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Ο Σταύρος Θεοδωράκης μιλάει στην a.v. Της Κ. Ανέστη, σελ. 42 / Χαμάμ, το πιο καυτό μέρος της Αθήνας Του Π. Μένεγου, σελ. 24

20+12 πράγματα 
να κάνεις αυτή 

τη χρονιά
Του Φώτη Γεωργελέ

σελ. 4

Ζώδια 2012
Οccupy the World 

Tου Γιώργου Πανόπουλου
σελ. 14
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

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, 
Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kωνσταντινίδης, 
N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. Παλλήκα-
ρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. 
Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, M. Λιοναράκη, Ζ. Σφυρή, 
Σ. Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδρα-
βέλης, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. 
Μήνας, Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, 
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
Key Account Managers: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

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

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη 

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

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

Έλενα Βενεκά

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «Kαθημερινές Εκδόσεις AE»
Διανομή: City Promotions

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

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

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

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

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021

ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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1.Πρόσεξε ιδιαίτερα αυτό το χρόνο. Όταν το ρολόι του κό-
σμου χτυπήσει 12, όλα αλλάζουν. Έχει έρθει η ώρα για μια 
καινούργια ζωή. 

2.Μηδένισε το κοντέρ. Οι πιο τυχεροί άνθρωποι είναι αυτοί 
που έζησαν 2-3 ζωές στη διάρκεια μίας. 

3.Το πρώτο εξάμηνο θα ’ναι το πιο κρίσιμο, ίσως να καθορί-
σει όλη τη συνέχεια. Ζήσε αυτούς τους μήνες σαν να είναι οι 
πιο σημαντικοί της ζωής σου. Έτσι κι αλλιώς κάθε χρονιά που 
περνάει δεν πρόκειται να την ξαναζήσεις.  

4.Διάβασε πάλι τι ευχόσουν πέρυσι. Δεν είναι κακό αν ι-
σχύουν ακόμα, δεν σημαίνει ότι δεν τα κατάφερες. Μπορεί 
να σημαίνει απλώς ότι είσαι σταθερός χαρακτήρας. 

5.Ξανακόψε το κάπνισμα. Είναι εύκολο, 
μπορείς να το κόβεις κάθε χρόνο. 

6.Βρες τα παλιά σου ρούχα και ξαναφόρα τα. Θα δεις ότι έ-
χεις για όλη σου τη ζωή. Θα δεις ότι φορεμένα τώρα μοιάζουν 
αλλιώς επάνω σου. Θα θυμηθείς πώς ήσουν νεότερος. Θα 
προσπαθήσεις να ξαναβρείς το παλιό σου σώμα. 

7.Μάθε την αφαίρεση. Πέτα πράγματα από το γραφείο σου, 
άδειασε το σπίτι από περιττά μπιχλιμπίδια, άδειασε το μυαλό 
σου από άχρηστες πληροφορίες. Μάθε να κάνεις επιλογές, 
είναι δύσκολο αλλά έτσι ενηλικιώνεσαι. Πρέπει να διαλέγεις 
τι θ’ αφήσεις για να προχωρήσεις.

8.Πιες πιο πολύ νερό.

9.Περπάτησε λίγο περισσότερο. Βρες τα δικά σου κόλπα για να 
αντιμετωπίζεις το άγχος. Το περπάτημα είναι εύκολο, φυσικό, 
δεν κοστίζει. Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά. Κλείσε το ipod, άσε 
τους ήχους του δρόμου να σε πλημμυρίσουν. Νιώσε να χάνεσαι 
μέσα στην πόλη. Θεώρησε κάθε απλή διαδρομή, ένα ταξίδι. 

10.Δεν χρειάζεται να είσαι δημοφιλής σε όλους. Τα πολλά 
likes δεν σημαίνουν ότι έχεις πολλούς φίλους. Το θέμα είναι 
να αρέσεις σ’ αυτούς που σε ενδιαφέρουν. 

11.Πάψε να κοιτάζεις συνέχεια το προφίλ του στο fb. Να 
μαθαίνεις όσα μπορείς ν’ αντέξεις. 

12.Μην ντρέπεσαι να πεις σ’ αγαπάω. Κι αν σου φαίνεται 
κλισέ, υπάρχουν χίλιοι τρόποι να το πεις με δικά σου λόγια. 

13.Μη ζητάς από τους άλλους να σου πουν ότι σ’ αγαπάνε. 
Πρέπει να μπορείς εσύ να το μαντέψεις στα μάτια τους. 

14.Μην ανοίγεις το pc το σαββατοκύριακο. Αν είναι κάτι 
επείγον, θα το μάθεις. 

15.Χρησιμοποίησε τον πρώτο πρωινό καφέ για να οργανώ-
σεις τη μέρα σου. Κάνε ένα συμβούλιο με τον εαυτό σου και 
φτιάξε τη λίστα με όσα πρέπει να γίνουν. Θα σου φανεί η μέρα 
πιο εύκολη και ο εαυτός σου πιο αποτελεσματικός. 

16.Μίλησε σε κάποιον στο λεωφορείο. Χαμογέλασε σε έναν 
άγνωστο στο σούπερ μάρκετ. Δεν είμαστε μόνοι μας σ’ αυτό 
τον κόσμο. 

17.Φύλαγε σαν πολύτιμη περιουσία τους παιδικούς φίλους 
που σου ’χουν απομείνει. Αφού έφτασες μαζί τους ως εδώ, 
μ’ αυτούς θα γεράσεις. Δεν γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους 
στη ζωή μας που να μας αντέχουν. 

18.Μάθε να συγχωρείς.

19.Αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, μην παλεύεις απεγνω-
σμένα στριφογυρίζοντας στα σεντόνια. Σήκω. Προσποιήσου 
ότι ξημέρωσε. Κάνε ένα καυτό ντους, φτιάξε πρωινό, βάλε 
ραδιόφωνο. Κάποια στιγμή θα νυστάξεις. Θα σου λείπουν 
μερικές ώρες ύπνου στη μέρα, θα νιώθεις κουρασμένος, θα 
’χεις γλιτώσει όμως την απελπισία της μάταιης προσπάθειας. 
Τουλάχιστον δεν θα νιώθεις ηττημένος. 

20.Άκου το σώμα σου. Ο πόθος δεν λέει ποτέ ψέματα. Λέει 
για κάτι που οφείλει να συμβεί. 

21.Να τη σκέφτεσαι, είναι το κοντινότερο πράγμα στο να 
είσαι μαζί της. 

22.Δοκίμαζε καινούργια πράγματα. Μη φοβηθείς να πας 
μ’ έναν καινούργιο άντρα. Μην αναρωτιέσαι τι μπορεί να 
σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται πάντα να σημαίνει κάτι, δεν 
χρειάζεται λόγο η επιθυμία. 

23.Επινόησε μια καινούργια, καλύτερη βερσιόν του εαυ-
τού σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι το να είναι 
ο εαυτός τους αποτελεί το τέλειο άλλοθι προκειμένου να μην 
είναι κάτι καλύτερο. 

24.Γράψ’ της ένα CD να σε σκέφτεται όταν το ακούει. 

25.Κοίτα τις παλιές φωτογραφίες. Κοίτα αυτό το πρόσωπο 
που μεγαλώνει, παιδάκι, έφηβος, άντρας. Το αναγνωρίζεις; 
Είναι πάντα μέσα σου ή το έχεις χάσει; Κοίτα τα πρόσωπα της 
φωτογραφίας δίπλα σου. Κι αν δεν είναι πια δίπλα σου, τα θυ-
μάσαι όλα; Κοίτα ξανά, κοίταζε συχνά, τίποτα δεν πρέπει να 
ξεχάσεις. Η μνήμη είναι η μόνη μας περιουσία. 

26.Άγγιξε τους ανθρώπους. Μια χειρονομία 
ζεστασιάς καμιά φορά είναι ό,τι χρειάζεται, 
είναι πιο πολύτιμη από χιλιάδες λέξεις. 

27.Βρες μια δουλειά. Μην είσαι πολύ αριστοκράτης αυτή 
την εποχή. Το θέμα είναι να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Δούλε-
ψε περισσότερο, δούλεψε πιο σωστά. Μόνο αν κάνει ο καθέ-
νας ατομικά τη δουλειά του καλύτερα, θα πάρει μπρος αυτή η 
χώρα. 

28.Διαπραγματεύσου. Μη χρηματικά κέρδη μπορεί να 
είναι πιο σημαντικά και σίγουρα πιο εύκολα αυτή την εποχή. 
Κέρδισε μια ώρα αργότερα ξύπνημα το πρωί, ελαστικό ωρά-
ριο, περισσότερες διακοπές. 

29.Γέλα αυθόρμητα, οι γυναίκες που γελάνε κάνουν τους 
άντρες να ερωτεύονται. 

30.Να φιλάς, να δαγκώνεις, να αγγίζεις. Μπορείς σε όλη 
σου τη ζωή να κάνεις μόνο αυτό. Οι μεγάλες απολαύσεις στη 
ζωή δεν αγοράζονται με χρήμα. 

31.Βρες κενά διαστήματα, δημιούργησε μικρά διαλείμματα 
μέσα στη μέρα χωρίς να κάνεις τίποτα. Μην έχεις τύψεις, 
λέγεται δημιουργική νωχέλεια. Άλλαξε ακόμα και θέση, πή-
γαινε από την άλλη μεριά του γραφείου. Μείνε έτσι, κοίταζε 
απλώς από το παράθυρο το δρόμο. Όταν κάνεις επανεκκί-
νηση, θα νιώσεις ότι έχει σβηστεί ένα μεγάλο μέρος από την 
προηγούμενη κούραση. 

32.Μη σημειώσεις άλλες αποφάσεις για τη νέα χρονιά. 
Ζήσε. A

20+12 πράγματα να κάνεις αυτή τη χρονιά
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06. Info-diet: H Σταυρούλα 

Παναγιωτάκη ανεβοκατε-

βάζει αξίες της Αθήνας με 

ρυθμό haiku.

07. City Lover: Άγρια πόλη, 

όμορφα αγαπιέται. Ο Δημή-

τρης Φύσσας γνωρίζει καλά 

την Αθήνα.

08. Shoot me: Ποιους θα 

γδύσει αυτή την εβδομάδα 

ο Κωνσταντίνος Ρήγος; 

10. Απαντήσεις του 

Forrest Gump: Ο Νίκος 

Ζαχαριάδης έχει επιστημο-

νικές απαντήσεις σε ποπ 

απορίες.

11. Τζιχάντ: Το πιο καθη-

συχαστικό δελτίο ειδήσεων 

της πόλης. Των Ά. Τσέκερη, 

Γ. Κυρίτση.

28. Sports: «Ο διαιτητής 

είναι γυμνός». Ο Μιχάλης 

Λεάνης τα λέει όπως είναι.

2310 Soul: Η Θεσσαλονίκη 

με ένα λάμδα. Του Στέφανου 

Τσιτσόπουλου.

32. Πού τρώμε: Η Ζιζή Σφυ-

ρή καταφέρνει να ξέρει όλα 

τα εστιατόρια της Αθήνας. 

35. Various Artists: Ο Μά-

κης Μηλάτος βαθμολογεί 

μουσικές: Ένα * = χάλια, τρία 

*** = μέτριο, πολλά ***** = 

Χριστούγεννα.

38. G&L: Περηφάνια και 

clubbing. Του Λύο Καλο-

βυρνά.

39. Θέατρο: Μία πόλη, χι-

λιάδες σκηνές. Του Δημήτρη 

Μαστρογιαννίτη.

40. Ταινίες: Του Γιώργου 

Κρασσακόπουλου. Επιτέ-

λους, ένας νηφάλιος κρι-

τικός.

42. BookVoice: Το καλύτε-

ρο πράγμα μετά το σεξ (Ένα 

βιβλίο). Των Κατερίνας Ι. 

Ανέστη, Παυλίνας Μάρβιν.

45. Μίλα μου βρώμικα: Η 

Μυρτώ Κοντοβά κάνει τα 

σεξουαλικά σας προβλήμα-

τα να ακούγονται σαν τρα-

γούδι της Πρωτοψάλτη. 

46. Σε είδα: Οι αγγελίες που 

έκαναν τους Αθηναίους να 

ξανακοιτάζονται στα μάτια.

Soul / Body / Mind: Εκτός 

από την απολέπιση υπάρ-

χουν και τα τσάκρα σου. Της 

Νατάσας Καρυστινού.

11 Το ανακοινωθέν
Του Νίκου Γεωργιάδη

12 Ο Φώτης 
Γεωργελές προλογίζει 
τη νέα συλλογή 
γελοιογραφιών του 
Ανδρέα Πετρουλάκη

13 Έτσι θα βγούμε 
από την κρίση
Του Γιώργου 
Σωτηρέλλου

14 Τα Ζώδια του 2012 
- Occupy The World
Του Γιώργου 
Πανόπουλου

24 Χαμάμ, το πιο 
καυτό μέρος της 
Αθήνας
Του Παναγιώτη 
Μένεγου

26 Ο σκηνοθέτης 
Μπάμπης Μακρίδης, 
λίγο πριν πάει στο 
Sundance Festival, μιλάει 
στον Παναγιώτη Μένεγο

42 Συνέντευξη του 
Σταύρου Θεοδωράκη 
στην Κατερίνα Ι. Ανέστη  

Θέματα

Στήλες

24  ΧΑΜΑΜ

26  ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΚρΙΔΗΣ

Περιεχόμενα 12 – 18/1/12

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το 
σχεδιάζει (μαζί με όλα τα 
ζώδια του ζωδιακού κύ-
κλου που θα βρείτε στο 
τεύχος) η Ντέμη Κάια. 
Γεννήθηκε και ζει στην 
Αθήνα.  Έ χει  b achelor 
degree of fine Arts από 
το La Verne University of 
California. Έχει κάνει 4 
ατομικές και 3 ομαδικές 
εκθέσεις. Η τελευταία 
της με τίτλο «Το Σώμα ως 
Πόλη» πραγματοποιήθη-
κε στην γκαλερί Αντωνο-
πούλου (www.aaart.gr). 
Το «My Porno Project», 
όπου χαρτογραφεί τις 
σχέσεις μεταξύ πολιτικής, 
επικαιρότητας, τέχνης 
και πορνογραφίας είναι 
το artwork που δουλεύει 
αυτό τον καιρό και το έχει 
μεταφέρει ηχητικά στο 
διαδικτυακό ραδιόφω-
νο του Beton7 Art Radio 
live κάθε Τρίτη 23.00-
24.00. Το μπλογκ της είναι 
το http://demikaia.com.

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας 
καλλιτέχνης αναλαμβάνει να 
σχεδιάσει το εξώφυλλο της 
A.V. Όλα τα εικαστικά εξώ-
φυλλα θα συγκεντρωθούν 
για να εκτεθούν στο Μου-
σείο Μπενάκη, όπου και θα 
είστε όλοι καλεσμένοι.

Καλή
χρονιά! 
Εκτός από μια 
αγκαλιά κι ένα 
γλυκό φιλί, 
χάρισέ της κι 
ένα  πρωτό-
τυπο δώρο, 
όπως αυτό το 
χειροποίητο 
κόσμημα 
με υγρό 
γυαλί (€ 17) 
που βρήκα-

με στη Handromania 
(Ανδρέα Παπανδρέου 39, Χαλάνδρι, 
210 6891.566, www.handromania.gr).
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ (panikoval500@gmail.com) 

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε:

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Θυμάστε τα παλιά χρόνια που έπεφταν τα δί-
κτυα της κινητής τηλεφωνίας μόλις έμπαινε ο 
καινούργιος χρόνος; Τώρα… σιωπή.

TO COMEBACK ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Φίλιππος Νικολάου, «Μου χρωστάς δεν 
σου χρωστάω».
(Τα λουλούδια στο blog των απολυμένων 
του Alter)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΧΙ
Ωραιότατες καραμελίτσες με ευκάλυπτο και 
μέλι βρήκαμε στο Sweet Alchemy του Στέλιου 
Παρλιάρου προς € 3 το κουτάκι των 125 γρ. 
Το τέλειο εποχικό δώρο για το φίλο που κρυο-
λόγησε. (Στην Ηροδότου)

ΡΙΤΣΑ ΜΠΙΖΟΓΛΗ
Νέο πρόσωπο στις ειδήσεις του ΑΝΤ1. 
Μας αρέσει.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΣ J-C DE CASTELBAJAC
Η δόξα των χρωμάτων, η επιτομή του στιλ.

Ο ΑΓΑΠΟΥΛΑΣ
Είναι όντως η καμπάνια της χρονιάς, αλλά κρίμα 
δεν είναι που ανακάλυψαν κάποιοι το ταλέντο 
του Σπυριδάκη από μια διαφήμιση; 

Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
Τα δέντρα του Συντάγματος ξεστολίστηκαν 
μόνα τους.

ΣΚΑΙ ΤV
Πορτοσάλτε - Αυτιάς - Εφραίμ… 
οι Μεγάλοι Έλληνες 2012.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Τώρα που πληρώνουμε τα φάρμακα, κάποια 
φαρμακεία κερνάνε και σοκολατάκια. 
Να τα φάτε μόνοι σας.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Εμείς στην πολυκατοικία πιο γρήγορα βγάζουμε 
διαχειριστή πάντως.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
Μήπως πρέπει να αλλάξουν το ringtone;

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
Στα πόσα καίγεσαι;

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
«Δεσμεύομαι για όλα αυτά που έχω δεσμευτεί».
(Μην κάνεις δηλώσεις που συνήθως διαψεύδονται)

ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
Κουράγιο, παιδιά, και η αμερικάνικη Vogue 
δεν ντράπηκε να κυκλοφορήσει σε 140 
ψωροσελίδες.

«Μπαζάρ, 
κορίτσι μου, κά-

νουν οι πλούσιοι, 
παζάρια οι φτωχοί».

(Παππούς σε νεαρή κοπέλα, 
τρόλεϊ, γραμμή 17. Πρωί 
Τρίτης, παραμονές Χρι-

στουγέννων)

 
«Βγαίνετε 

λιγάκι έξω γιατί 
έχω ένα 

εμφραγματάκι;»
(Γιατρός σε ασθενή, ενώ έχει μία 
γιαγιά μισολιπόθυμη στον πάγκο. 

Εξωτερικά ιατρεία Ιπποκρά-
τειου, χαράματα Τρίτης)

- Ο πρόεδρος 
είπε ότι ο αγιασμός 

θα γίνει 1η Δεκεμβρίου.
- Α, ωραία.

- Ο παπάς όμως με πήρε και μου 
είπε ότι ο αγιασμός πρέπει να γίνει 
μια μέρα πριν, στις 30 Νοεμβρίου.

- Και τι θα κάνουμε τώρα;
- Εγώ λέω όσες μαζευτούμε να πούμε 

τρεις φορές το Πάτερ Ημών, να ρα-
ντίσουμε λίγο με βασιλικό και να 

μοιράσουμε το φαΐ στον κόσμο που 
πεινάει.

(Κυρίες συζητούν για τα εγκαίνια του 
συλλόγου τους. Δευτέρα μεσημέρι, 
28/11, γραμμή 040 Σύνταγμα - 

Πειραιάς)

«ΝΑ 
ΓΡΑΦΩΜΕ Ο,ΤΙ 

ΩΦΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΑΙΣΧΡΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΑΔΕΡΦΙΑ»
(Γραμμένο με μαρκαδόρο σε τηλε-

φωνική στήλη στην Ακαδημίας)

- Στα Prada 
τι νούμερο φο-

ράει;
- Δεν ξέρω.
- Στα Todds;

- Ούτε.
- Στα Μιλένιουμ;

- Τι είναι τα Μιλένιουμ;
(Πωλήτρια στην Καλογήρου, σε 
πελάτισσα, Σάββατο μεσημέρι, 

Golden Hall)

Π αιδιά, σόρι κιόλας, γεμάτα τα δέντρα πορτο-
κάλια, μανταρίνια, νεράντζια και λεμόνια, 
γιατί δεν τα μαζεύουν οι ένοικοι, ο δήμος, οι 
γειτονιές, και τα ψωνίζουν; Καλέ, κάνε έτσι, 
κόψε… Ορμάτε, αδέρφια, με τσι σκάλες… θα 
’χει και γούστο!

Κατέβηκα στο «Τέχνης» και είδα τον Κιμούλη στο μονόλογο να κά-
νει το γέρο, χάρηκα για τα χρόνια μας, τα κουράγια μας, το νευρικό 
μας σύστημα και τον τσαμπουκά μας, συγκινήθηκα που ήταν τίγκα. 
Η πόλη υπάρχει και πάει... στο «Μίνι Σάιζ», που τρώνε καλά και φτη-
νά τα βραδάκια οι καλλιτέχνες και οι δημοσιογράφοι, ενεμφανίσθη 
κι ο τέως πρωθυπουργός, τι να πει κανείς, μετά την πρεμιέρα του 
Εθνικού, χαμογελαστός, σαν να μην τρέχει τίποτα, χάλια! Η Άντα 
συμπαθέστατη, τι να κάνει κι αυτή, πού να τα ξέρει όταν τον πα-
ντρεύτηκε. Είδα και το «Αμάν Αμήν» του Ξαρχάκου στη Σαλόνικα, 
με την Ντάλη, τη Σουλτάτου και τον Τσίγκο. Τσίγκος σούπερ, ήθελα 
τσίπουρο και τσιγάρα και δεν γινότανε, κάπνισα στη ζούλα στο θε-
ωρείο του Βασιλικού, τι να κάνει κανείς όταν ακούει τα μαστουρο-
τράγουδα. Χτες στο «Σιγά τα αίματα» ήρθαν ο Θοδωρής Αντωνίου 
με το γιο του Γουίλιαμ, που γράφει ωραιότατη μουσική ο πιτσιρικάς, 
τι τιμή, μαέστρο μου, και ο Κώστας Αρβανίτης με τη θεά Τζίνα, και 
είπαμε πολλά μετά για το σύστημα, τους συστημικούς και τα γαμώ 
τα υπουργεία μας, τις φυλακές και την κρίση… κάτι θα κάνουμε τις 
Τετάρτες του Φλεβάρη με την Αγλαΐα Παππά και τη Σπείρα, έτσι για 
να στεγαστούν οι άστεγοι. Χτες ερρίφθη ο κύβος κνορρρρ, νοστιμό-

τατος, θυμωμένος και τρυφερός προβλέπω… see more. 

Αμ, όταν τα ’λεγα εγώ με βάζανε μπλακ λιστ οι δελφίνοι του Πασόκ 
στις κανάλες και στα εντυπάκια (κι είχα μια σκασίλα), τώρα να σας 
δω, γουρούνες, ευκαιριακές πασοκτζούδες (γιατί τις πιστές τις 
τιμώ, αλλά δεν τις συμμ-ν-ερίζομαι), τρισάλθιες πεινγκρολατζού-
δες με ολίγα, για πινάκιον φακής που λέει ο λόγος, ποιος μαύρος 
Kαιάδας θα σας καταπιεί, και μη μου κουνηθεί καμία για αιφνίδια 
σαμαρίκια (είναι γνωστές αυτές οι χαμαιλεόντισσες) γιατί θα τη 
δώσω δημόσια αυτή και όλες τις δημοκρατικές της τις δυνάμεις. 
Ουστ, ταναγραίες. Ασταδιάλα… (από το «Σιγά τα αίματα», λόγια της 
Κλυταιμνήστρας), αχαχαά, γεια σου ήρωα Μουστάκα). Πάντως, η 
συμπεριφορά μας δεν είναι σε κρίση. Είμαστε όλοι μια χαρά. Και η 
Αθήνα και κρύα είναι ηλιόλουστη. 
Ειδοποιώ εκ μέρους των συναδέλφων μου δημιουργών το ΥΠΠΟ 

για τη διαβούλευση περί πνευματικής ιδιοκτησίας (παγκόσμιο δι-
καίωμα κατοχυρωμένο!), κάτω τα χεράκια σας από τα πνευματικά 
δικαιώματα, δεν θα κανονίζει κανείς άλλος την τιμή μας εκτός από 
μας τους ίδιους. 3.000 χρόνια πολιτισμού δεν θα τα καταπιούν οι 
τράπεζες και τα ξενοδοχεία. Θα ξυπνήσoυν ο Άδης, ο Ζαμπέτας, ο 
Χιώτης, ο Αττίκ, ο Τσιτσάνης, ο Χατζιδάκις, ο Λοΐζος και οι νόμιμοι 
και θετοί κληρονόμοι τους και μακρινά ξαδέρφια… Στοπ.
Λατρεύω τα μωρά μου, τα λατρεύω. Καλή χρονιά, σας είπα; Σας 
είπα ότι το βιβλίο της Ακρίτα είναι σούπερ, και του Μανιώτη το 
«Τώρα», μανιφέστο του τώρα μας; Σας τα συνιστώ ανεπιφύλακτα. 
Φωνούλα μου, πάμε μια βόλτα στον ήλιο. Σταμ, γιορς

«J’ aime les 
filles des magazines» 

(Έξω από τα Sephora, Ερμού)

Kάπου πήγα κάτι είδα

Ορμάτε, αδέρφια, στις νερατζιές
Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ

Τα περιοδικά της

ΑΤΗΕΝS VOICE

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Ψάξτε τα στα κόκκινα σταντ
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

 Από ψηλά 
Ένα λόγος που αξίζουν τα πολυώροφα κτίρια, 

είναι η θέα από το ψηλότερο σημείο τους. Η κα-

φετέρια του «Χόντου», στην Ομόνοια (τράβηξα 

τη φωτό μία από τις τελευταίες μέρες του  2011), 

δίνει εικόνες προς τα νότια και τα ανατολικά της 

πόλης μας. Εδώ σε πρώτο πλάνο τα τσιλερια-

νά πρώην ξενοδοχεία «Μπάγκειον» και «Μέγας 

Αλέξανδρος», σε δεύτερο η Ακρόπολη. Όλα τα 

λεφτά όμως στην ατμόσφαιρα: συννεφιά, α-

πόβροχο, ο πλάγιος ήλιος του απογεύματος και 

κάμποσοι γλάροι (δεν ξεχωρίζουν, βέβαια).

