισβητήσει την παρακάτω φράση: 
«Όλοι οι άντρες είναι μαλάκες. Μα-λά-
κες. Μαααλλλαααακεεες». Ναι, οk, ξέ-
ρω πως ζούμε στην εποχή του ευκαιρι-
ακού σεξ, των booty calls, των one night 
stands, του θα στην πέσω στο facebook, 

του γρήγορου και ιλιγγιώδους, του «ό,τι 
προλάβουμε και αν», της ενοχοποίησης 
των σχέσεων, της απενοχοποίησης των 
μπουρδέλων, της τσόντας, της τσούλας 
κ.λπ., κ.λπ. Ναι, ρε φίλε, κι εγώ στην ί-
δια γαμοχώρα με εσένα ζω. Προς το πα-
ρόν τουλάχιστον. Και ναι, προφανώς δεν 
φταίτε μόνο εσείς για την ξεφτίλα στην 
οποία έχουν περιέλθει οι ανθρώπινες 
(εεε οι γκομενικές βασικά) σχέσεις και 
προφανώς φταίνε (wow, ναι, εγώ η σκύ-
λα θα στο πω) και οι γυναίκες, αλλά του-
λάχιστον εμείς ξέρουμε λίγο παραπάνω 
(πολύ αλλά προσπαθώ να σε καλοπιάσω 
μπας και βγάλω άκρη), τι σκατά θέλουμε 
από σένα, και όχι, ρε μεγάλε, δεν είμαι 
η γυναικούλα που θέλει να σε τυλίξει 
–όρεξη είχα νομίζεις να σε παντρευ-
τώ– ούτε θα σε δέσω σε κλουβί. Έχω κι 
εγώ όνειρα για να κάτσω δεσμευθώ τόσο 
μικρή, καλέ μου. Το μόνο που σου ζη-
τώ είναι να είσαι ειλικρινής, να μη με 
πρήζεις στα μηνύματα για να βγούμε, να 
βγαίνουμε, να πετάς από τη χαρά σου, 
να μου μιλάς σαν να θέλεις τουλάχιστον 
να με ζητήσεις το επόμενο πρωί από τη 
μάνα μου και μετά όταν τελειώσει η ει-
δυλλιακή βολτούλα και αφού περάσει 
καμιά μέρα που με έχεις φτυμένη να σε 
παίρνω ένα (και το τονίζω, ένα, για να 
μην ενοχληθείς και νομίζεις πως θέλω 
να σε δεσμεύσω) τηλέφωνο και εσύ να 
μην μπαίνεις στο κόπο ούτε να απαντή-
σεις, ούτε να δώσεις ουδεμία σημασία. 
Έλα, το κάνεις και εσύ και ο κολλητός 
σου και ο παραδίπλα σου και αν τώρα έ-
χεις σπάσει το κεφάλι σου και λες «τι λέ-
ει η τύπισσα; Κάνα καράμπαζο θα είναι 
που δεν μπορεί να σταυρώσει γκόμενο, 
τα φαντάζεται ή στην τελική εγώ δεν το 
έχω κάνει ποτέ», έχω να σου πω: απλά 
σύνελθε. Το έχεις κάνει το γαμημένο 
γιατί απλά συμπεριφέρεσαι ανισόρρο-
πα, δεν ξέρεις τι θέλεις, αν θέλεις κάτι, 
και το μόνο που ζητάς είναι να ικανο-
ποιήσεις το πουλί σου για έντεκα λεπτά 
με όποιο εύκολο πορνίδιο πηδιέται από 
το «καλημέρα σας». Και έχω να σου πω 
πως το φαινόμενο αυτό εξαπλώνεται και 
εξαπλώνεται και εξαπλώνεται. Τα έχετε 
κάνει σκατά. Εμείς το μόνο που θέλουμε 
είναι να υπάρχετε στη ζωή μας, να σας 
αγαπάμε και να μας αγαπάτε. Τέλος, τί-
ποτα περισσότερο. Αλλά έτσι βλαμμέ-
να που είστε, στο τέλος θα σας παρατή-
σουμε και θα μείνετε μόνοι σας. Βλάκες, 
τελευταίοι. (Κατά βάθος σας αγαπώ, γι’ 
αυτό ασχολούμαι:* )

- H Taexovaleimetousantres 

Δεν σχολιάζω τίποτα, μην τα πάρετε κι άλλο 
και αρχίσετε να πετάτε γλάστρες.