 Μισός αιώνας Τριανόν 
Με το μουσικό πολυθέαμα «Ο γνωστός μας ά-
γνωστος κύριος Γκάτσος» τελειώνουν αυτό το 

Σαββατοκύριακο οι εκδηλώσεις που ο ρέκτης 

Λεωνίδας Παπαγεωργίου οργάνωσε για τα 50 

χρόνια του καλού του κινηματογράφου. Κοδρι-
γκτώνος 21, 210 8215.469, 210 8222.702, περισσό-
τερα στον www.trianon.gr
 

 Παλαιοβιβλιοπωλείο «Η στοά» 
Το παλιό και καλό παλαιοβιβλιοπωλείο της Μα-

ρίας Βοντετσιανού - Κατωμέρη, γνώστριας 

του αντικειμένου, εγκατέλειψε το Γεράνι και 

ήρθε πλέον δίπλα μας, δέκα νούμερα πιο πέρα 

από την A.V. Με εμφανή (και θετική) την ανάμει-

ξη όλης της οικογένειας πλέον, το μαγαζί βελτι-

ώθηκε πολύ. Ο νέος χώρος πολύ πιο καθαρός, 

η οργάνωση ανεβασμένη, η ταξινόμηση του 

υλικού διευκολυντική για τον πελάτη. Εκτός 

από βιβλία, περιοδικά - εφημερίδες, υπάρχουν 

και δίσκοι 45, 33 και 78 (!) στροφών. Χ, Τρικού-
πη 14, σε μια πολύ φρεσκαρισμένη και φωτεινή 
στοά, 210 5249.686

 Οι Μουριές 
Εκτός από τις «Μουριές» στη Ριζούπολη και 

στην Ακαδημία Πλάτωνα, για τις οποίες έχω 

γράψει, υπάρχουν κι αυτές εδώ. Στην Κυπριά-

δη, δυο βήματα από το σπίτι μου, κι ας μην τις 

ήξερα. Ο Κώστας Νικολακάκης, λοιπόν, έχει 

στήσει ένα μαγαζί με ψαρικά και μεζέδες (τίπο-

τα κρεατικό!), που διαθέτει ακριβώς όσα ελπί-

ζει ο πελάτης: μεγάλες μερίδες, καλή ποιότητα, 

φιλική εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Δύο ά-

τομα φάγαμε του σκασμού με € 22, κι αφήσαμε 

κιόλας. Εύχομαι μακροημέρευση. Κονδυλάκη 

21, πλατεία Παπαδιαμάντη, Άνω Πατήσια   

 Για τις εποχές στην Αθήνα 
 Έχω βαρεθεί ν’ ακούω τα εξής στερεότυπα: 1. 

Δεν υπάρχει πια χειμώνας/φθινόπωρο/άνοιξη 

2. Ο καιρός τρελάθηκε 3. Το κρύο/ζέστη έρχε-

ται απότομα. 4. Παλιά τα πράματα ήταν αλλιώς.  

Όμως, τέτοιες μεμψιμοιρίες τις θυμάμαι από 

τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Τα πράγματα 

είναι απλά: η συμβατική διαίρεση των τεσσά-

ρων εποχών δεν συνάδει κατ’ ανάγκη με τις 

καιρικές συνθήκες. Κι αυτό συμβαίνει από πολύ 

παλιά. Όσον αφορά την πόλη μας, τουλάχιστον, 

μεταθέστε τα πάντα ένα μήνα κι όλα στέκονται 

μια χαρά. Δηλαδή, το φθινόπωρο είναι Οκτώ-

βρης-Δεκέμβρης, ο χειμώνας Γενάρης-Μάρτης, 

η άνοιξη Απρίλης-Ιούνης και το καλοκαίρι Ιού-

λης-Σεπτέμβρης. Κι όταν θα ’χει έρθει ο Μάρτης 

παγωμένος, θυμηθείτε τη σοφή λαϊκή κουβέ-

ντα: «Ο καιρός δανείζει, δεν χαρίζει». 

 Η αρχαία πηγή 
Μέσα στο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς ρέει μια 

αρχαία πηγή. Το νερό της είναι λίγο, στην αρχή 

επίγειο, μετά χάνεται μέσα στη γη. Την έχετε 

προσέξει; Την ξέρετε; 

 Γιατί τον λένε Ελαιώνα 
Από ένα συνδυασμό νοσταλγίας και τύψεων, 

νομίζω, και επειδή πράγματι εκεί υπήρχε, παλιό-

τερα, ο ελαιώνας της Αθήνας. Ξεχάστε το ενιαία 

χτισμένο λεκανοπέδιο και προσπαθήστε να φα-

νταστείτε την πεδιάδα της Αθήνας το 19ο αιώνα, 

με την πρωτεύουσα μικρή, τα χωριά (Χαλάντρι, 

Πατήσια, Μαρούσι, Μπραχάμι, Χαϊντάρι, Λιό-

σια, Ηράκλειο κ.λπ.) διάσπαρτα, τους λόφους 

(Τουρκοβούνια, Σκουζέ, Κολωνό, Ασύρματο, 

Φιλοπάππου κ.λπ.) να ξεχωρίζουν άχτιστοι και 

τους γνωστούς δύο χειμαροπόταμους (Ιλισσό, 

Κηφισσό) να ρέουν προς τη θάλασσα. Ανάμεσα 

σ’ όλα αυτά, σαν συνδετική ύλη, κάτι που μαυ-

ρίζει στις παλιές ζωγραφιές και φωτογραφίες, 

ειδικά στο δυτικό και βόρειο τμήμα: ναι, είναι 

ελιές. Σήμερα αποκαλείται κατ’ ευφημισμόν «Ε-

λαιώνας» η περιοχή από Βοτανικό μέχρι Ρέντη, 

όπου μπορεί και να βρεις ξέμπαρκες κάποιες 

ελιές, ανάμεσα στα φορτηγά των μεταφορικών 

εταιρειών και τα εργοστάσια. A

➜ d.fyssas@gmail.com

ÆÃ CONN-X  
µ¤¶¦¶¹ Æ° TRAILER

ÆÃË 2012

dragontattoo.com

Σήμερα βγαίνει η χολιγουντιανή 

μεταφορά του α’ μέρους της 

τριλογίας του Στιγκ Λάρσον. Με 

εξαιρετικό καστ, σάουντρακ από 

τον Trent Reznor και σκηνοθέτη το 

μεγάλο Ντέιβιντ Φίντσερ. Που τα 

καταφέρνει περίφημα στα θρίλερ 

μυστηρίου. Από το menu διάλεξε 

το χορταστικό trailer…

hugomovie.com

Κυκλοφορεί με τον υπότιτλο «Όταν 

ο Μάρτι Σκορσέζε έμπλεξε με το 3D», 

που από μόνο του είναι το απόλυτο 

teaser για να το παρακολουθήσει κα-

νείς. Ένα παραμύθι για όλες τις ηλικίες, 

με ήρωα έναν πιτσιρίκο που έρχεται να 

πάρει τη σκυτάλη από τον Χάρι Πότερ 

τώρα που ολοκληρώθηκε η σάγκα του 

μικρού μάγου.

Tip: Στο www.movieinsider.com/movies/-/2012/ υπάρχει μία 
πολύ ενημερωμένη λίστα των ταινιών που θα βγουν στις αμερικάνικες 
αίθουσες το 2012 με links που οδηγούν σε λεπτομερή προφίλ τους. 
Έτσι, για να έχεις την πλήρη εικόνας της σινεχρονιάς που έρχεται…

H κινηματογραφική χρονιά ξεκίνησε δυνατά με τον δεύ-

τερο Σέρλοκ Χολμς διά χειρός Γκάι Ρίτσι και προμηνύεται 

ιδιαίτερα συναρπαστική βάση των ταινιών που περιμένου-

με να βγουν στις αίθουσες. Το Conn-x γρήγορα κι έγκαιρα 

μετατρέπει την οθόνη του υπολογιστή σου για λίγο σε big 

picture, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις 

τα trailer των blockbusters του 2012. Enjoy!

CINE LOVERS

thedarkknightrises.com

Βγαίνει το καλοκαίρι του 2012 στις αίθου-
σες, με τις προσδοκίες να έχουν φτάσει 

στον ουρανό μετά το συγκλονιστικό 
«Σκοτεινό Ιππότη». Ο Κρίστοφερ Νόλαν 

ανανέωσε τον κινηματογραφικό Batman, 
ενσαρκωμένο από τον Κρίστιαν Μπέιλ, 

και το τρέιλερ της ταινίας που κλείνει την 
τριλογία του κόβει την ανάσα.

alturl.com/8i4eu
Ο «Παράδεισος» του Παναγιώτη 
Φαφούτη είναι η πρώτη ελληνι-

κή ταινία που θα συζητηθεί μέσα 
στο 2012, τέλη Γενάρη βγαίνει 

στις αίθουσες. Με μουσική επέν-
δυση από τον GPal μας προϊδε-

άζει από το «προσεχώς» για ένα 
ακόμα σπουδαίο φιλμ ελληνικής 

παραγωγής



shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

Belle époque, μια βόλτα διάρκειας 45 λεπτών στο κυριακάτικο παζάρι της Ερμού, περιοχή Γκάζι, Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012 
➜ contact@rigosk.gr
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την αποφυλάκιση του 
Εφραίμ;

● Παρεμπιπτόντως, είμα-
στε σίγουροι ότι το κοινό 
του Σκάι δέχεται θετικά 
το γεγονός ότι αναφέρο-
νται σε έναν Ηγούμενο 
μόλις 50 ετών, όπως ο 
Εφραίμ, με τον χαρακτη-
ρισμό «γέροντας»;

● Όσο περνάει ο καιρός, 

δεν γίνεται όλο και πιο 
έντονη η υποψία πως οι 
συναντήσεις του πρωθυ-
πουργού με τους πολιτι-
κούς αρχηγούς γίνονται 
για να μπορέσουν εκείνοι 
να έχουν λίγη προσοχή, 
όταν κάνουν βαρυσήμα-
ντες δηλώσεις μετά τη 
συνάντηση;

● Είμαστε σίγουροι ότι με 
το νέο νόμο για τα ναρκω-
τικά δεν θα εκλαμβάνεται 
ως «διακίνηση παράνομων 
ουσιών» το πέρασμα ενός 
φορτωμένου τσιγάρου από 
το ένα χέρι στο άλλο; 

● Μια που το έφερε η κου-

βέντα: Ο Γεράσιμος Για-
κουμάτος που προτείνει 
εμπορική αξιοποίηση της 
Ακρόπολης από ιδιώτες 
είναι ο υπουργός εκείνης 
της κυβέρνησης που επί 5 
χρόνια δεν κατάφερε να 
εκμεταλλευτεί ούτε ένα 
Ολυμπιακό Ακίνητο;

● Στην αρχή η διαφήμιση 
έδειχνε τον «Πρόεδρο 
Αγαπούλα» να επιβάλλει 
παίκτες στον προπονητή. 
Καμία αντίδραση... 
● Στη συνέχεια η διαφή-
μιση έδειχνε τον «Πρό-
εδρο Αγαπούλα» να 
δηλώνει με νόημα 
ότι τα πρωταθλήματα 
είναι δουλειά του 
προέδρου. Πάλι κα-
μία αντίδραση…
● Και μόνο όταν 
άρχισε να δείχνει 
τον «Πρόεδρο Α-
γαπούλα» να ψάχνει 
«παραθυράκι» για να βγει 
από τη φυλακή και να ε-
τοιμάζεται να φορέσει την 
«κουκούλα», θεώρησε ο 
Μάκης Ψωμιάδης ότι μι-
λάνε γι’ αυτόν και θίχτηκε;

● Sorry, αλλά όταν ο 
Μητροπολίτης Σεραφείμ 
Πειραιώς προσφεύγει 
στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας για να μαται-
ώσει την ανέγερση του 
Τζαμιού, δεν ζητάει να 
δώσουν μια νόμιμη ετυ-
μηγορία...
● ...οι ίδιοι άνθρωποι που 
λίγο πριν τους ζητούσε 
να αποκηρύξουν το νό-
μο και να υπακούσουν 
στον Πούτιν που ζητούσε 

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… 

«Τριρόδιο»: Η ειδική τεχνική σπρωξίματος καροτσιού super market, 

το οποίο κυλάει μόνο με τις τρεις ρόδες, γιατί η τέταρτη είναι, 

όπως είθισται, μπλοκαρισμένη.

Τα Tweets του Forrest Gump Από τον 
Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου όσων στην αρχή κάθε νέας χρονιάς υπενθυμίζουν συνέχεια στον εαυτό τους ότι μόλις χρειαστεί να συμπληρώσουν 
κάπου τη νέα ημερομηνία, δεν πρέπει να ξεχαστούν και να γράψουν την παλιά)

● Σημαντικό! Δώδεκα 

πρώτου, δώδεκα: Η ημε-
ρομηνία που θεωρείται 
από τους ειδικούς ξεχω-
ριστή και συμβολική… 
● …γιατί θυμίζει δοκιμή 
μικροφώνου, αφού δια-
βάζεται ως «ένα-δύο… 
ένα… ένα-δύο».

● Ωραία, τώρα που το Der 
Spiegel ανέδειξε επισή-
μως την Εύα Καϊλή ως 
Πρόσωπο της Χρονιάς, 
μήπως μπορούμε να 
σταματήσουμε να το 
παίρνουμε τόσο στα 
σοβαρά;

● «Σκοποβολή»: Το 
αγώνισμα όπου αναδει-
κνύεται νικητής εκείνος 
που θα πετάξει πιο μα-
κριά κάποιον που φυλάει 
«σκοπιά». A  

Η ΕΠΙΚΗ ΦΩΤΟΓρΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Καλώς ήρθε το δολάριο! 
(ή «Καλώς τα, τα τουριστάκια τα ζουμπουρλούδικα!»)

Ένα ολόκληρο κυβερνητικό κλιμάκιο (υπουργός, υφυπουργός και γ.γ. του υπουργείου, συν ένας 
πρόεδρος του ΟΛΠ) περιμένουν στην προβλήτα να υποδεχθούν το κρουαζιερόπλοιο που έκανε 

«ποδαρικό» στον Πειραιά. Όσο κι αν η κινητοποίηση έχει συμβολικό χαρακτήρα («Ναι, πασχίζουμε για 
την ανάπτυξη του τουρισμού και γι’ αυτό ξεροσταλιάζουμε πρωτοχρονιάτικα, εντάξει;») δεν παύει 

ωστόσο να αποπνέει κάτι βαθιά παλαιομοδίτικο, από τις εποχές που καλωσόριζαν τους μουσαφίρηδες 
με τη φράση «Καλώς να κοπιάσετε στο φτωχικό μας...».

Αστεία λεπτομέρεια: Ο κάμεραμαν αριστερά, που κοιτάζει τον κ. Χρυσοχοΐδη περιμένοντας οδηγίες 
για το πού θα στήσει την κάμερα. 

Απορία 
Τώρα που θα μπορείς να εξοφλείς τα χρέη πληρώνοντας 

απευθείας τις εφορίες με ακίνητα, σε περίπτωση που 
αυτά που χρωστάς είναι λιγότερα από την αξία του 

ακινήτου που δίνεις, θα σε στέλνουν δίπλα να το 
χαλάσεις σε γκαρσονιέρες ή θα σου δίνουν ρέστα 

σε δημόσια κτήματα;

Ο πολιτικός που
θεωρεί ότι το να σε σταματήσουν επειδή παραβιάζεις κόκκινο είναι αποτέλεσμα εσωκομματικής εκδίκησης, ξεκαθαρίζει: 

Η ΑΚΤΙΝΟΓρΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΥΛΟΥρΗ
( Όπως ακριβώς μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο του 

MEGA στις 9/1/2012)
«Αλήθεια, Χρήστο Παπουτσή (1), τους συνεχάρεις γιατί 
μπροστά στο 15χρονο παιδί μου, που το ξέρεις καλά, 
άρπαζαν από το μανίκι τον πατέρα του να τον πετάξουν 
έξω από το αυτοκίνητο; Τους συνεχάρεις, Χρηστάκη (2) 
Παπουτσή, γιατί περικυκλώθηκε αυτό το αυτοκίνητο 
από 30 αστυνομικούς ειδικών δυνάμεων με ειδικό σήμα; 
Τους συνεχάρεις, Χρήστο Παπουτσή, γιατί εξύβριζαν 
και ασχημονούσαν μπροστά σε έναν πολίτη που λέγεται 
Κίμων Κουλούρης (3); 
Αλλά άκουσε να εξηγηθούμε, Χρήστο Παπουτσή (4). 
Αποδεικνύεσαι αγνώμων (5) γιατί έλεγες πολλές φο-
ρές ότι «στον Κουλούρη οφείλω την εξέλιξή μου που με 
γνώρισε στον Ανδρέα Παπανδρέου» (6)!
Κι έχεις μίσος μαζί μου! Έχεις το μίσος του κομπλεξικού 
(7). Κι έχεις το μίσος του ανθρώπου που παρά την επιμο-
νή σου και τις πιέσεις σου, δεν δέχθηκα να συμπορευτώ 
με την επιλογή σου (8) στο να βγάλεις τον Γιωργάκη (9) 
Παπανδρέου».

ΜΕΤΑΦρΑΣΗ
1: «…Χρήστο Παπουτσή». Χρήση ονόματος και επιθέτου 
σε κλητική, για να τονίσει την προσωπική γνωριμία και 
την οικειότητα. Δηλαδή, σύμφωνα με τον άγραφο εσω-
τερικό κώδικα της κομματικής αλληλεγγύης, δεν φέρ-
νουμε σε δύσκολη θέση τους «δικούς» μας ανθρώπους.
2: «…Χρηστάκη». Εμείς στο σωστό, το βαθύ, το ΠΑΣΟΚ 
του Ανδρέα, χρησιμοποιούμε το υποκοριστικό για να 
δείξουμε ότι οι μικρότεροι οφείλουν να δείχνουν πάντα 
σεβασμό στους βετεράνους. Οι οποίοι βετεράνοι δικαι-
ούνται να τους αντιμετωπίζουν σαν παραγιούς. 
3: «…έναν πολίτη που λέγεται Κίμων Κουλούρης». Δη-
λαδή, με αντιμετώπισαν όπως θα αντιμετώπιζαν τον 
κάθε τιποτένιο ασήμαντο, με ένα κοινό όνομα που δεν 
σημαίνει τίποτα;
4: «…Χρήστο Παπουτσή». Η τέταρτη επανάληψη του 
ονόματος και του επωνύμου, κρύβει καθαρή απειλή του 
τύπου «σε ξέρω, ρε, κι άντε μην ανοίξω το στόμα μου, 
γιατί έχω πολλά ράμματα για τη γούνα σου!».
5: «…αποδεικνύεσαι αγνώμων» …που δεν με αφήνεις 
να περνάω με κόκκινο. Ή τουλάχιστον που δεν κάνεις 
γαργάρα το περιστατικό, αλλά με αφήνεις να διασύρο-
μαι από τον καθένα!
6: «…στον Κουλούρη οφείλω την εξέλιξή μου που με 
γνώρισε στον Ανδρέα Παπανδρέου». Διότι, ως γνωστόν, 
στα σωστά κόμματα, μόνο με τη μεσολάβηση κάποιου 
εκλεκτού γνωρίζεις τον αρχηγό και χάρη της γνωριμίας 
αυτής εξελίσσεσαι. (Σ.σ. Δηλαδή για να μην είναι αγνώ-
μων, θα έπρεπε να του έχει δώσει ειδική άδεια να οδηγεί 

ανάποδα στην Κηφισίας;)
7: «…το μίσος του κομπλεξικού». Ναι, στο 

σύμπαν του Homo Pasokus, το να συγ-
χαίρεις αυτούς που έκαναν τη δου-
λειά τους –και σταμάτησαν έναν τύ-
πο που περνούσε με κόκκινο χωρίς 
δίπλωμα– αντί να τους στέλνεις δυ-
σμενή μετάθεση, θεωρείται μίσος 

και κόμπλεξ».
8: «…δεν δέχθηκα να συμπορευτώ με 

την επιλογή σου». Άρα δεν είναι ότι έκανα 
λάθος και πέρασα με κόκκινο. Διώκομαι λόγω 

συνωμοσίας εναντίον μου! Με πολεμάνε για τις ιδέες 
μου, που είχα το σθένος να τις υπερασπιστώ!
9: «…Γιωργάκη». (Βλ. Νο 3) ●

Πιο απάνθρωπη θέση εργασίας 
της εβδομάδας Καρδιολόγος του Απόστολου Γκλέτσου.
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Πολιτική

Μ ε σφιγμένο πρόσωπο ο πε-
πτωκώς πρίγκιψ του Κα-
στριού μιλούσε μέσα από 

τα δόντια του, σφυριχτά, λες και ο ίδιος 
φοβόταν τα λόγια του. Κοίταξε τους πα-
ριστάμενους «ραγιάδες», κατά τη ρήση 
του αδελφού του, και... αλίμονο ούτε καν 
διαδόχους του, και με δολοφονικό βλέμ-
μα εκστόμισε το όνομα του εχθρού. Επι-
τέλους, σε αυτό τον τόπο ο «εχθρός» είχε 
όνομα και αριθμό κινητού τηλεφώνου. 
Οι παριστάμενοι, όλοι μέλη του Πολιτι-
κού Συμβουλίου του κόμματος «Ανδρέα 
Παπανδρέου», αισθάνθηκαν ένα σφίξι-
μο στο στομάχι. Απαξάπαντες, νυν και 
πρώην, παρακατιανοί και αυλικοί, είχαν στο παρελθόν έστω 
για μια στιγμή απολαύσει τη θαλπωρή του «Ιδρύματος» και 
το χάδι του διαχρονικού μαικήνα των Γραμμάτων και των 
Τεχνών. Ο «Πεπτωκώς» κράτησε ενός λεπτού σιγή προκει-
μένου να μετρήσει τις αντιδράσεις. Ο Γιώργος Παπανδρέου, 
με την υπερβατική έννοια, είχε αποκαλύψει το «Μυστικό 
του Μαξίμου». Ο «εχθρός» ήταν ο Σταύρος Ψυχάρης, ο δε 
καταχωνιασμένος στα σκονισμένα αρχεία μυστικός κώδικας 
άκουγε στο συνθηματικό όνομα «Δημοσιογραφικός Οργα-
νισμός Λαμπράκη». Το ιερά και τα όσια είχαν βεβηλωθεί 
για μόλις 10 εκ. ευρώ. Για ένα δάνειο της πλάκας, αν κανείς 
σκεφτεί πως οι υποχρεώσεις του Ιερατείου της ελληνικής 
δημοσιογραφίας ανέρχονταν σύμφωνα με τη χρήση του 
2010 σε 222 εκατομμύρια.
 
Η σφαγή της «Ιερής Αγελάδας» 
Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, σε διάφορα σημεία 
της Αθήνας άρχισαν να ακούγονται οιμωγές 
και άναρθρες κραυγές. Η Τρόικα, όχι η ξενό-
φερτη αλλά η ιθαγενής, η οποία επιχειρούσε 
την άλωση του κόμματος «Ανδρέα Παπαν-
δρέου», ένιωσε το αίμα της να φεύγει από τις 
φλέβες. Το « Ίδρυμα» ήταν, είναι και ω του 
θαύματος μπορεί και να μην είναι στο μέλλον 
το τελευταίο ανάχωμα, ο ύστατος προστάτης 
αυτής της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας. Η απόλυ-
τη κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐ-
δης άρχισε ασυναίσθητα να μετρά τους κόμπους από 
ιδρώτα που άρχισαν να πέφτουν πάνω στη γυαλισμένη 
επιφάνεια του γραφείου του. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος σή-
κωσε, ψύχραιμος, το τηλέφωνο. Ψιθύρισε μόνο μία συνθη-
ματική κουβέντα στο συνομιλητή του: «Αποκάλυψη τώρα». 
Τέτοιες ημέρες, το 1967, χιλιάδες πολίτες έκαιγαν εφημερί-
δες στη Χρήστου Λαδά, μπροστά από τις εγκαταστάσεις του 
Συγκροτήματος του ΔΟΛ. Η εφημερίδα «Ελευθερία» του 
Πάνου Κόκκα, του επιστήθιου φίλου του Κώστα Μητσοτάκη, 
είχε δημοσιεύσει το περίφημο «Μνημόνιο» (ναι, και τότε 
υπήρχε ένα μνημόνιο) το οποίο και αποκάλυπτε εν πλήρη 
αναπτύξει τη «συνωμοσία της Γλυφάδας», δηλαδή την Α-
ποστασία, αλλά και τα μετέπειτα. Κατά το «Μνημόνιο» οι 
συνωμότες ήταν ο Κώστας Μητσοτάκης (αλίμονο), η Ελένη 
Βλάχου, εκδότρια της «Καθημερινής (αλίμονο), ο βουλευτής 
Τσουδερός εκ Κρήτης και ο Χρήστος Λαμπράκης, νεαρός 
τότε (αλίμονο), μετά του Παν. Πιπινέλη, αργότερα υπουργού 
Εξωτερικών της Χούντας. Οι «αγανακτισμένοι» της εποχής 
έσπευσαν να κάψουν την εφημερίδα «Τα Νέα».

Το «ανακοινωθέν»
Ο Σταύρος Ψυχάρης, αφού τηλεφώνησε στον Γιώργο Μπό-
μπολα, εξέδωσε ανακοινωθέν. Όχι για το μνημόνιο εκεί-
νο, ούτε για το σημερινό. Το ανακοινωθέν σε ύφος λιτό και 
λακωνικό, όπως αρμόζει στις εξουσίες, αφορούσε τα 10 ε-
κατομμύρια ευρώ. Το δάνειο, δηλαδή. Έτσι λοιπόν οι «αγα-
νακτισμένοι» της σήμερον πληροφορήθηκαν πως όντως 

υπήρξε αίτημα για δάνειο, πως όντως 
απερρίφθη το αίτημα, πως όντως υπήρ-
ξε συνεννόηση μεταξύ Μαξίμου και η-
γεσίας της Εθνικής Τράπεζας και πως 
όντως… το ζήτημα που ανέκυψε ήταν 
πολιτικό, αφού ο πρίγκιψ του Καστρίου 
για πρώτη φορά στα χρονικά αρνήθη-
κε να στηρίξει το μαικήνα της εξουσί-
ας. Λίγες ημέρες αργότερα μάθαμε και 
τις λεπτομέρειες. Δηλαδή το ύφος και 
το ήθος της επικοινωνίας μεταξύ των 
ταγών στα ΜΜΕ με τον πρωθυπουργό 
της χώρας. Διάλογοι απολαυστικοί, χα-
ρακτηριστικοί του επιπέδου ατομικής 
και συλλογικής πολιτικής συνείδησης. 

Ο κ. Παπανδρέου σε μία προσπάθεια ανάκτησης της συμπά-
θειας των ακροατών του επιχείρησε να συνδέσει την αποτυ-
χούσα διευθέτηση της υπόθεσης των 10 (μόνο) εκατομμυρίων 
με την πολιτική του πτώση. Με μία ομολογουμένως φιλότιμη 
προσπάθεια εξήγησε πως ο κύριος λόγος που τον οδήγησε 
στην πρόωρη πολιτική συνταξιοδότηση ήταν η μανιασμένη 
εκστρατεία του ΔΟΛ κατά του προσώπου του. Ήταν θύμα της 
διαπλοκής είπε και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου τον 
κοίταξαν με ένα συγκαταβατικό χαμόγελο. Με καθυστέρη-
ση μερικών δεκαετιών, ο πρώην αρχηγός ανακάλυπτε την 

πυρίτιδα. Λίγες ώρες αργότερα το θεσμικό «Δελφινάριο» 
του ΠΑΣΟΚ αποφάσιζε την καταδίκη του πρώην. Ο 
Σταύρος Ψυχάρης με μία φαρδιά υπογραφή στην ε-

φημερίδα του έκλεινε τον «Κύκλο των Χαμένων 
Σοσιαλιστών», δίνοντας πληροφορίες για 
τη χωροταξική διευθέτηση των αδύτων του 
Μαξίμου. Έτσι οι θνητοί έμαθαν το πώς λόγω 
αιφνιδιασμού παραπάτησε ο Χάρης Καστανί-
δης, όταν αντίκρισε τα πρόσωπα των Σταύρου 
Ψυχάρη και Γιώργου Μπόμπολα μπροστά του. 
Τα έχασε ο άνθρωπος, και με το δίκιο του. Άλλο 
να ακούς γι’ αυτούς και άλλο να τους βλέπεις.  
Το Σάββατο που μας έρχεται, λένε οι φήμες, θα 
συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, 
όχι για να συζητήσει το πώς το σοσιαλιστικό 
κόμμα έφερε στην εξουσία την Ακροδεξιά, αλλά 

για το εάν ή όχι ο Γ. Παπανδρέου θα συνεχίσει να είναι ολί-
γον πρόεδρος και για τον εάν η ελληνική σοσιαλδημοκρα-

τία θα είναι ολίγον ή περισσότερο έγκυος επί ημερών (πόσων 
άραγε;) Παπαδήμου.

Το επόμενο deal
«Και ποιος θα κάνει το επόμενο Big Deal;» ανέκραξε ιδρω-
μένος ο Μήτσος από το βάθος του τραπεζιού. Κομμουνιστής 
αυτός, αλλά με επίγνωση των αρχαϊκών δομών του Περισ-
σού, ήθελε να μας πει πως ο Ράιχενμπαχ ή ο Φούχτελ θα 
χρειαστούν κάποιον ΔΟΛ και κάποιον Πήγασο για την ε-
πόμενη «ολική συμφωνία». Πως κάποιες σταθερές αξίες 
θα πρέπει να εγγυηθούν τη μετάβαση από τη Μεταπολί-
τευση στη Συγκυβέρνηση των επομένων δεκαετιών. Όπως 
τότε, το 1966, θα πρέπει να υπογραφεί ένα νέο Μνημόνιο. 
Απόντων πια του Χρήστου Λαμπράκη, της Ελένης Βλάχου, 
του Πιπινέλη ή του Τσουδερού και του Κανελλόπουλου. 
«Μην ανησυχείς, σύντροφε» απάντησε με νόημα ο Γιώργος 
από το Ναύπλιο, από εκείνους που ξέρουν αλλά και γνωρί-
ζουν για το τι ακριβώς συμβαίνει στα άδυτα των αδύτων. «Ο 
Βαγγέλης να είναι καλά, η Τρόικα (η ιθαγενής) να υγιαίνει 
και οι οικονομικοί εισαγγελείς να σύρονται στον ολισθηρό 
δρόμο της απαξίωσης. Οι φάκελοι υπό μελέτη, για τα λα-
θραία καύσιμα, τα υποβρύχια, τα CDS, την Proton Bank, θα 
μπουν στα συρτάρια, αφού τώρα πια επιλαμβάνεται των ε-
ρευνών ο Άρειος Πάγος» είπε και αμέσως μετά έπεσε και 
πάλι σε κώμα!  A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

  
Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Οι δεσποινίδες 
της Αθηνιόν
Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκα-
λέσει στην κοινή γνώμη η κλοπή 
τριών πινάκων τεράστιας αξίας 
από την Εθνική Πινακοθήκη. Οι 
πίνακες είχαν ενταχθεί στο πρό-
γραμμα αποκρατικοποιήσεων, 
και επρόκειτο να παραχωρη-
θούν έναντι συμβολικού ποσού 
σε οφ σορ κορνιζάδικο με έδρα 
τα νησιά Κάιμαν. Πρόκειται για 
το τυπικό νεοκλασικό έργο του 
Ζακ Λουί Νταβίντ «H Ιστορία και 
η Δικαιοσύνη στεφανώνουν τον 
Θεόδωρο Πάγκαλο που τρώει 
ψάρια», την «Παραμονή στην 
Ευρωζώνη», πασίγνωστο πίνα-
κα του Καραβάτζιο στον οποίο 
απεικονίζεται ο Λουκάς Πα-
παδήμος να αποκεφαλίζει ένα 
συνταξιούχο, και το χαρακτικό 
«Γελάσαμε και σήμερα», εμπνευ-
σμένο από το γνωστό μυθολο-
γικό μοτίβο της σύγκρουσης 
του Γιώργου Παπανδρέου με τα 
μεγάλα συμφέροντα. Οι δράστες 
είχαν προηγουμένως ακινητο-
ποιήσει το φύλακα αφαιρώντας 
του το Νιντέντο, ενώ φεύγοντας 
εγκατέλειψαν στο χώρο ένα 
φτερό ξεσκονίσματος, ένα σίδε-
ρο για κατσάρωμα μαλλιών και 
ένα ειδικό ένθετο εφημερίδας με 
ευκαιρίες εργασίας, στον τομέα 
της κομποστοποίησης πτυχιού-
χων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Από τη μελέτη του υλικού που 
καταγράφηκε στις κάμερες α-
σφαλείας έχουν εντοπιστεί δύο 
ύποπτοι, πιθανότατα καρτούν, ο 
ένας γάτος και ο άλλος ποντίκι, 
που κυνηγιούνται στους χώρους 
της πινακοθήκης με τηγάνια, 
ρόπαλα του μπέιζμπολ και κου-
ζινομάχαιρα. Σε σύντομες εμ-
φανίσεις συμμετέχουν επίσης η 
Κατγούμαν, ο Ιντιάνα Τζόουνς, ο 
Κώδικας Ντα Βίντσι με τους Ιλου-
μινάτους, μια ομάδα βετεράνων 
Ες Ες και μια μακρόστενη κακιά 
από τον Τζέιμς Μποντ, πιθανό-
τατα πράκτορας των Σοβιετικών 
Μυστικών Υπηρεσιών.  

Η κλοπή στην Εθνική Πινακοθή-
κη απέδειξε για μία ακομη φορά 
πόσο ανίκανο είναι το Δημόσιο  
να διαφυλάξει την πολιτιστική 
μας κληρονομιά, ιδίως χρησιμο-
ποιώντας ιδιώτες σεκιουριτά-
δες. Ενισχύονται έτσι οι φωνές 
που προτείνουν την ιδιωτικο-
ποίηση της Ακρόπολης, η οποία 
λόγω μεγεθους είναι δύσκολο 
να βγει από το τελάρο και να τυ-
λιχθεί. Εκτός κι αν ανατεθεί στην 
Έλγιν Μεταφορική. ●

Ήταν θύμα της διαπλοκής είπε και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου τον κοίταξαν με ένα συγκαταβατικό χαμόγελο

Το ανακοι-
νωθέν 
Του Νικου γεώργιΆδη
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Τ ις γελοιογραφίες του Αντρέα Πε-
τρουλάκη τις «διαβάζεις». Χαμογε-
λάς γιατί πιάνεις το υπονοούμενο. Το 

χιούμορ του είναι αθόρυβο, υποδόριο, παίζει 
με τον υπαινιγμό και το δεύτερο επίπεδο. Και 
το αποτέλεσμα είναι τόσο αναπάντεχο, που 
όταν το συλλάβεις κλαις από τα γέλια. Η ποι-
ότητα των σκίτσων του βρίσκεται ακριβώς σ’ 
αυτό: αντί να αρκείται σε μια καρικατούρα, 
η εικόνα του ανακαλύπτει την ειρωνεία και 
τη γελοιότητα των καταστάσεων. Ο Αντρέας 
Πετρουλάκης συλλαμβάνει την ατμόσφαιρα, 
πιάνει προβλήματα και με τις γελοιογραφίες 
του αποκαλύπτει αυτά που δεν λέγονται, τα 
κρυφά νοήματα. Οι εικόνες του είναι πάντα 
ένα εύστοχο σχόλιο στην πραγματικότητα. 
Μόνο που αυτός έχει το πολύτιμο χάρισμα να 
σε κάνει να γελάς. Ακόμα κι όταν τα πράγματα 
είναι για κλάματα. 

Η σειρά των σκίτσων αυτού του βιβλίου μάς 
ταξιδεύει στην τελευταία διετία, στα χρόνια 
ΓΑΠ. Ξεκινούν αισιόδοξα, παίζουν με τις «νέ-
ες ιδέες», τα ποδήλατα, το Opengov, το χιού-
μορ είναι αθώο, μια τρυφερή ειρωνεία. Σιγά 
σιγά όμως βαραίνουν, από τις πρωτοποριακές 
ιδέες έχουμε φτάσει στη βαθιά ύφεση, στο α-
διέξοδο. Οι εικόνες γίνονται πιο πικρές, πάντα 
όμως προκαλούν το αυθόρμητο γέλιο. Αυτό 
είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό που ξεχωρί-
ζει τη δουλειά του Αντρέα Π. Δεν ξεχνάει ποτέ 
ποιος είναι ο ρόλος του, δεν παρασύρεται σε 
διδακτισμούς και καταγγελίες, δεν προσπαθεί 
να πάρει θέση σαν να είναι κόμμα. 

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες στις μέρες μας 
καταφεύγουν στην ευκολία και συνε-
χώς παροξύνουν, ακολουθώντας λες 
τη θεατρική βιαιότητα του δημόσιου 
διαλόγου. Ομνύουν στον «ηρωικό» 
λαό, καταγγέλλουν την «ανάλγητη ε-
ξουσία», σε μια επίδειξη κοινωνικών 
φρονημάτων. Ο Αντρέας Πετρουλάκης 
δεν πέφτει ποτέ σ’ αυτή την παγίδα, δεν 
είναι στρατευμένος καλλιτέχνης. Τα 
«θύματά» του δεν είναι μόνο η εξουσία, 
ο πρωθυπουργός, αλλά κάθε εξουσία, τα 
κόμματα, ο συνδικαλισμός, ακόμα και η 
εξουσία του «αγνού λαού». Κι αυτό είναι 
το χαρακτηριστικό που του χαρίζει ποι-
κιλία, διάρκεια, αντικειμενικότητα. 

Ο Α. Πετρουλάκης απευθύνεται σε ενή-
μερους αναγνώστες. Δεν μισεί τους ήρω-
ές του. Έχει τη σοφία να ξέρει ότι δεν μας 
λείπει άλλη μια κραυγαλέα καταγγελία, 

μια γελοιοποίηση του «αντιπάλου». Η τρυφερή 
του ειρωνεία και η ανάδειξη της σουρεαλιστι-
κότητας στη δημόσια ζωή είναι η μεγάλη του 
προσφορά. Αντιμετωπίζει τη ζωή με ευαισθη-
σία, χωρίς εμμονές, και εμάς τους αναγνώστες 
ως ενήλικες. Που δεν έχουμε άλλη ανάγκη από 
ντοπάρισμα, αλλά από κατεδαφιστικό χιούμορ. 
Γι’ αυτό οι εικόνες του είναι πολύτιμες, τίμιες, 
ισορροπημένες, ευαίσθητες και τελικά μαχητι-
κές με τη συνέπειά τους. Το καλύτερο φάρμα-
κο για την ανισόρροπη, κραυγαλέα, φτηνή και 
αγκυλωμένη δημόσια μας ζωή. ●

Αεν έχουμε ανάγκη από 
ντοπάρισμα, αλλά από 

κατεδαφιστικό χιούμορ

Οι αιχμηρές γελοιογραφίεςτου 
Ανδρέα Πετρουλάκη μόλις κυ-
κλοφόρησαν από τις εκδ. Ποταμός. 

Ο Φώτης Γεωργελές προλογίζει. 

Χιούμορ σε δεύτερο επίπεδο
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Πολιτική

Το περασμένο Σάββατο, εφημερίδα 
που απηχεί τις απόψεις της σαμα-
ρικής λαϊκής δεξιάς έδινε δώρο στους ανα-

γνώστες της ένα βιβλίο με τίτλο «Έτσι θα βγούμε από 
την κρίση» και υπότιτλο «Ο Ιησούς και οι άγιοι μιλούν 
για τους δανειστές, τους τόκους, τις τράπεζες, τη φτώ-
χεια, τους ανάξιους ηγέτες και το κούρεμα του χρέους». 
Το εξώφυλλο του βιβλίου κοσμούνταν από εικόνες α-
γίων. Να προσθέσω ότι η ίδια εφημερίδα στην οποία 
αρθογραφεί τακτικά ο «φίλος του Αντώνη Σαμαρά» ή 
«συνομιλητής του Αντώνη Σαμαρά» (διαλέξτε όποια 
από τις δύο θεσμικές ιδιότητες προτιμάτε) Φαήλος 
Κρανιδιώτης είχε προ ολίγου καιρού τίτλο «Πού πας, ρε 
Παπαδήμο» (κατά το «Πού πας, ρε Καραμήτρο»). Μά-
λιστα. So far so good, που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. 
Την ίδια ημέρα σε εφημερίδα του λεγόμενου κεντρώου 
χώρου δημοσιευόταν άρθρο του Τάσου Γιαννίτση. 
Έγραφε ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέροντα ο Γιαννί-
τσης: «Από τη στιγμή μάλιστα που το προοδευτι-
κό, το αριστερό ή το φιλολαϊκό έφτασαν να ταυ-
τίζονται με ακόμη μεγαλύτερα δάνεια, χρέη και 
εξάρτηση από τις παγκοσμιοποιημένες χρη-
ματοπιστωτικές αγορές, ήταν αναπόφευκτο 
να δούμε την κατάρρευση του κοινωνικού 
κράτους και τη διάλυση του κοινωνικού 
ιστού». Και συνεχίζοντας έκλεινε το άρ-
θρο του ως εξής: «Είναι λάθος ότι στους 
επόμενους μήνες παίζεται το ευρώ ή η 
δραχμή. Αυτό που παίζεται είναι αν η 
χώρα θα μετατραπεί σε βραζιλιάνικη 
φαβέλα και αν το ελληνικό έθνος θα 
γίνει ένα κατάπτυστο εξωτικό παρά-
δειγμα με το οποίο θα διασκεδάζει η 
παγκόσμια ειδησεογραφία και θα 
χαίρονται οι εχθροί μας. 
Αυτό το διακύβευ-
μα δεν επιτρέπε-
ται να παιχτεί. Με 
κάθε μέσο». Ο λόγος 
που παραθέτω και α-
ντιπαραβάλλω αυτά τα 
δύο παραδείγματα είναι 
γιατί δείχνουν πολύ κα-
θαρά τις δύο τάσεις που συ-
γκρούονται αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα. Τη φαυλότητα 
και την οπισθοδρόμηση από 
τη μια πλευρά και τον εκσυγ-
χρονισμό και την πρόοδο από 
την άλλη. 
Ο λόγος που αναφέρομαι στη σα-
μαρική λαϊκή Δεξιά και όχι στο ημιθανές ΠΑΣΟΚ είναι 
γιατί αυτή η παράταξη που προηγείται στις δημοσκο-
πήσεις με το ιλιγγιώδες ποσοστό του 20% φιλοδο-
ξεί να γίνει η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Επί του 
πρακτέου τώρα. Μέχρι σήμερα, η θέση Σαμαρά είναι 
ότι τα μέτρα του μνημονίου δεν αποδίδουν και χρειά-
ζεται αναπτυξιακή πολιτική. Για όσους γνωρίζουν οι-
κονομικά αυτό ακούγεται κάτι σαν καλύτερα πλούσιος 
και υγιής, παρά φτωχός και ασθενής. Το κόμμα της 
λαϊκής Δεξιάς δεν είχε δώσει μέχρι σήμερα μια πειστι-

κή εξήγηση για το ποια είναι αυτή 
η οικονομική πολιτική, δεδομένων 

των εξωτερικών περιορισμών. Η προσφορά της σαμα-
ρικής εφημερίδας με την αναφορά στον Ιησού και τους 
αγίους έρχεται τώρα να καλύψει αυτό το κενό. Η λύση, 
λοιπόν, δεν βρίσκεται στην οικονομική πολιτική, αλλά 
στη μεταφυσική. Η ασαφής αναπτυξιακή πολιτική 
της λαϊκής Δεξιάς δεν αφορά οικονομικά μέτρα, αλλά 
την επίκληση των Θείων. Όχι πλέον Κέινς ή Μίλτον 
Φρίντμαν, αλλά Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια. Πιθα-
νώς και επίκληση του Βυζαντίου ή ακόμη και 
συμμαχία με το «ξανθό γένος» του 
Πούτιν. Άλλωστε, έτσι δεν 
μεγα- λούργησε ο ελληνι-

σμός; 
Δυστυχώς, όμως, τα 
πράγματα είναι τό-
σο σοβαρά που δεν 
προσφέρονται για 
χιούμορ και καλα-
μπούρια. Έχω εδώ 
και καιρό καταλή-
ξει στο συμπέρα-
σμα ότι οι υποτι-
θέμενες ιδεολογι-
κές διαφορές των 
κομμάτων σ την 

Ελλάδα (λαϊκή Δε-
ξιά, νεοφιλελευθε-

ρισμός, σοσιαλισμός) 
είναι μια φενάκη. Το 

πραγματικό διακύβευ-
μα είναι η νομή της πο-

λιτικής και οικονομικής 
εξουσίας από φαύλους και 

διεφθαρμένους πολιτικούς 
και μια μεγάλη τάξη προσο-
δοθήρων στην οποία εκτός 

από απατεώνες μεγαλοε-
πιχειρηματίες συμμετέ-
χουν ως μικρομέτοχοι 
και μεγάλα τμήματα του 
πληθυσμού. Αυτό το έ-
κτρωμα που θα ονόμαζα 
μαφιόζικο Περονισμό 

ή βα λ καν ι κ ή Κολομ-
βία πνέει σήμερα τα λοί-

σθια γιατί δεν έχει τροφή, 
δηλαδή δανεικά λεφτά για να 

τραφεί. Μπροστά στην επικείμε-
νη καταστροφή το μισό μέρος αυτού του συ-

στήματος που εκφράζεται από το ημιθανές ΠΑΣΟΚ 
παρουσιάζει συμπεριφορά αποκεφαλισμένου κοτό-
πουλου και το άλλο μισό που εκφράζεται από τη Δεξιά 
του Σαμαρά κάνει ένα αταβιστικό σάλτο μορτάλε στις 
μακρινές του ρίζες. Όχι στην εποχή του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή, αλλά σε μακρινές σκοτεινές εποχές. 
Για να επαναλάβω τα λόγια του Γιαννίτση: «Αυτό το 
διακύβευμα δεν επιτρέπεται να αφεθεί να παιχτεί. Με 
κάθε μέσο». Ακούει κανείς; A    

* Ο Γιώργος Σωτηρέλλος είναι συγγραφέας

ΕΤΣΙ ΘΑ  
ΒΓΟΥΜΕ  
ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΚΡΙΣΗ
Του ΓιώρΓου 

Σώτηρέλλου*

Όχι πλέον Κέινς ή Φρί-ντμαν, αλλά Πα-τρίς-Θρησκεία-Οικογένεια
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ
 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 (gpano@stardome.gr) 

Εικονογράφηση: 
ΝΤΕΜΗ ΚΑΪΑ
 (http: demikaia.com)

Το 2012 μπαίνει φορτισμένο με διαδόσεις, αποκρυφισμό, ημερολόγια των Μάγιας, φήμες, εικασί-

ες, αντιστροφή των πόλων, Έντγκαρ Κέισι, Βίβλο, με οράματα μέντιουμ, με προφήτες που βλέπουν 

τη Δευτέρα Παρουσία, ηλιακές καταιγίδες, με φόβους για δορυφορικό βραχυκύκλωμα, μεταφυσική, 

συνωμοσιολογίες, με new age σενάρια, με τις τελευταίες προφητείες του Νοστράδαμου, με τη Μεγά-

λη Αφύπνιση, φυσικές καταστροφές, πολέμους, παγκόσμιες επιδημίες, με πυρηνικό ολοκαύτωμα. 

Όλα συντείνουν σε μια 3D Αποκάλυψη. Το τέλος του κόσμου πλησιάζει (πάλι). 

Ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή. Που συνεχίζεται και εντείνεται κάθε μέρα και περισσότερο. 

Το διαβάζεις, το βλέπεις, το ακούς, το ζεις. Όλοι συμφωνούμε ότι τα πράγματα βαδίζουν προς ένα ση-

μείο μη αναστρέψιμο. Η παγκόσμια οικονομία καταρρέει με ραγδαίους ρυθμούς. Η ανεργία μεγαλώ-

νει, όλο και μεγαλύτερα κομμάτια πληθυσμού φτωχοποιούνται, όλα γίνονται ακριβότερα και αν δεν 

ζεις σε μια χώρα με αναδυόμενη οικονομία και δεν ταξιδεύεις με μια βαλίτσα γεμάτη χρήμα που δεν εί-

ναι πληθωριστικό ξέρεις από πρώτο χέρι ότι δουλεύεις περισσότερο και αμείβεσαι όλο και λιγότερο.  

Το Σύστημα με τον Ουρανό και τον Πλούτωνα στο κάδρο χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση, μια 

ολοκληρωτική μεταμόρφωση μέσα από την τρομακτική κατάρρευση που τώρα ζούμε. 

Την τελευταία φορά που ο Πλούτωνας βρισκόταν στον Αιγόκερω είχαμε τη Διακήρυξη της 

Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας (4 Ιουλίου 1776), που υπήρξε η αφετηρία μιας παγκόσμιας αλλαγής από 

τη Μοναρχία στη Δημοκρατία. Ο Πλούτωνας είναι και πάλι στον Αιγόκερω. Μπήκε την τελευταία ε-

βδομάδα του Ιανουαρίου 2008. Σε λιγότερο από δύο μήνες μετά (16 Μαρτίου) η Bear Stearns (η πέμπτη 

μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ) καταρρέει, ξεκινώντας τη χρηματοπιστωτική παγκόσμια κρίση που 

συνεχίζεται και χειροτερεύει. Η είσοδος του Ουρανού στον Κριό (2010) πυροδότησε τις εξεγέρσεις 

και τις μαζικές διαδηλώσεις στον αραβικό κόσμο, δημιουργώντας την Αραβική Άνοιξη. Το πρώτο, όχι 

ακριβές, τετράγωνο (δύσκολη όψη) μεταξύ Πλούτωνα/Ουρανού δημιούργησε την έκρηξη του Λονδί-

νου (Αύγουστος 2011). 

Μεταξύ 2012-2015 οι δύο αυτοί αργοί πλανήτες της αλλαγής θα συγκρουστούν μεταξύ τους 

7 φορές, δημιουργώντας σαρωτικές μεταβολές. Στις 24 Ιουνίου 2012 δημιουργείται το πρώτο ακριβές 

τετράγωνο μεταξύ τους και στις 18 Σεπτεμβρίου το δεύτερο. Τι θα συμβεί; Η Ντάρμπι Κοστέλο, διά-

σημη αστρολόγος, λέει για τον Ουρανό: «Εάν προβλέψεις, δεν πρόκειται να συμβούν» υπονοώντας 

ότι ο Ουρανός είναι τόσο απρόβλεπτος που ακόμα και οι εικασίες είναι παρακινδυνευμένες. Αυτό που 

μπορούμε να πούμε είναι ότι η όψη τετραγώνου δηλώνει Κρίση που απαιτεί τη διάλυση σε ό,τι υπήρ-

χε πριν. Μια επώδυνη επιβεβλημένη αλλαγή πλεύσης. Ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω υπογραμμίζει 

εντυπωσιακά και σκληρά ότι ο κόσμος όπως τον ξέρουμε αλλάζει κι αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται 

καινούργια οργάνωση.

Οι αλλαγές του Πλούτωνα στον Αιγόκερω και ακόμα περισσότερο σε συνδυασμό με τον Ουρανό 

στον Κριό είναι αναπόφευκτες. Στις προσωπικές μας ζωές (όταν Πλούτωνας και Ουρανός αγγίζουν 

πλανήτες στους προσωπικούς μας γενέθλιους χάρτες), η καλύτερη συμβουλή είναι: «Αν αισθανθείς 

ότι πέφτεις, πέταξε». Ανέβα στο κύμα της αλλαγής. 

Τι αισθάνεσαι; Χαμένος, ανήσυχος, θυμωμένος, έκπληκτος. Το «TIME» έβαλε στο εξώφυλλό 
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ
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 (gpano@stardome.gr) 

Εικονογράφηση: 
ΝΤΕΜΗ ΚΑΪΑ
 (http: demikaia.com)

του ως Πρόσωπο του 2011 τον Διαδηλωτή. Στην αστρολογία ο Ουρανός στον Κριό συμβολίζει την 

απελπισμένη και συχνά βίαιη εξέγερση του Ατόμου που έχει δικαιώματα και απαιτεί από το Σύστη-

μα να τον υπολογίζει στις αποφάσεις που παίρνει γι’ αυτόν. Είναι μια εκρηκτική δύναμη που εκλύ-

εται όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αγνοούνται, τους κακομεταχειρίζονται ή τους στριμώχνουν 

στο περιθώριο – ταραχές αλά Λονδίνο θα επανεμφανιστούν. 

Ζούμε και θα ζήσουμε σε έναν εικονικό κόσμο με εικονικές χώρες που ελέγχονται από 

εικονικές εταιρείες, που οι επικεφαλής τους είναι παντελώς και ουσιαστικά άγνωστοι. Κανείς δεν 

ξέρει ποιος βρίσκεται πίσω από τις Τράπεζες, τις Πολυεθνικές, τις Εταιρείες. Είναι ξεκάθαρο ότι έ-

θνος και εθνικισμός τείνουν να έχουν όλο και λιγότερη σημασία. Κι εδώ είναι που πολλοί φοβούνται 

ότι η άνοδος του φασισμού σαν αντίδραση στην ανεργία, τη φτώχεια και την παγκοσμιοποίηση 

είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο που βασίζεται στο γεγονός της ανόδου των εθνικιστικών κομμάτων 

στην προηγούμενη δύσκολη γωνία του Ουρανού με τον Πλούτωνα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1930. 