Υ.Γ.1 Μήπως να δοκιμάζατε τα ανθοϊάματα 
Μπαχ;  A
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Ναι, Ερμής (από 3/11) και Αφροδίτη (2-27/11 επί-
σης στον Τοξότη) δημιουργούν τη διάθεση να τα 
βροντήξεις όλα. Τώρα, αν μπορούσε κάποιος να 
συμπυκνώσει τις επιρροές, θα έλεγε: «Βαρέθηκα 
ό,τι ξέρω, θέλω να γνωρίσω κάτι/κάποιον που 
θα με ενθουσιάσει, θέλω παρατεταμένες διακο-
πές, νέες γνώσεις και οποιαδήποτε σχέση με το 
εξωτερικό για να έχω το μυαλό μου μακριά από 
εδώ». Με άλλα λόγια θέλεις να κάνεις οτιδήποτε 
εκτός από το να βρίσκεσαι κλεισμένος σε ένα γρα-
φείο, να κοιτάζεις προσφορές για ταξίδια. Ο Άρης 
στον Λέοντα για λίγες ακόμα μέρες συνηγορεί στο 
έξω ντέρτια και καημοί, προσθέτοντας επιπλέον 
διάθεση για ερωτικές βραδιές, για παιχνίδι και α-
πόδραση – εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει Κρόνος 
στο κάδρο, Πλούτωνας στη φωτογραφία, Ουρα-
νός στο προσκήνιο, οπότε τι να λέμε…

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Η Αφροδίτη στον 8ο ηλιακό σου οίκο (2-27/11) ση-
ματοδοτεί μια περίοδο όπου κάτι θετικό φαίνεται 
να κινείται στον οικονομικό τομέα. Όποιο κι αν εί-
ναι το σενάριο, το μυαλό σου με τη βοήθεια και 
του Ερμή (από 3/11 στον 8ο οίκο σου) επικεντρώ-
νεται στην αναζήτηση δουλειών ΜΑΖΙ με άλλους,  
που μπορούν να σου αποφέρουν χρήματα. Είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι το έντονο άγχος για το οικονο-
μικό σου μέλλον σε εξαναγκάζει να γίνεις πρωτό-
τυπος, τολμηρός, ευέλικτος, ανιχνεύοντας νέες 
ευκαιρίες σε ένα χαοτικό κόσμο. Φυσικά είναι μια 
περίοδος που μπορείς να αφεθείς στις χαρές του 
σεξ, χωρίς να ξεχνάς ότι όσο περισσότερο γνωρί-
ζεις τον Άλλο τόσο πιο απολαυστικό είναι – αυτή η 
επισήμανση είναι μια έκκληση για μονογαμία.

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Με την Αφροδίτη 2-27/11 στον Τοξότη θα πάρεις 

τα πάνω σου σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσε-
ων. Οπότε μπορείς να αναπληρώσεις τις ελλείψεις 
που υπάρχουν στις σχέσεις που σε ενδιαφέρουν 
και κυρίως σε ερωτικές σχέσεις, να συνεννοηθείς 
καλύτερα και να ξαναθυμηθείς με πιο ευοίωνο 
τρόπο ότι όλοι συνδεόμαστε με όλους. Επηρε-
αζόμαστε και επηρεάζουμε. Και επιτέλους μετά 
από καιρό θα αισθανθείς ότι δεν περιορίζεται όλη 
η ζωή σε ένα γραφείο, ότι ο δυναμισμός σου δεν 
εξαντλείται στην καθημερινότητα της δουλειάς. 
Μπορείς να ξαναπαίξεις το παιχνίδι των σχέσεων, 
να βρεις το κέφι σου ως σύντροφος ή να πλησιά-
σεις μερικούς ενδιαφέροντες ανθρώπους που θα 
βρεθούν στο δρόμο σου και, πού ξέρεις, μπορεί 
να είναι αυτός/ή που περιμένεις ή κάποιος/α που 
θα σε κάνει να γελάσεις και να σκεφτείς γυρίζο-
ντας σπίτι ότι η βραδιά δεν ήταν άκυρη. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Με την Αφροδίτη 2-27/11 στον Τοξότη θα αισθά-
νεσαι κάπως σαν να σηκώνεσαι για τη δουλειά με 
τη σκέψη: «Όχι πάλι τα ίδια και τα ίδια». Ωστόσο, η 
εργασιακή ρουτίνα μάλλον ρέει αυτή την εποχή 
καλύτερα – τουλάχιστο όσον αφορά τις σχέσεις 
με συναδέλφους ή με τους από πάνω. Βεβαίως 
ο Ερμής, επίσης στον Τοξότη, σε θέλει αποτελε-
σματικό, ενεργητικό και εφευρετικό στις λύσεις 
προβλημάτων που θα παρουσιάζονται σε δουλειά 
και καθημερινότητα. Επισης οι κοντινές σχέσεις 
μπορούν να είναι βατές, αφού οι διελεύσεις στον 
6ο ηλιακό σου οίκο δεν δημιουργούν καμιά έκρηξη 
δράσης και έντονων γεγονότων. Δουλειά, σώμα, 
υγεία, καθημερινότητα είναι οι αιχμές αυτής της 
περιόδου. Μερικές φορές είναι εφησυχαστικό να 
μην υπάρχουν υποσημειώσεις και πολυπλοκότητα 
στη ζωή. Νο news good news. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Τα νέα είναι ότι η Αφροδίτη 2-27/11 θα βρίσκεται 