Μέσα στην έξαψη της επιρροής του τετραγώνου Πλούτωνα/Ουρανού, οι αστρολόγοι δεν 

έχουν δώσει τη σημασία που αξίζει στην είσοδο του Ποσειδώνα στο ζώδιο του οποίου είναι κυβερ-

νήτης για 14 χρόνια (τελευταία φορά που ήταν στους Ιχθύες ήταν 1848-62). Η οριστική είσοδος του 

Ποσειδώνα στους Ιχθύες στις 4 Φεβρουαρίου, εκτός από τη σκληρή ανάδειξη του προβλήματος 

της καταστροφής του περιβάλλοντος με χαοτικά φυσικά φαινόμενα και της μείωσης των υδάτι-

νων πόρων, δείχνει τη δημιουργία κοινωνικών κινημάτων και νέων ιδεολογιών. Με τον Ποσειδώνα 

στους Ιχθύες δεν υπάρχει χώρος για ελίτ και τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Πρόκειται για μια 

ενέργεια που δίνει δύναμη στις μάζες, στο μέσο άνθρωπο, στη σιωπηλή πλειοψηφία. Εάν το φα-

γητό, το νερό, το καταφύγιο γίνουν αδύνατα εξαιτίας της διαφθοράς και της δυσλειτουργίας, τότε 

το Σύστημα καταρρέει. Η εικόνα του πεινασμένου, οργισμένου ανθρώπου που δεν έχει τίποτα να 

χάσει, εικονογραφεί εξαιρετικά τη διέλευση του Ποσειδώνα στους Ιχθύες. 

Χώρες που αντιμετωπίζουν άμεσα την κατακλυσμιαία επιρροή των Πλούτωνα/Ουρανού είναι: 

Κίνα, Ήλιος 8° Ζυγού, Ρωσία, Ήλιος 8° Αιγόκερου, Βρετανία, Ήλιος 10° Αιγόκερου, Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, Ήλιος 10° Αιγόκερου, Γαλλία, Ήλιος 11° Ζυγού, ΗΠΑ, Ήλιος, 13° Καρκίνου, Ηνωμένα Έθνη, ΜC 11° 

Αιγόκερου. Η βασιλεία της Αμερικής ως Υπέρτατης Δύναμης του κόσμου γίνεται μέρος της ιστορίας 

της – όπως της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, των Αζτέκων, της Ρώμης και κάθε έθνους που 

κάποια στιγμή έγινε Αυτοκρατορία. Και το δολάριο; Το δολάριο είναι στο χειρουργείο, ενώ η Wall 

Street περιμένει τα νέα στον προθάλαμο τρώγοντας τα νύχια της. 

Η αίσθηση όσο περνάει ο καιρός ότι ζούμε μια παγκόσμια επανάσταση θα γίνει συνείδηση 

ακόμα και στους πιο ανόητους. Θα δούμε στις μέρες μας μια καινούργια ελπιδοφόρα πραγματικό-

τητα; Η μελαγχολική απάντηση είναι μάλλον Όχι. Ηθική; Δικαιοσύνη; Αλήθεια; Ξεχάστε αυτές τις 

λέξεις αυτή τη δεκαετία. Αυτό που θα μετρήσει τα επόμενα χρόνια είναι η ψυχραιμία στις αναγκα-

στικές αλλαγές. Να κάνεις, δηλαδή, ό,τι είναι δυνατόν για να επιβιώσεις και να δημιουργήσεις. 

Τα λόγια του Γουίνστον Τσόρτσιλ το 1942 για τη νίκη στο Ελ Αλαμέιν είναι το ιδανικό μότο για το 

2012: «Δεν είναι το τέλος. Δεν είναι καν η αρχή του τέλους. Αλλά ίσως είναι το τέλος της αρχής».  
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Κριός 
(21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ιουνίου (μετά στους Διδύμους). Μέχρι 

τον Ιούνιο η ευνοϊκή διέλευση αφορά τον τομέα που σχετίζεται με 

τα χρήματα και την περιουσία, οπότε μπορείς να κάνεις ένα βήμα 

ώστε να εξασφαλίσεις την οικονομική ασφάλεια, που αποτελεί 

μονίμως ένα αγκάθι ακόμα κι όταν δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. 

Εκτός όμως από τις υλικές κτήσεις, ο δεύτερος οίκος συμβολίζει και 

τις αξίες και τα προσόντα σου, οπότε είναι μια εποχή που μπορείς να 

αξιοποιήσεις και να ακονίσεις τα ταλέντα σου αυξάνοντας την επαγ-

γελματική σου αξία – είτε με σεμινάρια είτε με επιπλέον σπουδές. Υ.Γ. 

Εμφανίζονται άνθρωποι που μπορούν να σε τραβήξουν μακριά από τη 

ρουτίνα, να σε υποστηρίξουν οικονομικά αν χρειαστεί και να σε αγα-

πήσουν, αν εσύ δώσεις το πράσινο φως. Ύστερα, με τον Δία στους 

Διδύμους, μπορείς να κατανοήσεις πολύ καλύτερα τα κίνητρα των 

αγαπημένων σου και να τους συγχωρήσεις για τις ψυχολογικές 

γρατζουνιές που κατά λάθος σου έχουν δημιουργήσει. Μπορείς 

να συζητήσεις και να ακουστείς και να πάρεις τις απαντήσεις 

που θέλεις. Επίσης αρχίζεις να νιώθεις τη φαγούρα 

να αλλάξεις σπίτι μετακομίζοντας ή αρχίζεις 

να ενδιαφέρεσαι περισσότερο για την 

εξέλιξή σου μαθαίνοντας καινούργια 

πράγματα ή αρχίζεις να ταξιδεύεις πιο 

συχνά. Η επικοινωνία σε όλη την γκά-

μα της ευνοείται, οπότε αν ασχολεί-

σαι επαγγελματικά με ό,τι έχει μέ-

σα του επικοινωνία –από μίντια και 

εκδόσεις μέχρι τουριστικά επαγ-

γέλματα, είσαι δάσκαλος, κάνεις 

δημόσιες σχέσεις, είσαι επαγγελ-

ματίας οδηγός, διδάσκεις ξένες γλώσσες 

κ.λπ.–, τότε είναι μια χρονιά ανάπτυξης, επέκτασης, εξέλιξης. 

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρίου και μετά στον Σκορπιό. Σχέσεις με το σύντροφο, σχέσεις με τον Άλλο, σχέσεις 

επαγγελματικές, σχέσεις με κάθε σημαντικό πρόσωπο της ζωής σου. Ο Κρόνος σού λέει/είπε ότι κάθε επαγγελματικός 

στόχος και κάθε ερωτική σχέση έχουν «κανόνες» και «όρια» (δύο λέξεις που σιχαίνεσαι). Μερικά σενάρια: 1) Βρίσκεσαι 

σε μια σχέση και οι συγκρούσεις εντατικοποιούνται. Αν αυτό συμβαίνει σαν αντίδραση στην πλήξη, μπορεί να είναι κι 

ένας καλός τρόπος για να ξυπνήσετε από τη χειμερία νάρκη. 2) Ο Άλλος/η στη σχέση είναι τσαντισμένος γιατί αισθά-

νεται κομπάρσος και ζητάει αναβαθμισμένο ρόλο. 3) Προηγούμενες πράξεις σου/του που δεν συζητήθηκαν στην ώρα 

τους τώρα έρχονται στην επιφάνεια σαν πολεμική αναμέτρηση. 4) Γοητεύεις, έχεις επιτυχίες, αλλά έχε υπόψη σου ότι 

ο Άλλος/η σε φαντάζεται στα μέτρα του. Με δύο λόγια: Δέσμευση ή Χωρισμός, χωρίς καμία διαβάθμιση ανάμεσά τους. 

Κι όταν ο Κρόνος περνά στον Σκορπιό και τον 8ο οίκο σου θα τεστάρει τη σταθερότητα των σχέσεών σου με ανθρώ-

πους από τους οποίους εξαρτάσαι οικονομικά κατά κύριο λόγο, ενώ οικονομικοί μπορεί να είναι οι λόγοι της έντασης με 

σύζυγο/πελάτες/συνεταίρους που πιστεύουν ότι επειδή στηρίζεις τους άλλους πρέπει να γίνεις χαλί για να σε πατή-

σουν. Υπάρχει οικονομική αιμορραγία – πρόσεχε την εφορία, μην ξεκινάς ριψοκίνδυνες δουλειές, έλεγξε εξονυχιστικά 

τους ανθρώπους που πρόκειται να κάνετε μαζί δουλειές, πάρε δάνειο μόνο σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης και 

προσευχήσου να μην εξατμιστείς οικονομικά. 

Ουρανός στον Κριό, αφορά κυρίως τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο. Απαιτεί ένα extreme make over του 

χαρακτήρα και ολόκληρης της ζωής σου, που διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια. Για ακόμα μία φορά έχεις την ευκαιρία να 

ξαναεφεύρεις τον εαυτό σου. Αν έχεις ήδη παρουσιάσει τον καινούργιο σου εαυτό, αγνόησε αυτό το μήνυ- μα. Δεν 

μπορείς να κάθεσαι σε μια δουλειά ή σε μια σχέση που δεν σου δίνει το παραμικρό ενθουσιασμό και καμία 

ευχαρίστηση. Οι συνειδητοί Κριοί θα χρησιμοποιήσουν τη διέλευση του Ουρανού για να κεφαλοποιήσουν 

την έμφυτη δημιουργικότητά τους και για να γίνουν οι καινούργιοι ήρωες της ελευθερίας της σκέψης και 

της ανεξαρτησίας, δίνοντας τέλος στους φόβους που τους έκαναν θύματα ή θύτες. Οι ακατέργαστοι Κριοί 

θα ενισχύσουν κι άλλο το εγώ τους, εκπλήσσοντας δυσάρεστα τους γύρω τους με την αλλοπρόσαλλη 

συμπεριφορά τους, σπάζοντας σχέσεις και δημιουργώντας καινούργιες χωρίς να υπολογίσουν κανέναν 

και τίποτα.  

Πλούτωνας στον Αιγόκερω, αφορά κυρίως τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο. Βρέθηκες, βρίσκεσαι ή 

θα βρεθείς μπροστά σε αποφάσεις, γεγονότα και αλλαγές τόσο σημαντικά, που σφραγίζουν τη ζωή σου. Ακόμα 

κι αν έχεις έντονα τα χαρακτηριστικά του ζωδίου σου, θα αναπτύξεις πλευρές που δεν έχεις καλλιεργήσει. Αν α-

ναλαμβάνεις ήδη πρωτοβουλίες ως Κριός, με τον Πλούτωνα μπορεί να ανακαλύψεις επιπλέον ότι μπορείς και να 

ηγηθείς, που είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του Κριού. Αν π.χ. ως γυναίκα Κριός στηρίζεσαι σε άλλους, πρέπει να 

μάθεις να είσαι αυτάρκης – ένα επώδυνο διαζύγιο είναι ένας τρόπος για να το μάθεις ή ένας σύντροφος σε κρίση 

που σε χρειάζεται είναι ένας άλλος. Στην περίπτωση ενός άντρα που δεν έχει αναπτύξει τη δύναμή του ή δεν έχει 

λύσει προβλήματα εξουσίας, οι πιθανότητες να αναλάβει εξουσία –ανεβαίνοντας ιεραρχικά στη δουλειά του– ή να 

πάρει την επαγγελματική του ζωή στα χέρια του είναι μεγάλες. Από την άλλη πλευρά, αν ασκείς οποιουδήποτε είδους 

εξουσία, ίσως έρθεις αντιμέτωπος με μια πτώση, μία κρίση, ανταγωνισμούς, παιχνίδια εξουσίας, σαμποτάρισμα των 

προσπαθειών σου ή αλλαγή πορείας. Άρα τα επαγγελματικά –κι όχι μόνο– θέματα περιέχουν άνοδο, αλλαγή δουλειάς 

ή πτώση. 

Ταύρος
(20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ιουνίου και με-

τά στους Διδύμους. Όταν ο Δίας βρίσκεται 

στο ζώδιό μας, συνήθως είναι μια εποχή που 

μαλακώνει τις αντιξοότητες και τις δοκιμασί-

ες. Το άγχος μειώνεται αισθητά, η αισιοδοξία 

ανεβάζει στροφές, η ευκαιρία που έψαχνες 

έρχεται τη στιγμή που τη χρειάζεται. Με δυο 

λόγια, ο Δίας ανοίγει διαδρόμους απογείω-

σης – επαγγελματικά, προσωπικά, αισθημα-

τικά. Εάν είσαι μόνος/η σου και προσεύχεσαι 

για έναν κοσμοπολίτη, ανοιχτό, γενναιόδω-

ρο παρτενέρ που μπορείς να βασίζεσαι και 

να εμπιστεύεσαι, ναι, μέσα στους επόμενους 

μήνες είναι πολύ πιθανό να πέσει(ς) πάνω 

του. Αν αναζητούσες μια επαγγελματική ευ-

καιρία, επίσης μπορεί να πέσει από τον ου-

ρανό. Κάθε ιδέα για αλλαγή στη ζωή σου, 

για εξέλιξή σου, για μετακίνησή σου –κι εδώ 

και στο εξωτερικό– μπορεί να βρει το δρό-

μο της υλοποίησης. Ένας γάμος, ένα παιδί, 

ευχάριστες εξελίξεις μέσα στην οικογένεια, 

ανήκουν στο μενού του Δία. Ο Δίας στους 

Διδύμους, όπως είναι αναμενόμενο, σου 

συμπαραστέκεται οικονομικά. Ο Δίας στον 

2ο οίκο σε γλιτώνει έστω και την τελευταία 

στιγμή από το ενδεχόμενο της οικονομικής 

καταστροφής. Κι όλο και κάτι κάνει για την οι-

κονομική σου ασφάλεια – είτε με μια δεύτερη 

δουλειά είτε με τα επαγγελματικά σου προ-

σόντα που χρειάζεται και τώρα μπορείς να α-

ναβαθμίσεις. Ο Δίας βρίσκεται εδώ για να φέ-

ρει στην επιφάνεια την απληστία σου και να 

στην ικανοποιήσει – δεν χρειάζεται να υπερ-

βάλλεις, βεβαίως. Αυτό που έχεις να κάνεις 

είναι να βεβαιωθείς ότι θα χάσεις τα περιττά 

κιλά που έχεις πάρει –τα side effects– όσο 

ο Δίας ήταν στο ζώδιό σου κι ότι θα βάλεις 

ποντικοπαγίδες στις τσέπες σου για να έχεις 

χρήματα στις δύσκολες μέρες. Όπως και ότι 

θα δείχνεις τόσο ωραίος/α που κανείς δεν θα 

μπορέσει να πει όχι και στις σεξουαλικές σου 

προτάσεις. 

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρίου και 

μετά στον Σκορπιό. Με τον Κρόνο στον 6ο 

σου οίκο μπορείς να αποδείξεις, ή έχεις απο-

δείξει ήδη, ότι η εργασία αποτελεί για σένα μια 

πολύ σοβαρή υπόθεση που απαιτεί απόλυτη 

προσήλωση, αφιέρωση και υπομονή. Κι αν 

κανείς δεν σε επι-

βραβεύει 
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για τον όγκο δου-

λειάς που διεκπεραι-

ώνεις, να θυμάσαι 

ότι τα παράσημα θα 

έρθουν αργότερα. 

Υπάρχουν άνθρωποι 

που αναλαμβάνουν 

την αποσ τολή να σε 

τραβήξουν έξω από την 

καθημερινότητα και να σε 

διδάξουν δύο τρία πράγ-

ματα που ξέρουν. Με δυο 

λόγια: Εργασία (σταθεροποι-

είται ή μεταβάλλεται), Σώμα 

(σημασία στην υγεία σου 

και φροντίδα του σώμα-

τος) και Καθημερινότητα/

Ρουτίνα (η μικροκλίμακα 

και η εξομάλυνση των 

καθημερινών σχέσεων 

προέχουν και όχι τα 

μεγάλα αισθήματα) 

είναι οι τομείς που 

χρειάζεται να ρίξεις 

το βάρος σου μέχρι 

τον Οκτώβριο. Με 

τον Κρόνο στον 

Σκορπιό τίθεται για 

δυόμισι χρόνια το 

θέμα των Διαπροσωπι-

κών Σχέσεων – με Ποιον, Πώς, Πότε, Γιατί. Οι σημα-

ντικές συναισθηματικές και επαγγελματικές σχέσεις 

μπαίνουν σε ένα συνεχές τεστ αντοχής. Με τον Κρό-

νο στον 7ο οίκο σου είναι πιθανόν αυτοί που σχετί-

ζεσαι συντροφικά ή επαγγελματικά να αρχίσουν να 

μεταμορφώνονται λίγο λίγο σε προβληματικούς, 

αναίσθητους, αδιάφορους ή πιεστικούς και εγωπα-

θείς, κι εσύ πρέπει να ενεργοποιήσεις την υπομονή 

και την κατανόησή σου αν σκέφτεσαι ότι αξίζει τον 

κόπο ή να φύγεις κλείνοντας πίσω σου την πόρτα 

με δύναμη. Ουρανός στον Κριό, αφορά τους γεν-

νημένους το πρώτο δεκαήμερο κυρίως. Σε βάθος 

χρόνου αυτή η διέλευση μπορεί να αποδειχθεί μια 

τεράστια ευκαιρία για πνευματική αναγέννηση, αλ-

λά προς το παρόν αυτό που ονομάζεται «μεταμφιε-

σμένη ευλογία» μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή 

επώδυνων και ξαφνικών γυρισμάτων της τύχης, αλ-

λά και σαν ευκαιρίες στη μέση του πουθενά. Η ιστο-

ρία της εμφάνισης διάσημων ηθοποιών που έπαιξαν 

ένα μικρό ρόλο στην πρώτη τους ταινία που κόπηκε 

στο μοντάζ είναι ένα παράδειγμα δυσάρεστου γυρί-

σματος της τύχης. Από την άλλη, εκεί που κάθεσαι 

απελπισμένος στο παγκάκι, ο αέρας σού φέρνει στα 

πόδια ένα λαχείο που κερδίζει εκατομμύρια. Αν έχεις 

να προσφέρεις κάτι πρωτότυπο που ενδιαφέρει τον 

πολύ κόσμο, κάνε το. Πρόσεξε τα ξεσπάσματα και 

τις παρορμητικές κινήσεις στις πιο ακατάλληλες 

στιγμές, που λειτουργούν εναντίον σου 

και έχουν σαν αιτία τους περασμένες δυ-

σάρεστες εμπειρίες. 

Έκλειψη Ηλίου (13 Νοεμβρίου) στον 

Σκορπιό (21°). Η έκλειψη γίνεται στον 

κομβικό 7ο οίκο σου. Αν δεν αντέχεις 

τη σχέση που έχεις τέλειωνε την κι αν 

θέλεις να αρχίσεις καινούργια μην 

παίρνεις σκάνερ στα ερωτικά 

ραντεβού σου ψάχνοντας 

τα μειονεκτήματα του/

της  υποψήφιου/ας. Το 

πρόβλημα είναι ότι επειδή αντιπαθείς τις συγκρού-

σεις καθυστερείς σε σχέσεις και καταστάσεις που σε 

εξουθενώνουν. Συμπέρασμα: Κανείς δεν έχει 

απαίτηση να γίνεις επαναστάτης/τρια, 

αλλά δεν είναι και λύση να μην αναλαμ-

βάνεις καμία πρωτοβουλία που θα σε 

κάνει να νιώσεις καλύτερα. Και ξέρεις 

τι γίνεται όταν δεν αναλαμβάνουμε 

εμείς δράση; Έρχεται πάντα από 

τους άλλους και είναι επώδυνη.

Δίδυμοι 
(21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Δίας στον Ταύρο μέ-

χρι 12 Ιουνίου και 

μετά στους 

Διδύμους. 

Τώρα 

αρχί-

ζεις 

να κα-

ταλα-

βαί-

ν ε ις  μ ε 

ανακού-

φ ι σ η  ό τ ι 

ο  Θ ε ό ς  ή  τ ο 

σ ύ μ π α ν  έ χο υ ν 

πάντα την τελευταία λέξη. 

Όσον αφορά αυτούς που σε έχουν πληγώσει, ο Δίας 

σε κάνει τόσο μεγαλόθυμο που μπορείς να συγχω-

ρήσεις τους εχθρούς και τόσο αδιάφορο που μπορεί 

να προσπαθείς να θυμηθείς το όνομά τους και να σου 

διαφεύγει. Υ.Γ. Έστω και την τελευταία στιγμή, είτε στη 

δουλειά είτε στα προσωπικά σου, κάτι γίνεται και τη 

γλιτώνεις. Ή εκεί που κάτι τελειώνει ανοίγει μια πόρτα 

δίπλα. Και μόλις ο Δίας έρθει στο ζώδιό σου από τον 

Ιούνιο και για ένα χρόνο ξεδιπλώνονται επιτέλους οι 

επαγγελματικές εξελίξεις, οι προσωπικές επιδιώξεις 

και οι ερωτικές ευκαιρίες που περίμενες. Αυτά τα τρία 

βρίσκονται στην πυραμίδα των προτεραιοτήτων όλων 

των Διδύμων κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς και 

ειδικά η αίσθηση ότι οι επιθυμίες σου θα πραγματο-

ποιηθούν χωρίς κανένας σχεδόν να τις αμφισβητήσει. 

Φυσικά όλοι ξέρουμε πόσο έχεις ταλαιπωρηθεί με τις 

εκλείψεις και τον Άρη στην Παρθένο, οπότε δεν χρει-

άζεται να επαναλαμβάνεις σε κάθε δεύτερη πρόταση 

πόσο σκληρή έχει γίνει η ζωή με σένα. Με τον Δία στο 

πλευρό σου δεν λύνονται όλα τα προβλήματα ως διά 

μαγείας, αλλά τουλάχιστον ξέρεις ότι μπορούν να λυ-

θούν. Μην ξεχνάς επίσης ότι έχεις και καρδιά και ότι οι 

ρυθμοί της χτυπάνε σαν μπάσα σε ηχεία και στέλνουν 

ερωτικά μηνύματα. Που εισακούονται. 

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 

Οκτωβρίου και μετά στον 

Σκορπιό. Ο έρωτας, η καλή 

ζωή, η ανεμελιά, η δημι-

ουργικότητα, τα παιδιά 

είναι κομμάτια της ζωής 

που με τον Κρόνο στο 

πλάνο χάνουν την 

ελαφρότητά τους 

και αποκτούν το 

βάρος της ευθύ-

νης. Ο έρωτας δεν 

είναι μόνο «ώπα 

και άλα», έχει και 

καθήκοντα. Η δημι-

ουργικό-

τητα δ ε ν είναι 

μόνο έμπνευση, αλλά και χα-

μαλίκι. Τα επαγγελματικά όνειρα δεν είναι ονει-

ροπόληση στο γραφείο, αλλά και κόστος κι αγωνία. 

Ένα παιδί δεν δίνει μόνο χαρά αλλά έχει και διάβασμα, 

θέλει προσοχή, αρρωσταίνει, θέλει αγάπη. Βεβαίως 

υπάρχουν αυξημένες οι πιθανότητες να ερωτευτείς, 

με μια βασική προϋπόθεση όμως: ότι σε ενδιαφέρουν 

κυρίως δέσμευση και διάρκεια και όχι η τρέλα κι η έ-

νταση που υπάρχουν στις διαφημίσεις. Όταν ο Κρό-

νος περάσει στον Σκορπιό, που συμβολίζει τον 6ο 

οίκο σου, συγχρονίζεσαι σαν ρομπότ στην ημερήσια 

ρουτίνα. Η προσοχή στρέφεται στην εργασία. Απαι-

τείς από τον εαυτό σου σοβαρότητα και αναλαμβά-

νεις ευθύνες. Θέλεις να προσέξεις και το σώμα σου, 

άρα συγκέντρωσε την ενέργειά σου στην προστασία 

της υγείας σου και στην προσπάθεια για καλύτερες 

εργασιακές συνθήκες. Στη δουλειά οι σχέσεις με συ-

νεργάτες, υπάλληλους, διευθυντές, πιθανόν να είναι 

πιο τυπικές, αυστηρές ή ιεραρχικά δύσκαμπτες και να 

μην έχουν την ευελιξία ή το κέφι που θα ’θελες. Όμως 

υπάρχει σταθερότητα, αργή αλλά σταθερή εξέλιξη, 

προοπτικές και φυσικά πολλή κούραση και προσπά-

θεια. 

Έκλειψη Ηλίου (20 Μαΐου) στους Διδύμους (0°21́ ), 

έκλειψη Σελήνης (4 Ιουνίου) στον Τοξότη (14°) και 

έκλειψη Σελήνης (28 Νοεμβρίου) στους Διδύμους 

(6°). Here we go!!! Οι εκλείψεις στο ζώδιό σου ή απένα-

ντί σου στον Τοξότη συνεχίζονται για να τεστάρουν 

τις σχέσεις, τις φιλοδοξίες, την επιτυχία, την αυτοε-

κτίμηση. Αν μια διαφημιστική αναλάμβανε την προώ-

θηση αυτών των δύσκολων εκλείψεων, αυτά θα ήταν 

μερικά από τα σλόγκαν της καμπάνιας: «Ξύπνησε το 

γίγαντα μέσα σου». «Ξαναγύρισε στο σχολείο, μάθε 

χορό ή τραγούδι, μάθε να χειρίζεσαι τα οικονομικά 

σου, μάθε να οδηγείς ελικόπτερο». «Αν το αποφασί-

σεις, πραγματικά μπορείς να καταφέρεις οτιδήποτε». 

«Λοιπόν, αν δεν σου αρέσει η σχέση που έχεις τώρα, 

πάρε την απόφαση να την αλλάξεις… Δεν σου αρέσει 

η δουλειά σου; Άλλαξέ την». Η διαφήμιση το κάνει να 

ακούγεται εύκολο τονίζοντας τη λέξη Αλλαγή, όμως 

δεν λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία μας να αλλάξουμε, 

τη συνήθεια, την κρίση, το άγχος του επόμενου βήμα-

τος, την εξάρτηση από ανθρώπους και δουλειές. Πά-

ντως έχεις ήδη αντιληφθεί ότι οι αλλαγές συνέβησαν 

ή θα συμβούν. 