στον Τοξότη, όπως και ο Ερμής μια μέρα μετά (από  
3/11), γεγονότα που σηματοδοτούν μια περίοδο 
που όποια κι αν είναι η συναισθηματικό/ψυχολο-
γικό/επαγγελματική σου κατάσταση αυξάνεται η 
ανάγκη σου για ελαφρότητα. Θέλεις να παίξεις. 
Σαν παιδί που κάνει σκανταλιές και μετά γελάει 
φωναχτά. Αν είσαι καλλιτέχνης ή δημιουργός 
μπορείς να παίξεις με το ταλέντο σου και να δημι-
ουργήσεις. Αν είσαι απλός θνητός θέλεις να ερω-
τευτείς ανάλαφρα χωρίς βάρος, χωρίς να σκέφτε-
σαι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Να ποθείς σαν 
πιτσιρικάς που το φιλί δεν έχει παρά πόθο, χαρά, 
κοκκίνισμα, ταχυπαλμία, αδρεναλίνη. Θέλεις να 
πειράξεις, να γοητεύσεις, να επικοινωνήσεις. Κι 
αν αυτό το παιχνίδι μπορεί και να γίνει αφορμή για 
μια επαγγελματική πρόταση, εξέλιξη ή έμπνευση, 
ακόμα καλύτερα. Υ.Γ. Για λίγες μέρες ακόμα ο Άρης 
στο ζώδιό σου (αφορά κυρίως τους γεννημένους 
στις τελευταίες μέρες του ζωδίου σου) σε πυρα-
κτώνει με τέτοια ορμή να καταφέρεις τα πάντα, 
που φτάνεις στο σημείο να σκουντάς ενοχλητικά 
τους άλλους δίπλα σου. Θυμάσαι ότι η ζωή δεν 
είναι ένας διαρκής πόλεμος, ε; 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Όταν η Αφροδίτη βρίσκεται στον 4ο ηλιακό οί-
κο σου (2-27/11), δηλαδή στον Τοξότη, αυτό που 
θέλεις είναι να μείνεις σπίτι ανάμεσα στην οικο-
γένειά σου. Είναι ευλογία να συναναστρέφεσαι 
και να τρως ένα πιάτο φαΐ με τους αγαπημένους 
σου νιώθοντας ασφαλής, ήρεμος και προφυλαγ-
μένος, ενώ έξω μαίνεται αέρας και κάνει κρύο και 
αναισθησία. Όσο για τον Ερμή (από 3/11 επίσης 
στον Τοξότη), το ενδιαφέρον συνοψίζεται και 
πάλι στην Οικογένεια και το Σπίτι αλλά σε πρα-
κτικό επίπεδο: αγοράζεις, πουλάς, ανακαινίζεις, 
αλλάζεις, μετακομίζεις, ψάχνεις σπίτι, αγοράζεις 
έπιπλα, βάφεις, διορθώνεις, επισκευάζεις. Ναι… 
Μπορείς να πεις «νοιάζομαι για σένα» και να το 
εννοείς. Μπορεί κάποιος να σε αγκαλιάσει και να 
το εννοεί. Τέτοιου είδους χειρονομίες δεν είναι 
καθόλου, μα καθόλου αυτονόητες. 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Με τις αντένες σου σε συναγερμό μπορείς να κατα-
λάβεις πού πάνε τα πράγματα στις προσωπικές και 
επαγγελματικές σου υποθέσεις. Θα πρέπει να κρα-
τήσεις ανοιχτούς τους δίαυλους επικοινωνίας με 
τους ανθρώπους γύρω σου, κυρίως γιατί αυτή την 
περίοδο υπάρχουν κάποιες σπάνιες στιγμές που οι 
άνθρωποι που σε ενδιαφέρουν είναι ανοιχτοί και 
ειλικρινείς στις συζητήσεις τους. Άρα μη χάσεις σε 
αυτές τις σπάνιες στιγμές την ευκαιρία να μιλήσεις 
μέσα από την καρδιά, αλλά και το μυαλό σου. Το να 
βαθύνεις την επικοινωνία σου θα σε βοηθήσει να 
προφυλάξεις τις σημαντικές σου σχέσεις και τις 
συνεργασίες σου από κακοτοπιές που πιθανόν να 
εμφανιστούν προς το τέλος του μήνα.   