Καρκίνος
 (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ιουνίου και μετά στους 

Διδύμους. Για να παραμείνεις ευτυχισμένος/η άρχισε 

να επαναλαμβάνεις ένα μάντρα: «Κανένα πρόβλημα, 

δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να αρνείσαι την ύπαρξή 

του». Πάμε ξανά: Μπορείς να αναζητήσεις τη διασκέ-

δαση σε δραστηριότητες που σου δίνουν χαρά και σε 

κάνουν να εκφράζεσαι ελεύθερα, ή να διαπιστώσεις 

ότι με το σύντροφό σου σε δένουν περισσότερα από 

όσα φαντάζεσαι. Είναι μια χρονιά που οι ελπίδες, τα 

ιδανικά και οι ευχές σου για το μέλλον παίζουν σπου-

δαίο ρόλο. Οι φίλοι μπορεί να είναι ένα σπουδαίο περι-

ουσιακό στοιχείο αυτή τη χρονιά, βοηθώντας σε ουσι-

αστικά, προτείνοντάς σου συνεργασία ή κάνοντας μα-

ζί τους κάτι. Σε κάθε περίπτωση, οι υπάρχοντες φίλοι 

σε στηρίζουν, ενώ ένας-δύο καινούργιοι εμφανίζονται 

που ίσως αποδειχτούν στην πορεία φίλοι καρδιάς ή 

άνθρωποι που σου άνοιξαν καινούργιους δρόμους. Κι 
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μπορείς και να αφεθείς στο συναίσθημα, και 

την ίδια στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσεις 

το μυαλό σου και όλη τη διπλωματία που δι-

αθέτεις για να επιβιώσεις στη ζούγκλα της 

καριέρας. Α, κι αν βρίσκεσαι ήδη σε μια σχέ-

ση, μήπως ήρθε η ώρα να κάνεις το επόμενο 

επίσημο βήμα; Με τον Δία στους Διδύμους 

συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, με λιγό-

τερη ένταση βεβαίως, οι ευκαιρίες που εμ-

φανίστηκαν όταν ο Δίας ήταν στον Ταύρο. 

Έχει δηλαδή δημιουργηθεί μια σκυταλοδρο-

μία με καλές ευκαιρίες, ευτυχείς συμπτώσεις 

και αναπάντεχα ανοίγματα. Επίσης, μπορεί 

να θέλεις να χαθείς σε μια αγκαλιά και από 

την άλλη να αναρωτιέσαι μέσα στην αγκα-

λιά αν έπεσες σε παγίδα – δεν έπεσες, αυτή 

η ευκαιρία ονομάζεται Αισθηματική Ευκαι-

ρία και την έχεις. Και η επαγγελματική πρό-

ταση, εξέλιξη, προέκταση σε βάζουν σε μια 

καινούργια τροχιά. Τα πράγματα είναι απλά: 

όσο έχεις έναν άνθρωπο που σε αγαπάει, ένα 

ευρώ παρά πάνω, ένα ταξίδι, δημιουργικό-

τητα και τον καθρέφτη που σου λέει ότι είσαι  

γοητευτικός/ή –θα τα ’χεις– μπορείς να κοι-

μάσαι ήσυχος.

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρίου και 

μετά περνάει στον Σκορπιό. Παρόλο που 

είναι αλήθεια ότι έχεις γίνει ιδιαίτερα αιχμη-

ρός, δηλαδή αληθινός και άμεσος στην επι-

κοινωνία σου, είναι επίσης αλήθεια ότι έχεις 

βαρεθεί να μιλάς με υπονοούμενα στις σχέ-

σεις που σε ενδιαφέρουν από φόβο μήπως 

παρεξηγηθείς. Υπάρχει και ο συνήγορος του 

διαβόλου, φυσικά, στην υπόθεση: Μήπως 

τρομάζεις στην πιθανότητα αυτά που εσύ 

θεωρείς σαν απόλυτες αλήθειες και συζη-

τήσεις εκ βαθέων, οι άλλοι να τα θεωρούν 

βαρύγδουπες δηλώσεις που είναι πολύ σκο-

τεινές για τα γούστα τους; Υ.Γ. Να θυμάσαι ότι 

όσο κρατήσει αυτή η διέλευση: (1) Το μυα-

λό σου σε τρομοκρατεί με την τάση του να 

επικεντρώνεται στη σκοτεινή πλευρά των 

πραγμάτων και (2) ότι η μονομέρεια στη δυ-

σάρεστη πλευρά της ζωής δεν ισχύει. Τα δύ-

σκολα αρχίζουν με την είσοδο του Κρόνου 

στον Σκορπιό σε μια πιεστική θέση για σένα. 

Οι εντάσεις με δικούς σου ανθρώπους –τον 

πατέρα, ίσως;– είναι δεδομένες και κάποιες 

ρίξεις οριστικές. Ακόμα και στα επαγγελματι-

κά, εκεί που θα τρέχεις σε μια πίστα ξαφνικά, 

όπως στα βίντεο γκέιμ, θα εμφανίζεται στην 

οθόνη σου ένα εμπόδιο που τη μια στιγμή 

θα ονομάζεται οικογενειακά προβλήματα, 

την άλλη πίεση από τους ανωτέρους σου, 

την παράλλη αμφιβολίες αν βρίσκεσαι στη 

σωστή λωρίδα, την επόμενη έλλειψη συμπα-

ράστασης από όσους θεωρούσες σίγουρους 

συμμάχους σου. 

Ουρανός στον Κριό, αφορά τους γεννημέ-

νους το πρώτο δεκαήμερο κυρίως. Ο Κριός 

για σένα συμβολίζει το Νόημα. Ποιο είναι το 

νόημα που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει; Μπορεί 

να ακούγεται εύκολο και ευπρόσδεκτο αλ-

λά πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική 

εποχή, αφού η αλλαγή, πιστεύω, μπορεί να 

προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων που μπο-

ρούν να αλλάξουν εντελώς την πορεία της 

ζωής σου. Κατά τη διάρκεια της διέλευσης 

μπορεί να αλλάξεις κατεύθυνση προς ασυ-

από τον Ιούνιο κι ενώ η εύνοια που δίνει ο Δίας σε κάθε οίκο είναι χειροπιαστή στον 12° ηλιακό οίκο σου, στους 

Διδύμους δηλαδή, δεν είναι άμεση αλλά θεωρείται τυχερή. Είναι σα να έχεις αλεξικέραυνο που σε προφυλάσσει από 

τις κακοτοπιές και τις δυσάρεστες ανατροπές που επιφυλάσσει κάθε τόσο η ζωή. Σα να έχεις λαγοπόδαρο εργασιακά 

ή στις σχέσεις που σε ενδιαφέρουν –ακόμα και κάτι που άρχισε ή εξελίχθηκε άσχημα στο τέλος ολοκληρώνεται χωρίς 

σημαντικές απώλειες–, αν φυσικά δεν επηρεάζεσαι άμεσα από Πλούτωνα ή Ουρανό. Αν το καλοσκεφτείς, αυτή η εύνοια 

είναι αναντικατάστατη και χρήσιμη. 

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρίου και μετά στον Σκορπιό. Ο Κρόνος στον Ζυγό, εάν δεν σε ανάγκασε να αλλάξεις 

δουλειά, σίγουρα σε έφτασε στα όρια της υπερκόπωσης. Ένα σκοτεινό σημείο: Οι συγκρούσεις στο σπίτι ή τα προβλή-

ματα του σπιτιού, οι σχέσεις ανάμεσα στην οικογένεια ή η υποστήριξη που πρέπει να δώσεις σε κάποιον μέσα στο στενό 

οικογενειακό κύκλο σου, σε στεγνώνουν ή σε στέγνωσαν. Οι συγκρούσεις στο σπίτι δεν είναι/ήταν θεαματικές. Μπορεί 

να μην υπάρχουν καν αντιπαραθέσεις, αλλά να υπερίπτανται σαν δυσάρεστη αίσθηση. Να θυμάσαι, ωστόσο, ότι και 

τώρα μπορείς να βγάλεις το καπάκι από την κατσαρόλα που βράζει μιλώντας από καρδιάς και χωρίς να πέσεις στην 

παγίδα να θεωρήσεις ότι ο σύντροφός σου (ή ακόμα και ο ανώτερός σου στη δουλειά ή ο συνεργάτης ή ο πελάτης) είναι 

ένας γονιός. Όσο για το βάρος στο στήθος και τις ψυχολογικές διακυμάνσεις που δεν μπορείς να εξηγήσεις με τη λογική, 

είναι δείγματα μιας αλλαγής που πρέπει να γίνει στην ψυχή σου κι όχι στο κεφάλι σου. Το πέρασμα του Κρόνου στον 

Σκορπιό θα δώσει μια πρώτη τεράστια ανάσα. Και κυρίως μια εσωτερική ψυχολογική ανάσα, αφού σ’ όλη τη διάρκεια 

της διέλευσής του, ακόμα κι όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά, υπήρχε μια υποδόρια ανησυχία, η αίσθηση μιας επικείμε-

νης καταστροφής που όλο αναβαλλόταν. Κι όμως απέκτησες παιδιά, σταθεροποιήθηκες στη δουλειά σου, πιθανόν πα-

ντρεύτηκες ή συνειδητοποίησες ότι η σχέση σου έχει παρόν και μέλλον, ξεκίνησες την επαγγελματική σου ζωή. Φυσικά 

υπάρχει και η περίπτωση να χώρισες ή να αντιμετώπισες μια εφιαλτική επαγγελματική κατάσταση. Τώρα τα θέματα του 

Κρόνου στον Σκορπιό είναι περισσότερο διαχειρίσιμα και έχεις περισσότερο τον έλεγχό τους. Είναι θέματα ερωτικής 

φύσης, ή έντονης προσοχής των παιδιών (σου), ή δημιουργίας και δημιουργικότητας, που χρειάζονται σταθερότητα, 

σοβαρότητα, ευθύνη. Ουρανός στον Κριό, αφορά τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο κυρίως. Ο Ουρανός 

(ανάγκη για ενθουσιασμό, αλλαγή, πρωτοτυπία) είναι στον τομέα της καριέρας σου κι αυτό σημαίνει ότι αν βρίσκεσαι 

σε μια δουλειά που βαλτώνει και δεν εξελίσσεται, τότε αρχίζεις να αισθάνεσαι ανυπομονησία, πλήξη, νευρικότητα. Ψά-

χνεσαι πιθανόν για καινούργιες δουλειές που θα σου δώσουν τη δημιουργικότητα που σου λείπει και την πρόκληση του 

νέου, ή εντελώς ξαφνικά παρουσιάζεται μια ευκαιρία για κάτι καινούργιο. Το ενδεχόμενο βεβαίως να ξεκινήσεις τη δική 

σου δουλειά αποτελεί επίσης μεγάλη πιθανότητα και δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα να γίνεις το αφεντικό του εαυτού 

σου. Ακόμα: Δεν σε ενδιαφέρει αν θα συγκρουστείς με τους γονείς σου ή κοντινούς σου ανθρώπους, αν αισθάνεσαι ότι 

εμποδίζουν την εξέλιξή σου. 

Πλούτωνας στον Αιγόκερω, αφορά τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο. Η προσοχή περιστρέφεται ή έχει 

στραφεί γύρω από το πώς θα δεσμεύσεις τους ανθρώπους από τους 

οποίους εξαρτάσαι, πώς θα αντιμετωπίσεις τη σκοτεινή πλευ-

ρά τους (και τη δική σου επίσης), πώς θα διαχειριστείς τις 

μετωπικές συγκρούσεις που απεχθάνεσαι, πώς δεν θα 

θυματοποιηθείς. Έχεις την ευκαιρία να δελεαστείς 

ή να ξεκινήσεις μια ερωτική σχέση με κάποιον/α 

που διαχειρίζεται δύσκολα το θυμό του, που 

χειραγωγεί, που παίζει υπόγεια παιχνίδια ε-

ξουσίας, που θα σου αλλάξει ό,τι πιστεύεις 

για τις σχέσεις με επώδυνο τρόπο – στο 

ρεπερτόριο του Πλούτωνα υπάρχουν 

προδοσία, παράνοια, ζήλεια, πάθος, βία, 

εμμονές, φόβος, μυστικοπάθεια, πρό-

κληση, αγώνας για κυριαρχία, συναισθη-

ματικές ακρότητες. Όταν ο Πλούτωνας 

υπάρχει στην εικόνα, το «άγριο ζώο» ή το 

«οργισμένο παιδί» μέσα μας συγκρούεται 

με το «κτήνος» και το «οργισμένο παιδί» 

των άλλων– είτε οι Άλλοι ονομάζονται 

σύζυγοι, ερωτικοί σύντροφοι, είτε επαγ-

γελματικοί συνεργάτες και αφεντικά ή 

καινούργιες σχέσεις. 

Λέων 
(23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ι-

ουνίου και μετά στους Διδύ-

μους. Εάν κάνεις το καλύτερο 

που μπορείς, εάν αντιμετω-

πίσεις με χαμηλό προφίλ τις 

υποχρεώσεις σου και δείξεις ερ-

γατικότητα και ζήλο, τότε το όνειρο 

που περιμένεις να πραγματοποιηθεί θα 

πραγματοποιηθεί. Ταυτόχρονα ίσως βιώσεις 

και την εφηβική σύγκρουση μεταξύ της Καρδιάς και 

των κοινωνικών Πρέπει. Από τη μια πλευρά αισθάνεσαι 

την ανάγκη να εκφραστείς όσο περισσότερο δημιουργικά 
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νήθιστες σπουδές. Τα ταξίδια στο εξω-

τερικό αποκτούν τεράστιες διαστάσεις 

– μπορεί να φύγεις για μία εβδομάδα 

και να αποφασίσεις να μείνεις στη χώ-

ρα που επισκέπτεσαι για πάντα ή αυτό 

να λειτουργήσει τόσο καταλυτικά που 

να αλλάξει τη ζωή σου. Επίσης πλάνα 

και σχέδια για το μέλλον μπορούν να 

αλλάξουν δραστικά και ξαφνικά χάρη σε 

μια «φλασιά» που έφαγες – έχε κατά νου 

ότι μπορεί η έκλαμψη που σε αλλάζει να εί-

ναι σωστή, αλλά μπορεί να είναι και εντελώς 

λανθασμένη. 

Έκλειψη Ηλίου (13 Νοεμβρίου) στον Σκορπιό 

(21°). Η οικογένεια όπως την ήξερες έχει καταλήξει 

στα σκουπίδια για ανακύκλωση, ή ζεις την κατάρρευση 

της οικογένειας, ή ψυχολογικά μετεωρίζεσαι μεταξύ αδι-

καιολόγητου ενθουσιασμού ή αδικαιολόγητης μελαγχο-

λίας. Φυσικά δεν είσαι ούτε Πάπας ούτε καντηλανάφτης, 

αλλά κάποιος που θα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τα 

τραύματα και τις ανασφάλειές του που πρέπει να μη φο-

βηθεί, αλλά να αποδεχτεί και να προχωρήσει. Δύο λοιπόν 

τα ζητήματα: η συνειδητοποίηση ότι δεν μπορείς να ζεις 

με εφιάλτες του παρελθόντος που υπεισέρχονται στις αι-

σθηματικές σου σχέσεις και η επαγγελματική πορεία που 

ίσως χρειάζεται ριζικές αλλαγές. 

Παρθένος 
(23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ιουνίου και μετά περνάει 

στους Διδύμους. O Δίας στον Ταύρο σού δίνει την  

κατάλληλη διαύγεια για να δεις τις σχέσεις σου απο-

στασιοποιημένα, χωρίς φόβο και πάθος. Και μάλιστα 

χωρίς την εμμονή σου να ψάχνεις σοβαρά ελαττώ-

ματα εκεί που οι άλλοι βλέπουν απλά ανθρώπους με 

αδυναμίες. Ωστόσο, αν είσαι χωρίς σχέση, τότε ένας και-

νούργιος άντρας ή μια γυναίκα που γνωρίζεις σού φαίνονται 

ότι δημιουργήθηκαν μόνο για σένα, στην αρχή τουλάχιστον. 

Εάν είσαι δεσμευμένος, ακόμα και μέσα σε ένα ανέφελο γάμο 

πλήττεις. Υ.Γ. Είναι υπέροχο να ξαναγυρίζει η αισιοδοξία στη ζωή 

σου και να σκέφτεσαι ότι μπορείς να καταφέρεις οτιδήποτε – κυρίως σε 

σπουδές, μίντια, εκδόσεις, σε ό,τι σχετίζεται με εξωτερικό, δημόσιες σχέσεις, 

ελεύθερα επαγγέλματα, νόμο, εκπαίδευση, μετακινήσεις, μετακομίσεις, νέα γει-

τονιά/πόλη/επάγγελμα. Η είσοδος του Δία στους Διδύμους είναι μια σημαντική 

θετική στιγμή για σένα. Δεν επιθυμείς διακαώς να χαλαρώσεις, να συνανα-

στραφείς καινούργιους ανθρώπους, να επεκταθείς επαγγελματικά, να 

δεσμευτείς αισθηματικά, να περάσεις όσο το δυνατόν καλύ-

τερα γίνεται, να κάνεις παιδιά, να εξελιχθείς, να βγάλεις πε-

ρισσότερα χρήματα, να καθιερωθείς, να αναγνωριστείς, 

να πετάξεις; Ναι, ένα κομμάτι αυτής της αισιοδοξίας είναι 

ευσεβείς πόθοι, αλλά το υπόλοιπο οφείλεται στον Δία και 

θα πραγματοποιηθεί. Τίποτα, μα τίποτα δεν μπορεί να σε 

σταματήσει από το να κυνηγήσεις τα πράγματα που δίνουν 

νόημα στη ζωή σου. Αποφάσισε τι θέλεις και τρέξε να το κάνεις 

πραγματικότητα. 

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρίου και μετά περνάει στον Σκορ-

πιό. Το έχεις ήδη συνειδητοποιήσει με τον Κρόνο στον τομέα των οι-

κονομικών σου: τα budget ισορροπούν μόνο με στρατιωτική πειθαρχία, 

οργάνωση και προγραμματισμό. Θα ήταν πολύ βολικό να μπορούσες να 

κυκλοφορείς χωρίς χρήματα, επειδή όλοι θα ήξεραν ότι έχεις πολλά κι ότι 

δεν υπάρχει κίνδυνος να χάσουν αυτά που σου δάνεισαν. Η διέλευση του 

Κρόνου στον Ζυγό δείχνει έντονο στρες για την οικονομική ασφάλεια, 

απαισιοδοξία στις ανθρώπινες σχέσεις, κρίσεις χαμηλής αυτοεκτίμησης, 

αίσθηση μοναξιάς, εμμονή στην αναζήτηση χρήματος. Όμως καλό θα 

ήταν να θυμάσαι μερικά πράγματα: Εκεί που είσαι έτοιμος να ξοδέψεις, 

έρχεται η δόση για το στεγαστικό δάνειο. Εκεί που το φάντασμα της φτώ-

χειας σε πλησιάζει επικίνδυνα, κάτι γίνεται οικονομικά και σώζεσαι. Με 

τον Κρόνο στον Σκορπιό μπορεί να αισθάνεσαι ότι κάτι λείπει στην ε-

παγγελματική σου ζωή ή ότι της δίνεις 

πάρα πολλά για τα ψίχουλα που σου 

επιστρέφει, όμως έχεις την ευελιξία 

να την πας όπου θέλεις και μάλιστα 

να την εξελίξεις προς τα εκεί που 

θέλεις. Ναι, βεβαίως η επικοι-

νωνία σου τώρα γίνεται τό-

σο σοβαρή και το μυαλό σου 

τόσο αυστηρό που αρκετές 

φορές θα πέφτεις σε μελαγ-

χολία με δυσάρεστες σκέ-

ψεις. Είναι καλό την οργανω-

τικότητα, τα χρονοδιαγράμ-

ματα και τη σοβαρότητα να τα 

χρησιμοποιήσεις για σπουδές 

ή δουλειές που χρειάζονται την 

αμέριστη προσοχή σου. Το δί-

λημμα Σταθερότητα στις σχέσεις ή 

Ανεξαρτησία γίνεται πιο σύνθετο. Πώς 

μπορείς να είσαι με κάποιον/α που σου 

δημιουργεί ασφάλεια και ταυτό-

χρονα ο κόσμος 

με 

τις 

σει-

ρήνες 

τ ο υ  σ ε 

καλεί να τον 

ανακαλύψεις; 

Πλούτωνας στον Αι-

γόκερω, αφορά τους γεν-

νημένους το πρώτο δεκαήμε-

ρο. Με τον Πλούτωνα έχεις όλες τις 

προϋποθέσεις να δραματοποιήσεις τις 

ερωτικές σου σχέσεις και να ζήσεις μια 

σκοτεινή –σίγουρα πιο σκοτεινή από 

ό,τι αντέχει η clean cut αισθητική σου– 

σαπουνόπερα, όπου γοητεία, σκηνές 

πάθους, αποχωρισμοί, ζήλεια, μίσος, 

υποσχέσεις, σεξ, διαψεύσεις, 

από μηχανής θεοί, κορυ-

φώσεις, χαστούκια, απελ-

πισία είναι μερικά από τα 

συστατικά της. Ενώ όλα τα 

προηγούμενα δεν σε ενθουσι-

άζουν και είσαι επιφυλακτικός 

να τα ζήσεις, εντούτοις αυτή τη 

φορά δεν έχεις τον έλεγχο και 

χρειάζεται να ζήσεις μια τέτοια 

σχέση ώστε να έρθεις σε επα-

φή με όσα φοβάσαι. Υ.Γ. Όχι 

στις αγάπες που έκαναν το 

κύκλο τους. 

Έκλειψη Ηλίου (20 Μαΐου) 

στους Διδύμους (0°21΄) και 

έκλειψη Σελήνης (4 Ιουνίου) 

στον Τοξότη (14°) ) και έκλειψη Σελή-

νης (28 Νοεμβρίου) στους Διδύμους 

(6°). Τι να σημαίνει άραγε η συμπαντική 

χλαπαταγή – ξανά: 1) Ότι οι άνθρω-

ποι στον επαγγελματικό τομέα είναι 

τόσο προσηλωμένοι στο συμφέρον 

τους, που αποκλείεται να πέσεις έξω 

αν πιστεύεις λίγους και εμπιστεύεσαι 

ακόμα λιγότερους. 2) Είναι κακό στην 

(επαγγελματική) άμμο να χτίζεις πα-

λάτια. 3) Είναι πολύ πιο ασφαλές να σε 

φοβούνται, συνάδελφοι και αφεντικά. 

4) Όπου ακούς πολλές επαγγελματικές 

υποσχέσεις, κράτα και μικρό καλάθι. 5) 

Δηλαδή, Θεέ μου, τόσα χρόνια βρίσκο-

μαι σε λάθος δουλειά; Συμπέρασμα: 

Για τους επόμενους μήνες χρειάζεται 

επαγγελματικά να ελιχθείς και ταυτό-

χρονα να θωρακίσεις την προσωπική/

οικογενειακή/ερωτική ζωή.

Ζυγός 
(23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ιουνίου 

και μετά περνάει στους Διδύμους. 

Παρόλη τη σκιά που πέφτει βαριά με-

ρικές φορές ακόμα και σου δημιουργεί 

την αίσθηση ότι οι σχέσεις έχουν μόνο 

πόνο, απογοήτευση και υποχρεώσεις, 

το σύμπαν θα προσπαθήσει να σου α-

νεβάσει το ηθικό. Οι επιθυμίες σου εί-

ναι τεράστιες, πρωτόγονες και θέλουν 

άμεση ικανοποίηση. Φυσικά αξίζεις, 

μετράς και είσαι ελκυστικός/ή. Φυσι-

κά και υπάρχουν θαυμαστές ή απλά 

έξυπνοι, που σε πλησιάζουν γεμάτοι 

προσδοκία είτε για να σε ερωτευθούν 

είτε για να σου προτείνουν συνεργα-

σία. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που σε 

εμπιστεύονται και ποντάρουν στα 

ταλέντα σου γιατί τα βρίσκουν προ-

σοδοφόρα. Με τον Δία στους Διδύ-

μους μπορεί η οικογένεια και το σπίτι 

να μοιάζουν το τελευταίο γοητευτικό 

οχυρό σε έναν κόσμο που αλλάζει συ-

νεχώς, μπορεί σε αυτά να βρίσκεται 

η καρδιά σου, η κουνιστή πολυθρόνα 

σου, οι ρίζες σου, αλλά ταυτόχρονα 

το ξέρεις πολύ καλά ότι ανήκεις στον 

κόσμο. Ευνοείται οτιδήποτε έχει κίνη-

ση, μόρφωση, σεμινάρια, γλώσσες, 

εξωτερικό, εμπόριο, επαγγελματικές 

διασυνδέσεις, διεύρυνση κοινωνικού 

και επαγγελματικού κύκλου, σπουδές, 

ταξίδια, δημόσιες, σχέσεις, μετακομί-

σεις, εκδόσεις, θρησκεία, δικαστήρια 

και διεύρυνση της συνείδησης με και-

νούργιες ιδέες.

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρί-

ου και μετά περνάει στον Σκορπιό. 

Καλείσαι ή κλήθηκες ήδη να θέσεις νέ-

ες βάσεις στο οικοδόμημα της ζωής 

σου, ακόμη κι αν πρέπει να στερηθείς/

στερήθηκες με πόνο πρόσωπα και κα-

ταστάσεις που μέχρι τώρα ήταν μέρος 

της ζωής σου. Η μητρότητα/πατρότη-

τα ή μια νέα επαγγελματική θέση σού 

δίνουν σοβαρές ευθύνες, ζητώντας 
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α π ό σ έ να 

να προβάλλεις ένα 

καλύτερο πρότυπο για τους άλλους. Ακό-

μα κι αν έχεις ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 

επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, ακόμα 

κι αν οι σχέσεις σου βρίσκονται σε καλό ση-

μείο, ή δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 

στην οικογενειακή σου ζωή, η ανάγκη και η 

ευθύνη να τα φέρνεις όλα αυτά βόλτα και να 

τα εξελίξεις στο επόμενο στάδιο δημιουργεί 

μια ασφυκτική πίεση που σε κάνει να νιώ-

θεις μονίμως άβολα και στρεσαρισμένος/η. 

Είναι εποχή υπομονής, επιμονής, σκληρής 

δουλειάς και τεράστιων υποχρεώσεων. Όσο 

κοινωνικός και επικοινωνιακός κι αν είσαι, 

η Κρόνια εποχή είναι εποχή περισυλλογής 

και ενδοσκόπησης. Με τον Κρόνο θέλεις δεν 

θέλεις πρέπει να αντιμετωπίσεις κατάματα 

τις σχέσεις σου και την επαγγελματική σου 

ζωή. Είναι γεγονός ότι συμβαίνουν επαγ-

γελματικές αποτυχίες και χωρισμοί, όπως 

και γάμοι και καθιέρωση, ανάλογα με τι έχει 

προηγηθεί. Η εξέλιξη όλων των θεμάτων 

σου συνδέεται με ό,τι έσπειρες, αυτό και θα 

θερίσεις. Κι όταν περάσει ο Κρόνος στον 

Σκορπιό θα αντιληφθείς ότι οι εσωτερικές 

πληγές επουλώνονται όταν παραδέχεται 

κάποιος ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο Σκορπιός 

συμβολίζει για σένα την αυτοεκτίμησή σου, 

τις αξίες σου, τα ταλέντα σου, ό,τι σε κάνει 

να αισθάνεσαι ασφάλεια και ικανοποίηση, 

την υλική σου ευημερία. Αυτά είναι και τα 

θέματα που χρειάζονται καλλιέργεια, προ-

σοχή, συμμάζεμα, αναδιάρθρωση. Η αγωνία 

και ο φόβος είναι αν και πόσο αξίζεις και αν 

θα επιβιώσεις οικονομικά. Η οικονομική δα-

μόκλειος σπάθη που κρέμεται πάνω από το 

κεφάλι σου θα σε πιέζει για περισσότερα 

χρήματα ή θα σου υπενθυμίζει συνεχώς ότι 

κάτι πρέπει να κάνεις ώστε να θωρακιστείς 

χρηματικά. Ακόμα κι αν η δουλειά σου δεν 

απειλείται, τα οικονομικά σου θα πρέπει να 

έχουν αντιμετώπιση σαν να κινδυνεύεις. 

Ουρανός στον Κριό, αφορά τους γεννη-

μένους το πρώτο δεκαήμερο κυρίως. Ση-

ματοδοτεί (έχει σηματοδοτήσει ή πρόκειται) 

αλλαγές στο κομμάτι που αφορά τις σχέσεις 

και περισσότερο εμφανώς διαταράσσει μια 

υπάρχουσα σχέση. Η είσοδος του Ουρανού 

συγχρονίζεται με το τέλος της άτυπης εκε-

χειρίας σε ένα ζευγάρι που αντιμετωπίζει 

προβλήματα – αρχίζουν να εμφανίζονται σε 

έκρηξη τα ρήγματα, ενώ η γκρίνια και η απο-

γοήτευση έρχονται άτσαλα στην επιφάνεια. 

Ή 

νιώθεις 

ότι ζώντας μόνος/η 

είναι πολύ καλύτερα από το να συμβιβάζε-

σαι καθημερινά. Ό,τι κι αν συμβαίνει, πιστεύ-

εις ότι η σχέση δεν λειτουργεί. Μπορείς να 

μείνεις και να τη βελτιώσεις Ή να φύγεις. Ή ο 

τρίτος άνθρωπος να λειτουργήσει σαν κατα-

λύτης για το χωρισμό σε μια σχέση που ήδη 

είχε ανοίξει την Κερκόπορτα. Είτε σε σχέση 

λοιπόν είτε μόνος, ο Ουρανός είναι πιθανόν 

να φέρει ένα νέο πρόσωπο στη ζωή σου που 

δημιουργεί πρωτόγνωρο ενθουσιασμό και 

πάθος. Διάρκεια της σχέσης; Συζητήσιμη. 

Πλούτωνας στον Αιγόκερω, αφορά τους 

γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο. Πρό-

κειται για μια διέλευση που δίνει εσωστρέ-

φεια και ενδοσκόπηση – είναι η ώρα μιας 

εσωτερικής αναγέννησης μέσω μιας κρίσης 

συνήθως που αφορά εσένα (ένας χωρισμός, 

μια επαγγελματική ατυχία, μια ψυχολογι-

κή κρίση για διάφορους λόγους, όπως η 

απόφαση να μεταναστεύσεις χωρίς να το 

θέλεις) ή κάποιον κοντινό σου (ο μπαμπάς 

έχει κατάθλιψη λόγω συνταξιοδότησης ή ό 

σύζυγος έχει επαγγελματικά/ή οικονομικά 

προβλήματα). Σε μία πιο θετική προσέγγιση, 

ένα παιδί έρχεται στον κόσμο ή η αλλαγή 

σπιτιού είναι ένα καταλυτικό γεγονός που 

αλλάζει ριζικά τη ζωή ή ακόμα μια σημαντι-

κή επαγγελματική πρόταση εμφανίζεται. 

Σκορπιός
 (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ιουνίου και με-

τά περνάει στους Διδύμους. Το 2012 στο 

πρώτο του εξάμηνο έχει Σχέσεις –συναισθη-

ματικές, συντροφικές, επαγγελματικές– και 

νέες συναντήσεις με την οικειότητα και την 

εμπιστοσύνη που συνήθως περιμένεις από 

τους φίλους σου. Είναι ωραία να ακούς ατά-

κες όπως: «Θα σε στηρίξω», «Μην αγχώνε-

σαι, θα σε βοηθήσω στη δουλειά», «Θα σου 

κάνω μια καλή επαγγελματική πρόταση», 

«Ξέρω ότι μπορείς να αναλάβεις αυτή τη 

δουλειά», «Μη στεναχωριέσαι, είμαι δίπλα 

σου», «Αν χρειάζεσαι οτιδήποτε, μπορείς να 

υπολογίζεις σε μένα». Μπορείς να φαντα-

στείς την αντίδρασή σου σε κάποιον που 

θα σου πει κάτι τέτοιο και θα νιώσεις ότι το 

εννοεί. Ο κόσμος ξαναγίνεται ένα ασφαλές 

μέρος για να ζήσεις και να εξελιχτείς. Αυτός 

είναι ο Δίας στον 7ο οίκο σου – υποστηρι-

κτικός, ανοιχτός, γενναιόδωρος. Κι όταν 

ο Δίας μετά περνάει 

στους Διδύμους  το 

βασικό μοτίβο είναι κυ-

ρίως οικονομικό και μά-

λιστα εξαρτημένο από 

τους άλλους. Σενάρια: 

1) Να ισχυροποιήσεις 

τους επαγγελματικούς 

σου δεσμούς με ανθρώ-

πους που συνεργάζεσαι 

ήδη, να επενδύσεις περισσό-

τερο χρήμα και χρόνο και να νιώ-

σεις τη σιγουριά που καμία απρόσωπη 

τράπεζα/οικονομικός οργανισμός δεν θα 

έχει ποτέ. Τη σιγουριά της σίγουρης αντα-

πόδοσης. 2) Να έρθεις σε οριστικές ρήξεις 

με πρώην συνεργάτες που αρνήθηκαν ή φο-

βήθηκαν να δώσουν όλο τους τον εαυτό για 

να πετύχετε τους κοινούς σας στόχους. Δεν 

μπορείς να έχεις πλέον δίπλα σου αφερέγ-

γυους συνεργάτες, όσο καλή και αν είναι η 

προσωπική σας σχέση. Άλλο συνεργασία 

κι άλλο εκμετάλλευση. 3) Αν τα δάνεια δί-

νονται με το σταγονόμετρο, εσύ μπορεί να 

είσαι ανάμεσα σε αυτούς που θα πάρουν – 

προτίμησε να είναι στεγαστικό. 4) Ό,τι έχει 

σχέση με κληρονομιές, διατροφές, δάνεια 

παντός τύπου, ευνοούνται. 5) Μην ξεμυαλί-

ζεσαι από ανθρώπους που σου τάζουν τον 

ουρανό με τα άστρα – λογική και ρίσκο σε 

ίσες δόσεις.  

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρίου και 

μετά περνάει στον Σκορπιό. Όταν ο Κρό-

νος βρίσκεται στο 12ο οίκο σου φαίνεται ότι 

κάποιες στενές σχέσεις ή κάποιες συνεργα-

σίες στη δουλειά ραγίζουν – κάτι που ήδη έ-

χεις διαπιστώσει ή διαπιστώνεις. Αυτή είναι 

η πιο δυσάρεστη θέση του Κρόνου, γιατί δι-

αλύει αργά αλλά συστηματικά κάποιες από 

τις σταθερές της ζωής που θεωρούσες αιώ-

νιες. Ίσως ένιωσες ή νιώθεις ότι δεν υπάρχει 

πουθενά ασφάλεια ή ίσως δεις να φεύγουν 

από κοντά σου άνθρωποι που πίστευες πως 

δεν μπορούσες χωρίς αυτούς. Μπορείς να 

αποκρυσταλλώσεις τα σχέδιά σου επιλέ-

γοντας αυτά που έχουν μέλλον και σε εκ-

φράζουν. Επαγγελματικά όνειρα, φιλίες, 

ελπίδες και συνεργασίες δοκιμάζονται, για 

να μείνει ό,τι έχει νόημα και ουσία. Προσοχή 

στην υγεία. Ο Κρόνος, μπαίνοντας στις 5 

Οκτωβρίου στο ζώδιο σου, σηματοδοτεί 

μια σημαντικότατη εποχή στη ζωή σου, ό-

που δουλειά, οικογένεια, σχέσεις μπαίνουν 

στο πλυντήριο – ανακατεύονται, χτυπιού-

νται, στύβονται και στεγνώνουν. Είναι η ε-

ποχή να θέσεις τις υλικές βάσεις του νέου 

κύκλου που ξεκινάει. Είτε παντρευτείς είτε 

χάσεις τη δουλειά σου είτε αποκτήσεις παι-

δί είτε τελειώσει μια σχέση είτε ξεκινήσεις 

μια δουλειά είτε ζοριστείς από τις σπουδές 

είτε αναγκαστείς να εργαστείς περισσότερο 

για λιγότερα είτε ανέβεις επαγγελματι-

κή βαθμίδα παίρνοντας μεγάλες ευθύ-

νες είτε πάρεις διαζύγιο είτε περάσεις 

κρίση συναισθηματική-ψυχολογική-

επαγγελματική, να θυμάσαι ότι ο Κρό-

νος είναι αυστηρός, σκληρός, αλλά 

ποτέ άδικος. 

Ουρανός στον Κριό, αφορά τους γεν-

νημένους το πρώτο δεκαήμερο κυρίως. Ο 

Ουρανός, μπαίνοντας στον τομέα της εργα-

σίας, έρχεται να αναταράξει τα λιμνάζοντα 

ύδατα. Όπως λέει πιο απλά με τη τετράγωνη 

λογική του ο Δόκτωρ Σποκ στο Σταρ Τρεκ: 

«Είναι παράλογο να περιμένεις ότι οι συν-

θήκες της ζωής σου θα παραμένουν συνε-

χώς σταθερές». Οι τομείς που υπόκεινται σε 

ξαφνικές αλλαγές και αναταραχή, ή εν πάση 

περιπτώσει από την επιθυμία για κινητικό-

τητα, είναι Εργασία, Σώμα, Καθημερινότη-

τα. Οπότε τα πράγματα στη δουλειά μερικές 

φορές θα εκτροχιαστούν, θα αλλάξουν, θα 

τα αλλάξεις, πιθανόν να αναλάβεις δική σου 

δουλειά, να παραιτηθείς, να σε απολύσουν, 

να εκσυγχρονίσεις τη δουλειά σου, να βρεις 

νέους τρόπους και ιδέες ώστε να την εξελί-

ξεις, να μάθεις κάτι καινούργιο εργασιακά. 

Έκλειψη Ηλίου (13 Νοεμβρίου) στον Σκορ-

πιό (21°). Η αυτοπεποίθησή σου δυναμώνει, 

τα εμπόδια που υπήρχαν πριν στις επιδιώ-

ξεις σου εξαφανίζονται, οι προσπάθειές σου 

δικαιώνονται. Μια δύσκολη έκλειψη στον 

Ήλιο σου μπορεί να βιωθεί σαν υπαρξιακή 

κρίση και κρίση ταυτότητας: Ποιος είμαι; Τι 

κάνω; που πάω; Με ποιους συμπορεύομαι; 

Ποιον θέλω δίπλα μου; Είναι ερωτήσεις που 

μπορούν να απαντηθούν άτσαλα ως απώ-

λειες και ρήξεις. Οι εκλείψεις είναι εποχές 

κρίσης, ολοκλήρωσης και μεταβολής. Οι ε-

πιθυμίες, οι στόχοι και οι επιδιώξεις σου είτε 

στον επαγγελματικό τομέα είτε στον ερωτι-

κό τεστάρονται. 
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Τοξότης 

(22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ιουνίου 

και μετά περνάει στους Διδύμους. 

Υπάρχει φως στον Ταύρο, ή 6ο ηλια-

κό σου οίκο, άρα συγκέντρωσε την 

ενέργειά σου στην προστασία της 

υγείας σου και στην προσπάθεια για 

καλύτερες εργασιακές συνθήκες. 

Στη δουλειά οι σχέσεις με συνερ-

γάτες, υπάλληλους, διευθυντές 

κυλάνε ομαλά, υπάρχει σύμπνοια 

και σίγουρα υπάρχει το ενδεχό-

μενο να αναγνωριστείς – προς το 

παρόν μάλλον τυπικά παρά ου-

σιαστικά, οπότε προαγωγές και 

χρήματα θα έρθουν πιθανότερα 

όταν ο Δίας περάσει στους Διδύ-

μους. Η είσοδος του κυβερνήτη 

σου Δία στους Διδύμους κινητοποι-

εί την καλή τύχη στις σχέσεις σου με σημα-

ντικούς άλλους – είτε επαγγελματικούς είτε 

συναισθηματικούς. Τους φέρνει στο δρόμο 

σου και η ροή της ζωής σου εμπλουτίζεται. 

Όλοι χρειαζόμαστε αγάπη, αλλά πρέπει να 

θυμάσαι ότι οι Τοξότες έχουν έρθει στον 

πλανήτη για να ζήσουν τις εφηβικές φαντα-

σιώσεις τους και να μοιραστούν τον αιώνιο 

ενθουσιασμό του Πίτερ Παν και μετά για να 

βρουν τον επόμενο τρελαμένο σύντροφο 

που θα τους ελέγξει ή θα τους αποσυντο-

νίσει. Ευτυχώς ο Δίας στους Διδύμους σού 

δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις τη συ-

ντροφική ζωή σου πιο ανάλαφρα και με την 

πεποίθηση ότι θα βρεις το σύντροφο που 

σου ταιριάζει – επικοινωνιακό, εξωστρεφή, 

έξυπνο, ελαφρώς αλλοπρόσαλλο, ελεύθε-

ρο, γοητευτικό. Ξαφνικά ακόμα κι αυτοί που 

μέχρι τώρα ήταν απρόσιτοι, ή δεν ήταν δια-

θέσιμοι, αποφασίζουν ότι είσαι ενδιαφέρων, 

είναι εξαιρετικά ανοιχτοί απέναντί σου, ενώ 

άλλοι σε διευκολύνουν ή σου κάνουν ενδια-

φέρουσες επαγγελματικές προτάσεις. 

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρίου 

και μετά περνάει στον Σκορπιό. Μερι-

κοί φίλοι απομακρύνονται από τη 

ζωή σου χωρίς να συντρέχει κά-

ποιος σοβαρός λόγος ή εχθρό-

τητα ή τσακωμός – οι άνθρω-

ποι αλλάζουν και μάλλον δεν 

συγχρονίζεστε στην παρού-

σα φάση, τόσο απλά. Μερι-

κά από τα μεγαλεπήβολα 

σχέδιά σου στραγγίζονται 

στο ρεαλισμό και χάνουν 

τη μαγεία τους. Είσαι σε μια 

δουλειά που είτε αναγνω-

ρίζεσαι ή παγιώνεσαι είτε 

αρχίζεις να αναρωτιέσαι για τη 

σημαντικότητά, τη χρησιμότητα, τον 

κοινωνικό της αντίκτυπο. Ίσως να μην ξέ-

ρεις καν προς τα πού θέλεις να πας.  Ίσως  

ψάχνεις να βρεις την έξοδο κινδύνου 

από συνεργασίες που έχεις ξεπεράσει. 

Θέλεις να ανήκεις σε ομάδες, να μοιρά-

ζεσαι ίδιους στόχους με ομοϊδεάτες ή με 

ανθρώπους που κάνετε την ίδια δουλειά, 

αλλά δεν χωράς πουθενά. Το πρόβλημα 

είναι ότι ε- πειδή αντιπαθείς να δημιουργείς 

προβλήματα στους άλλους καθυστερείς α-

κόμα πιο πολύ να πάρεις τις αποφάσεις που 

χρειάζονται για να προχωρήσεις. Ο Κρόνος 

περνάει στον Σκορπιό που αποτελεί και 

την πιο δυσάρεστη θέση του, γιατί διαλύ-

ει αργά αλλά συστηματικά κάποιες από τις 

σταθερές της ζωής σου. Ίσως υποκύψεις 

στον πειρασμό να μαστιγώσεις τον εαυτό 

σου για πράγματα του παρελθόντος, όμως 

αυτό θα είναι χάσιμο χρόνου. Ό,τι σκοτεινό 

σκέφτεσαι δεν είναι παρά αστήρικτοι φόβοι 

που εκλογικεύοντάς τους τους δυναμώνεις. 

Έχεις τη ευκαιρία να διαπιστώσεις την αξία 

των ανθρώπων που αγαπάς από τη συμπε-

ριφορά τους και να γίνεις περισσότερο συ-

νειδητός στην εφαρμογή των ονείρων σου. 

Ναι, κάποιες στενές σχέσεις ή κάποιες συ-

νεργασίες στη δουλειά κλείνουν τον κύκλο 

τους ή θα ραγίσουν. Πρόκειται για μια φάση 

στη ζωή σου κατά την οποία πρέπει να ξε-

χάσεις όλους του κανόνες και τους στόχους 

που σου επέβαλαν οι γονείς σου και να αφιε-

ρωθείς στους δικούς σου. 

Ουρανός στον Κριό, αφορά τους γεννη-

μένους το πρώτο δεκαήμερο κυρίως. Το 

αγαπημένο τρίπτυχο Έρωτας, Σεξ, Δημιουρ-

γικότητα αναβοσβήνει σαν νέον δελεάζο-

ντάς σε με μοναδικούς, στα όρια του παρά-

ξενου, Άλλους δημιουργώντας στο κεφάλι 

σου εκρήξεις έμπνευσης και πρωτοτυπίας 

ή ρίχνοντάς σε σε κρεβάτια με την ορμή φυ-

λακισμένου που δεν έχει κάνει σεξ εδώ και 

χρόνια. Με λίγα λόγια βιώνεις μια πρωτό-

γνωρη δημιουργικότητα κι αυτό είναι υπέ-

ροχο. Μην ξεχνάς ότι ο αντισυμβατικός τού 

σήμερα είναι ο ήρωας τού αύριο. Μπορείς 

να ζήσεις ξαφνικούς έρωτες, φλογερά πάθη 

και εκρήξεις συναισθημάτων – οτιδήποτε 

δηλαδή έχεις δει σε ταινίες και σου φαινό-

ταν εξωπραγματικό. 

Έκλειψη Ηλίου (20 Μαΐου) στους Διδύ-

μους (0°21́ ), έκλειψη Σελήνης (4 Ιουνίου) 

στον Τοξότη (14°) και έκλειψη Σελήνης 

(28 Νοεμβρίου) στους Διδύμους (6°). Τι ση-

μαίνουν όλες αυτές οι εκλείψεις στον άξονα 

Τοξότη/Διδύμων που συνεχίζονται και φέ-

τος; Ότι το επαγγελματικό και συντροφικό 

σου στάτους αλλάζουν, αν δεν έχουν 

αλλάξει ήδη. Όσο κι αν κουνάς το κεφάλι 

σε συζητήσεις για το ποιος έχει το πάνω 

χέρι σε μια σχέση, τώρα θα αναγκαστείς να 

αντιμετωπίσεις κάποιες Ενοχλητικές Αλή-

θειες, όπως ότι ο δεσμός και τα δεσμά έχουν 

το ίδιο περιεχόμενο. Αν δεν παρασυρθείς 

από τον πρώτο άνθρωπο που θα σε γοητεύ-

σει ή θα σε κολακεύσει, το 2012 μπορεί να 

γίνει αξιομνημόνευτο.

Αιγόκερως 
(22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ιουνίου και με-

τά περνάει στους Διδύμους. Ακόμα κι αν 

ο Κρόνος σού έχει στερήσει τον αυθορμη-

τισμό, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είναι το 

γερό σου χαρτί, αφέσου στην επιθυμία να 

ζήσεις τη ζωή στο μάξιμουμ, σαν να πρω-

ταγωνιστεί σε διαφημιστικό κολόνιας που 

κανείς δεν διανοείται να σου αντισταθεί. Α-

κόμα κι αν η εποχή σχεδόν απαγορεύει τον 

έρωτα και τη χαρά, είναι τώρα που περισ-

σότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη και τα δύο, 

κι ο έρωτας είναι ο συντομότερος δρόμος 

για να κάνει τη ζωή λιγότερο επώδυνη και 

περισσότερο φωτεινή. Επίσης εάν διαθέ-

τεις έστω κι ένα γραμμάριο ταλέντου και 

δημιουργικότητας μέσα σου, άρπαξε την 

ευκαιρία και εκμεταλλεύσου το. Όσο για το 

θέμα των παιδιών, ή γίνεσαι μέλλουσα μητέ-

ρα, αν δεν έχεις γίνει ήδη, ή το παιδί γίνεται 

πηγή απόλαυσης. Κάνε σχέδια, υλοποίησε 

τα όνειρά σου, ανοίξου στο μέλλον, μάθε, 

ταξίδεψε, γνώρισε, αφέσου. Με τον Δία 

στους Διδύμους η δουλειά φαίνεται να κυ-

λάει περισσότερο δημιουργικά, ενώ υπάρ-

χει η πιθανότητα μιας καινούργιας δουλειάς 

με καλύτερες συνθήκες και αμοιβή, όπως 

και η πιθανότητα μιας προαγωγής ή ενός 

μπόνους ή αύξησης. Ή πολύ πιο απλά αυτή 

η διέλευση μπορεί να σημαίνει μια βελτίωση 

στις εργασιακές σχέσεις. Ένα άλλο καλό νέο 

του Δία σε αυτή τη θέση είναι και η καλή υ-

γεία, αφού το σώμα αποκτάει ευρωστία και 

ζωντάνια. Είναι μια χρονιά που η καθημερι-

νότητα θα κυλάει καλύτερα και οι σχέσεις με 

τους κοντινούς ανθρώπους, ακόμα κι αν α-

ντιμετωπίσουν προβλήματα, θα επιλύονται 

χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες. 

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρίου και 

μετά περνάει στον Σκορπιό. Με τον Κρόνο 

στο ηλιακό σου μεσουράνημα (δηλαδή σε 

εκείνο το κομμάτι του ωροσκοπίου σου που 

συμβολίζει την καριέρα σου, τη δημόσια ει-

κόνα σου και τη σχέση σου με κάθε είδους 

εξουσία) μαθαίνεις ότι η επιτυχία είναι ένα 

ξίφος με διπλή κόψη, όταν συνάδελφοι ή 

ανώτεροι δεν συμμερίζονται τις απόψεις 

σου, την ορμητικότητά σου ή απλά το στιλ 

δουλειάς σου. Αύξηση ή προαγωγή; Επαγ-

γελματική εξέλιξη με επιπλέον ανάληψη 

ευθυνών; Δική σου δουλειά στον ορίζοντα 

–την ξεκίνησες;– ή μήπως παντρεύτηκες, 

παντρεύεσαι ή πρόκειται; Βεβαίως υπάρ-

χουν εξίσου ισχυρά και τα σενάρια της από-

λυσης, της αλλαγής δουλειάς, της σύγκρου-

σης, του εξοντωτικού ανταγωνισμού, της 

επαγγελματικής κρίσης. Μπορεί να είναι 

και ένα διάστημα που δεν είσαι σίγουρος 

αν αυτό που ακούς είναι χειροκρότημα ή ο 

θόρυβος ενός απειλητικού πλήθους κάτω 

από το μπαλκόνι σου που απαιτεί το κεφά-

λι σου. Όταν ο Κρόνος περάσει στον Σκορ-

πιό, δηλαδή στον 11ο οίκο σου, ο αγώνας 

για την αναγνώριση και τη σταθεροποίηση 

στην επαγγελματική ζωή είναι αναγκαστι-

κός.  Όμως ο Αγώνας, η εξάντληση και το 

άγχος που πολλές φορές θα συνοψίζονται 

στο κουραστικό ερώτημα «Να μείνω σε μια 

δουλειά που δεν έχει εξέλιξη ή να φύγω;» 

δεν θα πρέπει να σε απορροφάει ολόκληρο, 

γιατί το συναισθηματικό μέρος σου απαιτεί 

κι αυτό ένα κομμάτι της ζωής σου. 

Ουρανός στον Κριό, αφορά τους γεννη-

μένους το πρώτο δεκαήμερο κυρίως. Ως 

εγωιστική ενέργεια ο Ουρανός δεν υπολο-

γίζει τα θέλω, τις επιθυμίες και τις ανάγκες 

των άλλων, όσο αγαπημένων κι αν είναι, αλ-

λά απαιτεί την άμεση ικανοποίηση των προ-

σωπικών μας αναγκών/επιθυμιών. Το σπί-

τι αποτελεί ένα σύμβολο των εσωτερικών 

αλλαγών – έτσι είτε αλλάζεις εκ βάθρων το 

σπίτι σου είτε αλλάζεις σπίτι είτε αλλάζεις 

εκτός από γειτονιά ακόμα και πόλη ή χώ-

ρα. Επίσης επείγεσαι για ενθουσιασμό στη 

δουλειά, που αν δεν τον νιώθεις αισθάνεσαι 

εγκλωβισμένος – οπότε και στον επαγγελ-

ματικό τομέα υπάρχει έντονη πιθανότητα 

ριζικών αλλαγών επιβεβλημένων ή με δική 

σου πρωτοβουλία. Επιπλέον υπάρχει ένα 

είδος αναστάτωσης στο οικογενειακό πε-

ριβάλλον – ένα παιδί έρχεται, ένα μεγάλο 

παιδί φεύγει, ένα χωρισμός ταράζει την οι-

κογενειακή γαλήνη, κάποιο μέλος της ευ-

ρύτερης οικογένειας βρίσκεται σε ένα είδος 

κρίσης που χρειάζεται στήριξη. 