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Πώς μπορεί να ερμηνευτεί η πληθωρική, γενναι-
όδωρη Αφροδίτη των απολαύσεων που από 2/11 
αρχίζει τη διέλευσή της στον Τοξότη, στον τομέα 
δηλαδή που συμβολίζει τη σχέση σου με τον υλικό 
κόσμο; Μήπως ότι θα είσαι οικονομικά στο απυρό-
βλητο; Ννόχι… Ότι κάτι θα γίνει και θα πιάσεις στο 
χέρι χρήματα; Ίσως. Ότι σ’ ένα κύμα αισιοδοξίας θα 
σκεφτείς «ό,τι είναι να γίνει θα γίνει» και γίνεται; Η 
τελευταία επιλογή κερδίζει τους περισσότερους 
πόντους, αφού η Αφροδίτη φέρνει την πεποίθηση 
ότι θα τα καταφέρεις. Ο Ερμής, που επίσης μπαίνει 
στον Τοξότη (από τις 3/11), είναι πιο σαφής: Έχεις 
ταλέντα; Έχεις διασυνδέσεις; Μπορείς να εξελίξεις 
τις επαγγελματικές σου προδιαγραφές; Αν ναι δη-
μιούργησε το plan b, σε περίπτωση που η δουλειά 
σου δεν πάει καλά. Ενίσχυσε τα οικονομικά σου με 
μια δεύτερη δουλειά. Πρόσθεσε στα προσόντα 
σου μαθαίνοντας καινούργια πράγματα, όσο χρο-
νών κι αν είσαι. Σκέψου το ενδεχόμενο να ξεκινή-
σεις κάτι δικό σου. Ο συνδυασμός πρακτικότητας 
του Ερμή και γοητείας/πειθούς της Αφροδίτης 
στον οικονομικό τομέα μπορούν να κάνουν θαύ-
ματα. Αυτοσχεδίασε δημιουργικά, ώστε να έχεις 
και αύριο.   

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Η Αφροδίτη 2-27/11 στο ζώδιό σου και ο Ερμής 
επίσης εδώ από 3/11 (κανόνισε τις δουλειές σου 

γιατί θα γυρίσει ανάδρομος στις 24/11) δεν είναι 
από τις διελεύσεις που σου αλλάζουν τη ζωή ή 
που δημιουργούν τρομερά γεγονότα. Όμως μπο-
ρεί να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ση-
μαντικές εξελίξεις: ο Ερμής σε θέματα εργασια-
κά και επαγγελματικά και η Αφροδίτη σε θέματα 
σχέσεων και χρήματος. Η συνεννόηση είναι πιο 
εύκολη, οι διαπραγματεύσεις αποτελεσματικές, 
τα επαγγελματικά ραντεβού αποδίδουν. Όσο για 
την Αφροδίτη, οι περισσότεροι αστρολόγοι θα 
σου πουν ότι έρχεται στην επιφάνεια η ρομαντι-
κή σου πλευρά ή ότι η δύναμη της γοητείας σου 
μπορεί να λυγίσει κουτάλι. Φυσικά και υπάρχει 
αλήθεια σε αυτά, όπως και το ότι θέλεις να αρέ-
σεις, ότι κοιτάς πιο έντονα όσους σου αρέσουν ή 
ότι ανεβαίνουν τα επίπεδα ναρκισσισμού σου. Το 
ενδιαφέρον παρόλα αυτά είναι ότι δημιουργού-
νται οι συνθήκες για ευκαιρίες είτε προσωπικές 
είτε επαγγελματικές, που θα σε περάσουν στο 
επόμενο στάδιο.  