Πλούτωνας στον Αιγόκερω, αφορά τους 

γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο. Η αλ-

λαγή που επιφέρει ο Πλούτωνας είναι πυρη-

νική – αλλάζει δηλαδή τον πυρήνα του εγώ 

σου, με αποτέλεσμα τεράστιες αλλαγές σε 

όλους τους τομείς της ζωής. Ξεκινούν από 

στιλ κι εμφάνιση και φτάνουν σε συντριπτι-

κές αλλαγές που αφορούν τις επαγγελματι-

κές ή ερωτικές σχέσεις σου. Αιγόκεροι που 

διαλαλούσαν ότι ποτέ δεν θα παντρευτούν 

παντρεύονται και άλλοι που ορκιζόντου-

σαν ότι δεν θα χωρίσουν ποτέ μπαίνουν σε 

επώδυνα διαζύγια. Ισχυρά γεγονότα, όπως 

μια απόλυση, η έναρξη μιας δικής σου δου-

λειάς, η πατρότητα ή η μητρότητα, μια κατα-

στροφή, η άνοδος στην ιεραρχία, μια προ-

αγωγή, ή μια απώλεια έχουν ως στόχο ένα 

καινούργιο εαυτό. Αν ο πολιτισμένος συντη-

ρητικός εαυτός σου δεν σου επέτρεψε ποτέ 

πρωτόγονα αισθήματα, όπως ζήλεια, φθό-

νο, χειραγώγηση, παιχνίδια εξουσίας, οργή, 

μίσος, αυτοκαταστροφή, ανταγωνισμό, θα 

εκπλαγείς –ή έχεις εκπλαγεί ήδη– όταν ανα-

γκάζεσαι να τα νιώσεις μέσα σε σχέσεις. 
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Υδροχόος
 (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ιουνίου 

και μετά περνάει στους Διδύμους. 

Λένε ότι ποτέ δεν μπορείς να ξεκόψεις 

από τις ρίζες σου και ότι το αίμα νερό δεν 

γίνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η οικο-

γένεια δεν μπορεί να μεταβληθεί σε Σιβηρία 

ή σε πηγή δυσφορίας. Μπορεί, μόνο που με 

τον Δία στον Ταύρο η οικογένεια είναι ξανά 

Αγία, Ιερή και Αδιαίρετος – είναι οι άνθρωποι 

με τους οποίους σε δένουν εμπιστοσύνη, α-

φοσίωση και πίστη. Σαν σε πολυκατάστημα 

που επιθυμείς τα πάντα και οι επιλογές είναι 

απεριόριστες, στον όροφο Οικογένεια υ-

πάρχει συναισθηματική ζεστασιά, η διάθε-

ση να κακομάθεις και να σε κακομάθουν οι 

άνθρωποι που αγαπάς, αγάπη, εκπλήξεις, 

υπέροχα γεύματα και δείπνα, ένα μωρό 

που έρχεται στον κόσμο, ένα καινούργιο 

σπίτι, μια σταθερή βάση που σε ενθαρ-

ρύνει να βγεις έξω και να καταλάβεις τον 

κόσμο. Με αυτοπεποίθηση, την τύχη στο 

πλάι σου και τις λεωφόρους φωταγωγημέ-

νες, μπορείς να μη φοβάσαι τίποτα παρά μόνο τις 

υπερβολές του εαυτού σου και την τάση για αλαζονεία. Κι 

ύστερα ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, της υπερβολής και 

των ευκαιριών, περνάει στους Διδύμους δημιουργώντας 

ερωτική διάθεση, δημιουργικό πυρετό και επιθυμία να γίνεις 

ο καλύτερος σε αυτό που κάνεις. Ακόμα κι αν ανήκεις στους 

συντηρητικούς –βεβαίως και υπάρχουν συντηρητικοί– Υ-

δροχόους που καταπιέζουν τις επιθυμίες τους και απεχθάνο-

νται τον αυθορμητισμό και την υπερβολική χαλαρότητα, κά-

τω από το κοστούμι ή αυτή τη μάσκα υπάρχει ένας έφηβος 

που είναι έτοιμος να επαναστατήσει επιθυμώντας να του 

δοθεί έρωτας, σεξ, καλή ζωή, διασκέδαση, ευχαρίστηση, 

παιδιά, δημιουργικότητα, τέχνη, απολαύσεις, καινούργιοι 

άνθρωποι, ερωτικές ιστορίες (συνέχισε). Είναι μια εποχή που 

προσπαθείς να βρεις πώς μπορείς να συνδυάσεις τις δημι-

ουργικές σου ικανότητες και τα όνειρά σου με την πραγμα-

τικότητα. Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρίου και μετά 

περνάει στον Σκορπιό. Ο Κρόνος στον Ζυγό, σε ένα φιλικό 

προς εσένα ζώδιο και με επιρροή βοηθητική, σε προετοίμα-

σε και σε προετοιμάζει για τη σημαντικότατη διέλευσή του 

στον Σκορπιό, που συμβολίζει την επαγγελματική σου κατα-

ξίωση. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι όλο το προηγούμενο διάστη-

μα, αλλά και όσο μένει μέχρι τον Οκτώβριο, πρέπει να θω-

ρακίσεις, να σταθεροποιήσεις, να αποκτήσεις γνώσεις που 

θα σε βοηθήσουν επιπλέον στη δουλειά σου, να δικτυωθείς 

με χρήσιμους επαγγελματικά ανθρώπους. Πολλοί Υδροχόοι 

ολοκληρώνουν ή ξεκινάνε τις σπουδές τους στο πανεπιστή-

μιο ή κάνουν μεταπτυχιακά. Στο εξωτερικό, κατά πάσα πιθα-

νότητα. Ίσως την περίοδο αυτή υλοποιείται χωρίς φανφάρες 

ένα σχέδιό σου που θα μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης από το 

τέλος της χρονιάς. Τέλος είναι ανάγκη τώρα να κάνεις μια 

επισκόπηση της πορείας σου σε όλους τους τομείς –αισθη-

ματικό/επαγγελματικό/προσωπικό/οικογενειακό–, αφού 

διαθέτεις αυστηρή αλλά απολύτως ρεαλιστική ματιά ώστε 

να κλείσεις ρήγματα που απειλούν να γίνουν χαράδρες. Η α-

νασκόπηση δεν έχει φιλολογικό χαρακτήρα, αφού ο Κρόνος 

στον Σκορπιό μαζί με την καριέρα θα φέρει στην επιφάνεια 

και θέματα στενών σχέσεων. Τον Οκτώβριο η είσοδος του 

Κρόνου στον Σκορπιό σηματοδοτεί μια περίοδο υπερε-

ντατικής δουλειάς, άγχους, αβεβαιότητας, περιορισμών, 

ανταγωνισμού και φόβων. Είναι μια εποχή επαγγελματικής 

επιβράβευσης ή κατάρρευσης, ανόδου ή πτώσης. Η δημό-

σια εικόνα σου έρχεται στο προσκήνιο επίσης, κι αυτό σημαί-

νει ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς θετικά την προσοχή των 

ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν την καριέρα σου.  

Ξεκινάει μια περίοδος που οι ικανότητές σου, ο 

δυναμισμός σου και τα ταλέντα σου, ο επαγγελ-

ματισμός σου, η παραγωγικότητά σου πρέπει 

να είναι σε υπερδιέγερση. Αν έχεις κάτι που 

να ενδιαφέρει τον κόσμο, κάτι που μπορεί να 

προωθήσει την καριέρα σου, κάτι που μπο-

ρεί να εντυπωσιάσει με την έμπνευσή του 

και την αποτελεσματικότητά του, δείξε το. 

Ακόμα κι αν δεν είσαι το τέλειο παράδειγμα 

της αυτοπειθαρχίας και της επίμονης δουλειάς 

κάτω από επιτήρηση, πρέπει να αφιερώσεις 

όλη την ενέργειά σου στο να προφυλάξεις την 

επαγγελματική φήμη σου και να σταθείς με το 

κεφάλι έξω από το νερό που κάθε τόσο θα απει-

λεί να σε παρασύρει. 

Έκλειψη Ηλίου (13 Νοεμβρίου) στον Σκορ-

πιό (21°). Οι εκλείψεις συμβολίζουν κομβι-

κές περιόδους κατά τις οποίες υπάρχει 

κινητικότητα σε βασικούς τομείς. Οι 

μεταβολές συνοψίζονται στις συναι-

σθηματικές σχέσεις: μαζί με δέσμευση 

ή χωρισμένοι; Και στα επαγγελματικά: 

σταθεροποίηση ή αναταράξεις; Τα ερω-

τήματα που συνοδεύουν την έκλειψη 

θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Πώς 

θα γίνει πράξη επαγγελματικά και κοινωνικά αυτό 

που θέλεις να είσαι; Πώς θέλεις να σε βλέπει ο κόσμος; Ποια 

δουλειά ικανοποιεί τις ανάγκες σου και σε εμπνέει; Παρόλο 

που αγωνίζεσαι να απελευθερωθείς, οι παλιοί φόβοι πεθαί-

νουν δύσκολα. 

Ιχθείς 
(19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Δίας στον Ταύρο μέχρι 12 Ιουνίου και μετά περνάει στους 

Διδύμους. Με τον Δία στον Ταύρο και με πιο θετικό πνεύμα, 

θα βοηθηθείς να ξεπεράσεις ένα πλήθος από παράπονα. Εί-

σαι πιο παραγωγικός, ζωντανός, συνεννοήσιμος. Μόνο όταν 

χωριζόμαστε από αυτούς που αγαπάμε καταλαβαίνουμε πό-

σο ισχυροί είναι οι δεσμοί που μας ενώνουν. Η επικοινωνία 

είναι η πιο θεραπευτική δύναμη στον κόσμο. Μπορείς να έρ-

θεις κοντά με όλους όσους θεώρησες ότι κάποια στιγμή σε 

πρόσβαλαν, σε πλήγωσαν, σε αδίκησαν, αλλά συνεχίζεις να 

αγαπάς. Οι συναισθηματικές αρρυθμίες μπορούν να διορ-

θωθούν με μια βελούδινη γλώσσα και ένα μυαλό γε-

μάτο κατανόηση. Και πιο πρακτικά ό,τι σχετίζεται 

με επικοινωνία, κίνηση, ταξίδια, σπουδές, μετα-

κόμιση, επαγγελματικά ραντεβού, ελεύθερα 

επαγγέλματα, δημόσιες σχέσεις, συγγραφή, 

διδασκαλία ή ακόμα και αγορά αυτοκινήτου, 

δίπλωμα, σχέδια και συνεννοήσεις που α-

φορούν ένα κοινό σχέδιο με αδέλφια και 

συγγενείς ή ανθρώπους εμπιστοσύνης 

ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ. Οι αστρολογικές στήλες 

μπορούν να σου πουν ότι ο Δίας στον 

4ο οίκο σου, δηλαδή στους Διδύμους, 

σημαίνει ότι η σχέση σου με τη μητέρα 

σου και την οικογένεια θα περάσουν 

μια ευτυχισμένη περίοδο, ότι σκέφτε-

σαι να ανανεώσεις το σπίτι σου, ότι οι 

εντάσεις στη δουλειά μειώνονται, ότι 

χαίρεσαι να φιλοξενείς φίλους, ότι α-

γοράζεις σπίτι ή ότι μετακομίζεις σε 

ένα καινούργιο σπίτι ή ότι αλλάζεις 

επαγγελματική διεύθυνση, πόλη 

ή χώρα. Όλα αυτά είναι απολύτως 

πιθανά, όπως και η άφιξη ενός παι-

διού στην οικογένεια ή στο ευρύ-

τερο οικογενειακό περιβάλλον. Η 

εσωτερική αυτοπεποίθηση είναι 

το 

καύσιμο 

που θα σε οδη-

γήσει να κάνεις το σπίτι και 

την οικογένεια τα δύο πιο επιτυ- χημένα 

σύμβολα της φετινής χρονιάς. Καλύτερα πάν τως να 

επικεντρωθείς σε ένα στόχο. Είτε στο σπίτι και την οικογέ-

νεια είτε στην καριέρα. Όχι ταυτόχρονα και στα δύο. 

Κρόνος στον Ζυγό μέχρι 5 Οκτωβρίου και μετά περνάει 

στον Σκορπιό. Αισθάνεσαι το παρελθόν να σε πιέζει προς τα 

πίσω και το μέλλον να σε σπρώχνει προς τα εμπρός. Πρέπει 

να είναι μια τρομακτική αίσθηση, γιατί ουσιαστικά προσπα-

θείς να ξαναγεννηθείς με την ίδια έκπληκτη και τρομοκρα-

τημένη αντίδραση ενός μωρού που ετοιμάζεται να ανοίξει 

τα μάτια του σε έναν καινούργιο κόσμο. Πρόκειται για μια 

εποχή που πρέπει να δείξεις κατανόηση στις αντιλήψεις των 

άλλων, ακόμα κι αν πρόκειται για αυτούς από τους οποίους 

προσπαθείς να ξεφύγεις. Και κάτι ακόμα: μπορεί η αποστα-

σιοποίηση να είναι μια σοβαρή λύση, όταν οι σχέσεις παρα-

γίνονται καυτές, υπάρχουν όμως ακόμα τα δάνεια που έχεις 

πάρει, οι απλήρωτοι λογαριασμοί και οτιδήποτε κοστίζει μια 

περιουσία στην εποχή μας και όλα αυτά δεν μπορείς να τα 

αποφύγεις. Επίσης: Οικονομικές δυσκολίες. Σύντροφος σε 

οικονομική κρίση. Ψυχολογικές δυσκολίες ή κρίση κάποιου 

κοντινού σου προσώπου που σε αναγκάζουν να έρθεις σε 

επαφή με τους φόβους και με τα βαθύτερα στρώματα της 

ψυχής σου. Η είσοδος του Κρόνου στον Σκορπιό εξομα-

λύνει την οικονομική δυσπραγία, ή τουλάχιστον σταματά-

ει η απίστευτη πίεση που άσκησε στα οικονομικά σου. Η 

πραγματικότητα των σχέσεων και η επαγγελματική εικόνα 

γίνονται πιο χειροπιαστές – ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Κάτι 

σημαντικό: Δεν τίθεται ζήτημα χωρισμών ή απότομων εργα-

σιακών ρήξεων, αν δεν σε επηρεάζουν άμεσα οι εκλείψεις. 

Με τον Κρόνο στον 9ο οίκο σου οι ιδέες σου για τη ζωή γειώ-

νονται. Τώρα είναι η εποχή να μειώσεις το χάσμα που υπάρ-

χει ανάμεσα σε αυτά που ονειρεύεσαι και σε αυτά που μπο-

ρούν να γίνουν. Είναι μια εποχή προετοιμασίας –με δουλειά, 

αύξηση προσόντων, αναζήτησης συμμάχων, σπουδών– για 

να τα δώσεις όλα στην καριέρα μόλις ο Κρόνος περάσει μετά 

από δυόμισι χρόνια στον Τοξότη.

Έκλειψη Ηλίου (20 Μαΐου) στους Διδύμους (0°21΄) και 

έκλειψη Σελήνης (4 Ιουνίου) στον Τοξότη (14°). Για άλλη 

μια φορά γίνονται στον άξονα που περιέχει οικογένεια/ε-

παγγελματική ζωή. Στις εκλεί-

ψεις θα ασφυκτιάς από τις 

υποχρεώσεις της οικογένει-

ας, θα θυμώνεις που τα βάρη 

πέφτουν πάνω σου και θα 

τα παίρνεις όταν θυμάσαι 

ότι δεν είναι η πρώτη φο-

ρά που καλείσαι να βάλεις 

πλάτη στους άλλους ενώ 

αυτοί σπάνια σε στήριξαν. Και 

θα σκέφτεσαι ότι η επαγγελ-

ματική σου ζωή δεν είναι αυτή 

που θέλεις ή ότι έχει φτάσει σε 

ένα σημείο που είτε θα ανέβεις 

είτε θα πέσεις. Άρα χρειάζεται να 

ξαναδείς σημαντικές σχέσεις και την 

επαγγελματική σου πορεία χω-

ρίς φόβο και πάθος. Ακόμα 

κι αν νιώσεις θύμα των περι-

στάσεων, μπορείς να είσαι σί-

γουρος ότι θα λειτουργήσει και 

πάλι το παλιό σου κόλπο: αυτό 

που πηδάς από το παράθυρο και 

προσγειώνεσαι σε ένα δίχτυ. A
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Hammam Baths, Αγ. Ασωμάτων 17 & Μελιδόνη 1, Θησείο,  www.hammam.gr, Τρ.-Παρ. 

13.00-22.00 & Σάβ.-Κυρ. 10.00-22.00 (Δευτ. κλειστά)/ Ενδεικτικές τιμές: απλό χαμάμ € 25, 

«Αλί Μαμά» χαμάμ (πλήρης υπηρεσία) € 45 (€ 80 το ζευγάρι, προπληρωμένα πακέτα € 210 

για 6 συνεδρίες, € 320 για 10 και € 600 η ετήσια συνδρομή)

Εκείνο της Πλάκας στο «Λουτρό Των Αέρηδων» λειτουργεί πια ως μουσείο. Το «Χα-

μάμ» στα Πετράλωνα είναι πια μουσική σκηνή. Και το πρώτο αυθεντικό χαμάμ στην 

Αθήνα –μετά από πολύ πολύ καιρό– είναι γεγονός. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, πια να 

παίρνεις το πρώτο αεροπλάνο για την Πόλη. Ανεβαίνεις την οδό Ασωμάτων και λίγο 

πριν φτάσεις στη συνονόματη πλατεία στρίβεις δεξιά σε ένα αδιέξοδο στενό. Εκεί βρί-

σκεται το κυριολεκτικά «πιο καυτό μέρος στην πόλη». Μπαίνεις στο πολύ ενδιαφέρον 

και από αρχιτεκτονικής άποψης κτίριο (άλλωστε η ψυχή του πρότζεκτ, και μία εκ των 

τριών ιδιοκτητών, Νάγια Κούρτη, είναι αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων), σε υποδέ-

χονται και σε οδηγούν στον πρώτο όροφο, όπου βρίσκονται τα αποδυτήρια για να αλ-

λάξεις. Ο ζεστός χώρος είναι για 6 άτομα και υπάρχει μια έξτρα αίθουσα με 2 μαρμά-

ρινα κρεβάτια για τη φουλ υπηρεσία (απολέπιση, λουτρό με φυσικό σαπούνι, λούσιμο 

και μασάζ). Μπορείς βέβαια και απλά να κάνεις τη λούφα σου όση ώρα θες πάνω στην 

καυτή στρογγυλή πλάκα, ενώ ο χώρος είναι μεικτός για άντρες και γυναίκες (εκτός 

από τις Τρίτες, που είναι «just for the ladies»). Απλά καλό θα είναι να κουβαλάς το μα-

γιό σου, αλλά ακόμα κι αν το ξεχάσεις σου παρέχονται εσώρουχα μιας χρήσης. Όταν 

αποφασίσεις ότι ζεματίστηκες όσο πρέπει, βγαίνεις ροδαλός στο σαλονάκι, παίρνεις 

το τσάι σου και μπορείς να αράξεις τρώγοντας ή πίνοντας κάτι από το μπαρ. Το Ζερια-

τρίκ της καινούργιας χρονιάς έχει μόλις ολοκληρωθεί… -Παναγιώτης Μένέγος

Χαμάμ
το πιο καυτό 
μέρος 
της Αθήνας

Αφού, είπαμε, 

«ανήκωμεν εις την Ανατολή»…
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Για αυτούς
θα μιλάμε

αύριο 

Ε
ίναι –σύμφωνα με τα λεγόμε-

νά του – από τους πιο ανορ -

θόγραφους ανθρώπους που 

υπάρχουν. Και είναι, επίσης, ο 

επόμενος κρίκος στην αλυσίδα 

της εξωστρέφειας του ελληνι-

κού σινεμά. Η πρώτη του μεγάλου 

μήκους ταινία «L» είναι η παρθενι-

κή ελληνική συμμετοχή στο φεστι-

βάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου 

Sundance (19-29/1). 

«Γεννήθηκα στην Καστοριά το 1970. 

'Εχω κάνει μια μικρού μήκους ταινία, 

κάποια video clips και εκατοντάδες 

διαφημιστικά. Ακούω πολλή μουσι-

κή και οδηγώ μια βέσπα τρικάβαλο 

με το γιο και τη γυναίκα μου. Δεν έχω 

δίπλωμα αυτοκινήτου, αλλά έχω περ-

πατήσει σε παγωμένη λίμνη.

Το “L” (όπως “learners”) είναι μια ιστο-

ρία για έναν άντρα που ζει στο αυ-

τοκίνητό του. Συναντάει τη γυναίκα 

και τα δυο παιδιά του συγκεκριμένες 

ώρες και ημέρες σε πάρκινγκ αυτοκι-

νήτων. Η δουλειά του είναι να βρίσκει 

και να μεταφέρει το καλύτερο μέλι 

που υπάρχει σε έναν άντρα 50 ετών. 

Η εμφάνιση ενός καινούργιου οδηγού 

προκαλεί την απόλυσή του. Η ζωή του 

αλλάζει και θεωρεί παράλογο το ότι 

δεν τον εμπιστεύεται κανείς.

Δεν συμμερίζομαι ταμπέλες όπως 

“greek weird cinema”. Κάθε ταινία έχει 

το δικό της πλαίσιο. Τα τελευταία χρό-

νια οι Έλληνες σκηνοθέτες και οι συνερ-

γάτες τους πήραν το σινεμά στα χέρια 

τους. Το έκαναν προσωπική και οικογε-

νειακή υπόθεση. Το οικονομικό, επειδή 

ακριβώς δεν υπάρχει, πέρασε σε δεύτε-

ρο πλάνο. Τα θέματα επίσης έγιναν πιο 

παγκόσμια (sic). Μην ξεχνάμε ότι όλος 

ο πλανήτης κοιτά την Ελλάδα από πο-

λύ κοντά. Κοίτα τις διαδηλώσεις στους 

δρόμους, κοίτα και το σινεμά μας. 

Η ίδια η ταινία, μαζί με την πίστη της 

παραγωγού μου Αμάντας Λιβανού σε 

αυτήν,  έφεραν το Sundance κοντά 

μας. Η χαρά μας από τότε εί-

ναι μεγάλη και προετοι-

μαζόμαστε κάθε ηλιό-

λουστη μέρα χορεύ-

οντας στον ήλιο».        

- Π. ΜΕΝΕΓΟΣ

Ο σκηνοθέτης
Μπάμπης Mακρίδης
πάει στο Sundance Festival

Το σενάριο 

του «L» ανήκει στον 

Ευθύμη Φιλίππου και 

πρωταγωνιστής είναι 

ο Άρης Σερβετάλης. Θα 

βγει στις αίθουσες το 

2012 από τη Feelgood 

Entertainment. 

Ο Γιάννης Μποστατζόγλου 
μόλις ξεδίψασε, 

ο  Άρης Σεβρετάλης 
παρακολουθεί...

Το πορτρέτο του 
Μπάμπη Μακρίδη από 
τον Ευθύμη Φιλίππου
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Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία του Άκι Κουαρισμάκι 
που θέλει να κάνει τον κόσμο καλύτερο 

Το Λιμάνι της Χάβρης
Είναι λίγοι εκείνοι οι κινηματο-
γραφιστές που τολμούν να θίξουν 
«δύσκολα» θέματα. Και ακόμα λι-
γότεροι εκείνοι που καταφέρνουν 
να τα κάνουν οικεία. Ο Άκι Κουα-
ρισμάκι έχει αποδείξει ότι είναι έ-
νας από αυτούς και στην τελευταία 
του επιστροφή, με το «Λιμάνι της 
Χάβρης», ασχολείται με το θέμα 
της μετανάστευσης. Και με τρυφε-

ρότητα, ρομαντι-
σμό και αισιόδοξη 
διάθεση, μας δίνει 
ένα πραγματικό 
αριστούργημα που 
μπορεί να μας κάνει 
να ξανασκεφτούμε 
τη στάση μας απέ-
ναντι στη ζωή. 

Πρωταγωνιστής της 
ταινίας είναι ο Μαρ-

σέλ Μαρξ. Ένας πρώην συγγραφέ-
ας που πλέον έχει φτάσει στη μέση 
ηλικία και έχει αυτοεξοριστεί στη 
Χάβρη, το δεύτερο πιο πολυσύ-
χναστο λιμάνι της Γαλλίας. Εκεί 
περνά τις μέρες του εξασκώντας το 
ταπεινό επάγγελμα του λούστρου, 
επισκεπτόμενος το αγαπημένο 
του μπαρ και φροντίζοντας τη βα-
ριά άρρωστη γυναίκα του, Αρλετί. 
Μέχρι που η μοίρα θα τον φέρει 
κοντά σε έναν πιτσιρικά, έναν α-
νήλικο Αφρικανό λαθρομετανά-
στη. Και ο κουρασμένος Μαρσέλ 
θα αναζητήσει μέσα του τα τελευ-
ταία αποθέματα ανθρωπιάς για να 
του σταθεί και να τον φροντίσει 
όσο καλύτερα μπορεί. 

Το «Λιμάνι της Χάβρης», που έ-
κλεψε την παράσταση στο 64ο 

Φεστιβάλ Καννών εξασφαλίζοντας 
το Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης 
Κριτικών (FIPRESCI) αλλά και Εύ-
φημο Μνεία από την Οικουμενική 
Επιτροπή, κέρδισε την εκτίμηση 
όλων των κριτικών. Ενδεικτικά, οι 
«New York Times» χαρακτηρίζουν 
τον Κουαρισμάκι «γνήσιο διάδοχο 
των Τσάπλιν, Ρενουάρ και Τατί στο 
χώρο της ουμανιστικής κωμωδίας», 
το «Variety» αναφέρει πως η ταινία 
«κατακτά άνετα μια θέση ανάμεσα 
στις κωμικότερες στιγμές της κα-
ριέρας» του δημιουργού, το «Film 
Journal International» μιλάει για 
μια «γνήσια συγκινητική κινημα-
τογραφική εμπειρία, που δύσκολα 
μπορεί να περιγραφεί με λέξεις». 

Το «Λιμάνι της Χάβρης» αποτελεί 
την πρώτη ταινία της νέας τριλο-
γίας του Κουαρισμάκι, με γενικό 
τίτλο «Harbor Town Trilogy», με 
τις δύο επόμενες να διαδραματί-
ζονται σε λιμάνια της Ισπανίας και 
της Γερμανίας.