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η δραστηριότητα των πλανητών όταν διελαύ-
νουν στο 12ο ηλιακό μας οίκο (στην περίπτωσή 
σου πρόκειται για διελεύσεις στον Τοξότη) είναι 
δίκοπο μαχαίρι αφού καλούνται να λειτουργήσουν 
σε απομόνωση, μυστικότητα και μακριά από τον 
κόσμο, φέρνοντας στην επιφάνεια νευρώσεις, 
φόβους και άγχη, ενώ στην καλύτερη περίπτω-
ση καλούνται για θυσία, ανιδιοτέλεια και υπέρβα-
ση του εγώ. Ακόμα και ο Ερμής (στον Τοξότη από 
3/11), που είναι ουδέτερος πλανήτης, ασφυκτιά 
σε αυτό το αχαρτογράφητο περιβάλλον. Ακόμα 
και η βολική Αφροδίτη, επίσης στον Τοξότη (από 
2-27/11), αναγκάζεται να πέσει σε μια μαύρη θά-
λασσα συναισθήματος στερώντας της τη χαρά της 
ζωής. Η συνηθισμένη αντίδρασή μας σε τέτοιες δι-
ελεύσεις είναι η επιθυμία να εξαφανιστούμε με ένα 
ταξίδι ή να κλειστούμε σπίτι βλέποντας για ώρες 
σειρές που έχουμε κατεβάσει για να ξεχαστούμε 
από την πραγματικότητα. Ωστόσο, φαίνεται ότι 
η εργασιακή ρουτίνα σε καταπίνει και μάλιστα με 
δυσάρεστες παρενέργειες, όπως παρεξηγήσεις, 
ανεξήγητες αλλαγές συμπεριφοράς απέναντί σου 
ή επιπλέον ώρες δουλειάς.      

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Η είσοδος του Ερμή στον Τοξότη (από 3/11) και η 
Αφροδίτη 2-27/11 επίσης στον Τοξότη δίνουν μια 
δυναμική που αφορά φιλία, χαλαρή επαγγελμα-
τική ζωή, χαλαρή αλλά ενδιαφέρουσα ερωτική 
ζωή. Η εξωστρέφεια συνεχίζεται με στραμμένη 
την προσοχή στην κοινωνία. Ακόμα κι αν ο Άρης 
βρίσκεται για μερικές ακόμα μέρες στον Λέοντα 
(επηρεάζοντας κυρίως τους γεννημένους στις 
τελευταίες μέρες του ζωδίου σου), δημιουργώ-
ντας εκνευρισμό και σε μερικές περιπτώσεις και 
συγκρούσεις, εντούτοις η κινητικότητα στις σχέ-
σεις σου συνεχίζεται χωρίς όμως να μπλέκονται 
συναισθήματα, απωθημένα, δεύτερες σκέψεις, 
ζητήματα ανταγωνισμού και εξουσίας. Επιτέλους, 
έρχεσαι λίγο-λίγο στα ίσα σου. Με τη γνωστή α-
ποστασιοποίηση και ελεύθερος από εξαρτήσεις, 
μπορείς να είσαι ο Υδροχόος που όλοι αγαπάμε: 
εύστροφος, μείγμα συντηρητικού και απρόβλε-
πτου (στα όρια του εγκεφαλικού), υπέροχος φί-
λος και πάντα αγχωμένος για τα χρήματα.   
 
Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Το πέρασμα αρχικά της Αφροδίτης (2-27/11) κι έ-
πειτα του Ερμή (από 3/11) στον Τοξότη, σε ένα 
νευραλγικό τομέα δράσης του ηλιακού σου ωρο-
σκοπίου, σε τοποθετεί στο μέσον της κοινωνικο/
επαγγελματικής ζωής. Αυτό σημαίνει ότι τις επό-
μενες εβδομάδες θα βρίσκεσαι στο κέντρο ενός 
κοινωνικού ανεμοστρόβιλου όπου θα αισθανθείς 
ότι πρέπει να δώσεις τη μάχη των καλών εντυ-
πώσεων και να την κερδίσεις. Η αναγνώριση των 
επαγγελματικών σου ικανοτήτων βρίσκεται στην 
κορυφή των προτεραιοτήτων σου. Έχε υπόψη 
σου ότι τώρα μπορείς να ενεργοποιήσεις το δί-
κτυο των γνωριμιών σου, αν ανήκεις στους ελεύ-
θερους επαγγελματίες, ή να υπάρξει μια θετική 
εξέλιξη στα επαγγελματικά σου.   A  

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

 gpano@stardome.gr
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