H ταινία προβάλλεται ήδη στους 
κινηματογράφους.

Σενάριο - 

σκηνοθεσία: Άκι 

Κουαρισμάκι. Παίζουν: 

Αντρέ Βιλμς, Κάτι Ούτινεν, 

Ζαν-Πιερ Νταρουσέν, Μπλο-

ντέν Μιγκέλ, Ελίνα Σάλο, 

Εβελίν Ντιντί.  
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Α πό τη χώρα του Μινώταυρου, ο 

Νίκος Μαχλάς σαν άλλη Κασσάν-

δρα έστειλε το χρησμό: «Μέχρι τον 

τρίτο μήνα του δίσεκτου αυτού έτους, τον 

Μάρτη, οι περισσότερες ομάδες της Σούπερ 

Λίγκας θα βρίσκονται πολύ κοντά στην οικο-

νομική καταστροφή!». Ένα κατάμαυρο σύν-

νεφο σκέπασε τον ουρανό του Ηρακλείου 

μόλις τα λόγια του βετεράνου Οφιτζή σκόρ-

πισαν στον αέρα. Όλοι κοίταζαν τον ήλιο που 

πάλευε να ξεφύγει από το πέπλο στο οποίο 

είχε τυλιχθεί. Ήλιος μπλεγμένος σε μαύρο 

σύννεφο σημαίνει κακό σημάδι, ψιθύρισαν 

οι παλιοί και πριν προλάβουν να εξωτερικεύ-

σουν τη σκέψη τους σε καφενεία και στέκια, 

το θλιβερό μαντάτο έσκασε σαν αυτοσχέδια 

βόμβα τρομοκρατικής οργάνωσης σκορ-

πίζοντας πανικό. Ο ΟΦΗ λόγω οικονομικών 

προβλημάτων οδηγείται στο Πρωτοδικείο! 

Τα προφητικά λόγια του Μαχλά έπεσαν στη 

γη του Βασιλιά Μίνωα για να φυτρώσουν 

μαύρα άνθη, μαύρα σαν τις σκέψεις των φι-

λάθλων της ομάδας. 

Ο χρησμός άρχισε να 

επιβεβαιώνε ται.  Ο 

Νίκος Μαχλάς προτί-

μησε να γίνει κακός 

μάντης, παρά μάντης 

κακών. Έχοντας άλλες 

παραστάσεις στο μυα-

λό του από την πολυ-

ετή παρουσία του στο 

εξωτερικό, έβλεπε ότι 

η φούσκα του ελληνι-

κού ποδοσφαίρου δεν 

θα αργήσει να σκάσει 

στα μούτρα όσων την αγνοούν επιδεικτικά.

Με βάση την εικόνα της Ελλάδας οι-

κονομικά, το ποδόσφαιρο μοιάζει να μην 

έχει μέλλον αν συνεχίσει να διοικείται με 

τον ίδιο σπάταλο τρόπο. Τα περιθώρια δεν 

έχουν στενέψει, έχουν πλέον εξαντληθεί. 

Η κρίση στην κατακρήμνιση συμπαρασέρ-

νει τα πάντα. Με την αβεβαιότητα και την 

ανασφάλεια να έχουν σκαρφαλώσει στις 

πρώτες θέσεις του top 10 της ύφεσης, το 

πού θα βρίσκεται η Ελλάδα στον οικονομι-

κό χάρτη τους επόμενους μήνες είναι δύ-

σκολο να το προβλέψουν ακόμα και οι πιο 

έμπειροι παγκόσμιοι αναλυτές. 

Ουσιαστικά, το ρόλο του επενδυτή, του ε-

πιχειρηματία που βάζει το χέρι στην τσέπη 

προς όφελος της ομάδας που διοικεί, τον 

παίζει μόνο ένας αυτή τη στιγμή στο ποδο-

σφαιρικό στερέωμα. Ο Βαγγέλης Μαρινά-

κης, στον Ολυμπιακό. Όσο αντέξει κι αυτός, 

γιατί αν συνεχίσει την ίδια πολιτική ο πρω-

θυπουργός ΑΤΜ Λουκάς Παπαδήμος με τους 

τροϊκανούς αντάμα, βλέπω ακόμα και τους 

Βαρδινογιάννηδες να μαθαίνουν ακορντε-

όν, μην κάτσει η στραβή και βρεθούν ξεκρέ-

μαστοι. Για να είμαστε ρεαλιστές, ο Ολυμπια-

κός πρόλαβε και καπάρωσε επενδυτή πριν η 

κρίση φουντώσει. Γιατί αν κάποιος πήγαινε 

τώρα στον Μαρινάκη και ζητούσε να ανα-

λάβει την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, με τα χρέη 

που είχε και όλα τα γύρω-γύρω, αμφιβάλλω 

αν θα την αναλάμβανε. Μπορεί να φαινόταν 

θετικός στο ενδεχόμενο να συνεισφέρει, να 

βάλει κάποια χρήματα, αλλά όχι και να ανα-

λάβει εξ ολοκλήρου την ΠΑΕ.   

Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι το deal 

με τους Άραβες θα γίνει. Αν όχι, τα περιθώ-

ρια στενεύουν. Στην ΑΕΚ περίμεναν το θαύ-

μα, αλλά με το που εμφανίστηκε ο Σαλιαρέ-

λης στο πλευρό του Ξενιάδη, ακόμα και ο 

Λάζαρος ξαναγύρισε στον τάφο κρεμώντας 

ταμπέλα «Do not disturb»! Μπορεί τα σάβα-

να να μην έχουν τσέπες κι έτσι ο Λάζαρος 

να μην κινδυνεύει να του φάει ο Αργύρης 

το πορτοφόλι, αλλά οποιοδήποτε θαύμα με 

τον Βασιλιά των Ρουμπινιών επιφέρει με μια 

πρόχειρη εκτίμηση φυλάκιση τουλάχιστον 

ενός έτους. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην πώ-

ληση δύο σημαντικών μονάδων. Κοντρέρας 

και Βιερίνια πουλήθηκαν για να ανασάνει 

οικονομικά η ομάδα. Βλέπετε, με την ΟΥΕΦΑ 

δεν είναι να κάνεις αστεία. Ο αντιπρόεδρός 

της Μάριος Λευκαρίτης 

με τις πρόσφατες δη-

λώσεις του προειδο-

ποίησε για τον κίνδυ-

νο που διατρέχουν οι 

ομάδες μας! Σειρά θα 

πάρει ο Σαλπιγγίδης, 

κάποιος άλλος που η 

ταρίφα του μπορεί να 

αποδειχθεί σωτήρια; 

Θα δούμε. Στον Άρη 

προσπαθούν να εξα-

γνίσουν τις αμαρτίες του 

παρελθόντος με την απελευ-

θέρωση βαριών συμβολαίων, το ίδιο επιχει-

ρούν να κάνουν και στον Πανιώνιο. Ο ΟΦΗ 

ανακοινώνει ότι το Πρωτοδικείο είναι η μό-

νη λύση και η κατηφόρα συνεχίζεται… 

Οι ομάδες της Σούπερ Λίγκας απέτυχαν 

ακόμα και στον τομέα της απλής διαχειρι-

στικής πολιτικής. Στο όνομα ενός ανταγωνι-

σμού που έφτιαξαν στα μέτρα της δικής τους 

λογικής, μπάταραν το καράβι. Έπαιρναν π.χ. 

100 ευρώ από τα τηλεοπτικά, διαφημιστικά 

και κρατικά κονδύλια (ΟΠΑΠ κ.ά.) και ξόδευ-

αν 500! Με αποτέλεσμα η μαύρη τρύπα κάθε 

χρόνο να ανοίγει όλο και περισσότερο, μέχρι 

να τους ρουφήξει όλους μέσα. Μιλούσαν για 

υποδομές, ακαδημίες, φυτώρια και άλλα. 

Όλα αυτά μπορεί να βρίσκονταν στο στάδιο 

της δημιουργίας, κάποιες άλλες ΠΑΕ να τα 

είχαν σαν υποδομές αλλά δεν ήξεραν πώς 

να τα χρησιμοποιήσουν. Μερικές μάλιστα 

ούτε που ενδιαφέρονταν για την εξασφάλι-

ση ή τη διατήρησή τους. Άσ’ τα, να λέμε ότι 

υπάρχουν! Τώρα που τα χρήματα εξαφανί-

στηκαν, άνοιξε η γη και τα κατάπιε, να δω τι 

θα κάνουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πολλοί 

που το έπαιζαν πρόεδροι θα εξαφανιστούν 

σαν τους λεκέδες στην πρώτη πλύση. Και τα 

γήπεδά μας θα γεμίσουν από Πιπίνιδες, Τσα-

μπούρηδες, Σιαλμάδες, Κατσικοχέρηδες, 

Σοϊλέδηδες και Κουτσιανικούληδες. Στερνή 

μου γνώση να σ’ είχα πρώτα! A   

➜ info@athensvoice.gr

Του Μαχλά ο 
χρησμός, στο 
ποδόσφαιρο 

σεισμός!   

Ο
ι Sailing Tomatoes παίζουν σχεδόν κάθε μέρα στη γωνία Ικτίνου και Μα-
κένζυ Κινγκ. Εμφανισιακά, θα μπορούσες να τους αποκαλέσεις και λευ-
κούς ράστα, έτσι όπως σολάρουν με τις τζίβες, τα μαύρα γυαλιά και τα ζακάρ 
πουλόβερ τους. Μουσικά, όμως, η πανδαισία που προσφέρουν είναι πρωτά-
κουστη για μπάντα του δρόμου. Ο ήχος τους είναι μια μείξη Μανούτσε και 
ρεμπέτικου, μπλουζ, σουινγκ και δημωδών ασμάτων. Ο μπουζουκτσής παίζει 

το όργανο σαν κιθάρα ή μαντολίνο, ο ακουστικός μπασίστας ανεβοκατεβαίνει τις 
κλίμακες της τζαζ, ο κόσμος περνάει ή στέκεται, ρίχνει κέρματα στη θήκη της κιθά-
ρας που χρησιμεύει για κουμπαράς. Αν δώσεις πάνω από δύο ευρώ, ο κλαρινετίστας 
τους χαμογελώντας σού γνέφει να τσιμπήσεις και το cd τους. Το δισκάκι τους λέγεται 
«Dromos» και οι «Ντομάτες που σαλπάρουν» είναι ό,τι πιο αληθινό και ωραίο 
κρύβουν οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, και απορώ πώς διέφυγε από τη δημοσιογράφο 
των New York Times στο πρόσφατο αφιέρωμά τους τον περσινό Νοέμβριο. Καινούρ-
για χρονιά, παλιές συνωμοσίες! Δεν ξέρω ποιος τις βγάζει, αλλά παντού στην πόλη 
λένε πως ανά εξάμηνο πλέον θα γράφουν διθυραμβικά σχόλια για τη Θεσσαλονίκη 
διεθνείς μιντιακοί κολοσσοί, γιατί έπεσε γραμμή από τα εβραϊκά λόμπι που τους ε-

λέγχουν να ανεβάσουν το προφίλ μας, 
ώστε να γίνουμε πόλος έλξης. 

Σε  σ υν τον ισ μό μ ε  τους  Sa i l i ng 
Tomatoes, που προφανώς δίνουν το 
cd τους σχεδόν τζάμπα, γιατί δεν τους 
έγραψαν οι Times, υπάρχει κι ένα σύ-
νολο από ωραία και γενναία μέρη που 
ανακαλύψαμε ή τα ξαναερωτευτήκαμε 
με την παρέα μου τις φετινές γιορτές. 
Φτηνά, καλαίσθητα, ψυχωμένα, ρο-
μαντικά, παρεΐστικα, κόζι και τρυφε-
ρότατα. Το καφέ «Rialto» της Σβώλου 
σερβίρει εξαίσιο τσιζ κέικ και ολόφρε-
σκο κορμό, και σηματοδοτεί μια νέα ε-
ποχή στην Αλεξάνδρου Σβώλου, που 

παίρνει τα πάνω της φιλοξενώντας γλυκύτατα μαγαζιά για να σπαταλάς το χρόνο σου. 
Παραδίπλα από το «Rialto» είναι το «Journal» και μια ανάσα τσικ αριστερά το εξαίσιο 
ουζερί «Ψαροκόκκαλο», το αυθεντικό ροκ εν ρολ μπαρ «Pulp», η «Ανεμόεσσα» με 
τον τούβλινο διάκοσμο, το αξιοπρεπέστατο και πάμφτηνο εστιατόριο «Χρυσό Παγώ-
νι», καθώς και η γερμανικής έμπνευσης μπιραρία «extra blatt». Αν και νομίζω πως 
το πιο εμπνευσμένο που διαθέτει η Αλεξάνδρου Σβώλου είναι το μικρό καφάο-έργο 
τέχνης δίπλα στο γκουρμέ σαντουιτσάδικο «Healthy Advice», όπου άγνωστος καλ-
λιτέχνης διέσπειρε χρώμα και ιδέες στη μουντή μεταλλική του πρόσοψη. Προφανώς 
είναι ο ίδιος που μαζί με τους φίλους του ξαμολιέται τις νύχτες και φιλοτεχνεί όλα τα 
καφάο του κέντρου, με αποτέλεσμα αυτές οι μίνι αποθήκες που εντός τους φυλάσ-
σονται οι καλωδιώσεις και η επικοινωνία της πόλης να δείχνουν πραγματικά έργα τέ-
χνης. Ο τυπάρας ή οι τυπάρες μοιάζει να μην ενδιαφέρεται/ονται για την υστεροφη-
μία, εφόσον ούτε υπογράφουν τα έργα τους ούτε προφανώς έκαναν αίτηση στο Δήμο 
για να χρηματοδοτηθεί το πρότζεκτ τους. Πρότζεκτ για την καύλα του δηλαδή, μικρή 
παρέμβαση έμπλεη από τις ουτοπίες που μου αρέσουν. Δρούμε για την πόλη δηλαδή, 
γιατί μας αρέσει να δρούμε για την πόλη και τίποτα άλλο. 

Περπάτησα πολύ την πόλη τα φετινά Χριστούγεννα, γλέντησα στα πάρτι και τα μπαρ, 
αφού σχεδόν παντού παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στήθηκαν αυ-
τοσχέδιες ψησταριές, τα ηχεία βομβάρδιζαν στο τέρμα με μουσικές, παντού ήταν 
γεμάτα, κι ο κόσμος έμοιαζε να έχει ένα δαιμονισμένο κέφι παρά την κατήφεια και τα 
ζόρια της κρίσης. Κι ένα βράδυ που η γιορτή με έβγαλε ανατολικά, στο Ποσειδώνιο, 
στο «Romance», ήταν σαν να ταξίδεψα με χρονοκαψούλα. Ίδια μπάρα, ίδια ζεστή 
ατμόσφαιρα, μεγαλειώδες ροκ εν ρολ από τον Κώστα Κούτσαρη, που δίπλα στους 
Undertones και τους Tv Personalities έριχνε Vaccines και Foster The People για να 
ισοφαρίζει τις ωραιότερες των αναμνήσεων τού χθες με τα ωραία τού τώρα. Έμοιαζε 
σαν η επικαιρότητα να μπήκε στο pause στη Θεσσαλονίκη, αφού κανείς δεν ασχολιό-
ταν ούτε με τα εκατομμύρια που βρέθηκαν στο λογαριασμό του πρώην δήμαρχου Βα-
σίλη, ούτε με την πώληση Βιερίνια προκειμένου να ρεφάρει η διοίκηση Ζαγοράκη, 
ούτε με το σούσουρο που ξεσήκωσε η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας. A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του Στεφάνου τΣιτΣοπουλου 

2310Soul

Θεσσαλονίκη 2012 

Διαβάτης στην πόλη

Οι Sailing Tomatoes, παραμονή Πρωτοχρονιάς, live 
στην πλατεία Αριστοτέλους 
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 Η Μέριλ Στριπ είναι η 

Σιδηρά Κυρία 
Προσθέτοντας έναν ακόμη χαρακτήρα στη συλλογή 

των εξαιρετικών μεταμορφώσεών της και σε λίγες 

εβδομάδες μια ακόμη υποψηφιότητα (και μάλλον το 

τρίτο της Όσκαρ), με την ταινία «Η Σιδηρά Κυρία», η 

Μέριλ Στριπ δείχνει για μια ακόμη φορά το εύρος της 

γκάμας της, σε μια ερμηνεία που πολύ απλά απαιτεί το 

χειροκρότημα. 

«Ενδιαφέρθηκα από την πρώτη στιγμή που η Φιλίντα Λό-

ιντ μού ανέφερε την πιθανότητα μιας ταινίας για τη ζωή 

της Μάργκαρετ Θάτσερ. Δεν υπάρχουν πολλοί ρόλοι σαν 

αυτόν. Προφανώς επειδή γιατί δεν υπάρχουν πολλές 

γυναίκες που να έχουν βρεθεί  σε τόσο ψηλές ηγετικές 

θέσεις» λέει η ίδια. 

Στη διάρκεια της ταινίας μεταμορφώνεται κυρίως με 

το ταλέντο αλλά και με τη βοήθεια ενός μέικ-απ (που 

μάλλον θα πάρει επίσης Όσκαρ) τόσο σε γερασμένη, 

χαμένη στην ομίχλη της επερχόμενης άνοιας και της 

παρελθούσης δόξας πρώην πρωθυπουργό, όσο και 

σε άτεγκτη αποφασισμένη σιδηρά κυρία. Και για την 

ίδια, αυτός ακριβώς ο συνδυασμός ήταν που έκανε 

το ρόλο τόσο ενδιαφέροντα: «Βρήκα συναρπαστική 

την πρόκληση να παντρέψω αυτά τα δυο κομμάτια της 

ζωής της. Το ένα βρίσκεται στη γνώση μας για τις μέρες 

της δόξας αυτής της τόσο ισχυρής πρωθυπουργού και το 

άλλο στη φαντασία μας για το πώς μπορεί να είναι στην 

πραγματικότητα σήμερα αυτή η γερασμένη γυναίκα». 

Το θριαμβευτικό αποτέλεσμα ανήκει ολοκληρωτικά   

     στην ίδια. - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

InfoΗ ταινία «Η Σιδηρά Κυρία» βγαίνει στους κινηματογράφους 
την Πέμπτη. Διά-

βασε την κριτική, σελ. 40. 
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ΜΑΘΗΜΑ ΧΟΡΟΥ 
Ο θαυμασμός για τη μινιμαλιστική αισθητική 
του γιαπωνέζικου θεάτρου No και Kabuki ένωσε 
δύο ιδιοφυΐες, τη χορευτική της Sylvie Guillem 
και τη σκηνοθετική του Robert Lepage. Η προε-
τοιμασία και αποσπάσματα από την παράσταση 
«Eonnagata» σε μια σπάνια κινηματογράφηση. 
CineDoc, Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31, 18/1, 20.00

ΕΝΤΙΜΟΣ ΠΕΝΙΑ
Ο Γιώργος Μπουζιάνης και 13 εξαιρετικοί καλλι-
τέχνες φίλοι του. «Τα χαρακτηριστικά τους: σύ-
μπνοια, παραδοχή, υποστήριξη» όπως σημειώνει 
η επιμελήτρια Ε. Κυπραίου. Μια έκθεση λιτή όπως 
το σπίτι-μουσείο του ζωγράφου, με σκέψεις φιλί-
ας και θαυμασμού για το δάσκαλο και με λίγα αλλά 
αντιπροσωπευτικά έργα. Μουσείο Μπουζιάνη, 
Γ. Μπουζιάνη 27-31, Δάφνη, μέχρι 31/1

ΜΙΚΡΟΠΟΛΕΙΣ
Μια τηλεοπτική σειρά, 14 αστικές περιοχές, 14 λέ-
ξεις-κλειδιά. Κυψέλη-το υπόγειο και Κηφισιά-το σα-
λόνι. Εκάλη-τα τείχη και Ασπρόπυργος-η αποθήκη. 
Οι γειτονιές και οι λέξεις χαρτογραφούν και συνθέ-
τουν το πολύπλοκο παζλ της σύγχρονης Αθήνας. 
Χώροι και πρόσωπα σε «ζωντανή» σύνδεση. Μια 
αφήγηση που μας αφορά. ΕΤ1, κάθε Τρίτη στις 22.00

ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΗ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Στις φωτογραφίες του Robert Mapplethorpe οι 
φλέβες του A. Butler και της L. Lyon μοιάζουν συναρ-
παστικά με τις φλέβες της τουλίπας. Προκλητικά 70s 
και P. Smith σε 100 εικόνες. Μερικές θα μπορούσε να 
τις είχε τραβήξει ο Michelangelo. Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών, Συγγρού 107-109, μέχρι 15/2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ο Παύλος Φυσάκης φωτογραφίζει τα άκρα της Ευρώπης. Τη Γαύδο, τη Νορβηγία, τη Ρωσία, 

την Πορτογαλία. Τοπία και άνθρωποι με ακραίες διαφορές και ομοιότητες, σε ακραίες 
συνθήκες. Γκουλάγκ και ραδιενέργεια, ερημικές παραλίες και λευκή σιωπή. 

Πρόταση για soundtrack της έκθεσης το ονειρικό «The Ground» του Nορβηγού Tord 
Gustavsen. Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, μέχρι 29/1

Voicechoice Tου MIXAΛH ΠITENH  ➜ pitenis@ath.forthnet.gr

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Ο Andy Warhol 

στου Ψυρρή 

Δες τα original εξώφυλλα-

έργα τέχνης του περιοδικού 

«Interview», υπογεγραμμέ-

να από τον Andy Warhol, 

στη Suita. Αγ. Αναργύρων 

10, 210 210 3229.345. Ως 

16/1.
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«Εκείνος που 
δέχεται χαστούκια» 

Ιδιόρρυθμο, ατμοσφαιρικό και 
μελαγχολικό είναι το τελευταίο 
έργο (1915) του Λεονίντ Αντρέ-
γιεφ, χαρακτηριστικό δείγμα του 
συμβολικού και εξπρεσιονιστικού 
ύφους του συγγραφέα, που θεω-
ρείται από τους πιο ταλαντούχους 
και παραγωγικούς εκπροσώπους 
της αργυρής περιόδου στη ρωσι-
κή ιστορία. Σκηνικό, ένα μεγάλο 
τσίρκο κάπου έξω από μια μεγα-
λούπολη. Εκεί κάνει την εμφάνισή 
του ένας μυστηριώδης άντρας ζη-
τώντας μια θέση στο θίασο. Ανα-
λαμβάνει ένα πρωτότυπο πόστο – 
θα ονομάζεται Εκείνος και θα είναι 
αυτός που θα δέχεται χαστούκια 
μπροστά στο κοινό. Παρότι το νού-
μερο γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, οι 
θεατές νιώθουν στο τέλος σα να έ-
χουν δεχτεί οι ίδιοι τα χαστούκια. 
Ένα συγκλονιστικό σχόλιο για τον 
τρόπο που η εξουσία αντιμετωπίζει 
τους μη προνομιούχους. Ανεβαί-
νει στην Αίθουσα Δ9 στην Τεχνό-
πολις σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Τσιάμη με τους Ελισσαίο Βλάχο, 
Παρασκευή Καλογεράκη, Δαυίδ 
Μαλτέζε, Διονύση Μπουλά και 
Ειρήνη Σαγκριώτη. Κάθε Δευτ. & 
Τρ. στις 21.15, € 15 & 10, κρατήσεις: 
693 6113806. Η ATHENS VOICE 
είναι χορηγός επικοινωνίας.

Δώρο διπλά εισιτήρια 
για μια παράσταση 
αποκλειστικά για τους 
αναγνώστες της ATHENS VOICE

  Η ATHENS VOICE εξασφάλισε τριά-

ντα (30) διπλά εισιτήρια για την πα-

ράσταση την Τρίτη 17/1 στις 21.15 

(αίθ. Δ9, Τεχνόπολις). Για να κερδίσεις 

ένα, στείλε SMS: AVP (κενό) και ονοματεπώνυ-

μο στο 54121, μέχρι 16/1 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

ΜΠΛΑΝΚΑ ΑΜΕΖΚΟΥΑ
Γεννήθηκε στην Πόλη του Μεξικού και σπούδασε 
Καλές Τέχνες στη Φλωρεντία και στις ΗΠΑ. Έχει στο 
ενεργητικό της έξι ατομικές, σε μεγάλα μουσεία 
και γκαλερί. Στην πρώτη της έκθεση στην Ελλάδα  
παρουσιάζει μια πρωτότυπη σειρά έργων, έντονα 
pop και με χιούμορ. 
Rooster, πλ. Αγίας Ειρήνης 4, 210 3224.410

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΑΓΩΝΙΕΣ 
Στο βραβευμένο με το Α΄ Κρατικό Βραβείο Θεα-
τρικού Έργου, από το ΥΠ το 2009, μονόλογο του 
Σωτήρη Σαμπάνη, η ηρωίδα Ισμήνη διανύει τρεις 
περιόδους της ζωής της. Σε σκηνοθεσία Τάκη Τζα-
μαργιά, ερμηνεύει η Σοφία Σεϊρλή. Από Μηχανής 
Θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 210 5231.131), 
Κυρ., Δευτ. & Τρ. 21.30, Σάβ. 20.00. € 15, 10 (Φ). 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ζωγράφισε με τρόπο κινηματογραφικό την ιστορία 
μιας γυναίκας μέσα από 33 καρέ – μια γυναίκα που 
ονειρεύεται την παρελθοντική της εικόνα. Το 2001 
ο ζωγράφος βραβεύτηκε με το Β΄ Παγκόμιο Βρα-
βείο ζωγραφικής στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης 
Τέχνης στο Ντουμπάι. Γκαλερί 7, Ζαλοκώστα 7, 
Σύνταγμα, 210 3612.050. Ως 4/2. 

ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
Κλασικό δείγμα συμβολικού ρεαλισμού, με την η-
ρωίδα να αντιμετωπίζει το εξής δίλημμα: να διαλέ-
ξει ανάμεσα στον «έρωτα από τη θάλασσα» ή την 
«ευθύνη της γήινης καθημερινότητας»; Σε σκηνο-
θεσία Μαίρης Βιδάλη. Διάχρονο Θέατρο, Πυθέου 52, 
Ν. Κόσμος, 210 7233.229, Παρ. & Σάβ. 21.00, Κυρ. 18.30. 
€ 20, 15 (Φ), 7 (Παρ./Φ).

LOST IN ATHENS
Νιώθεις χαμένος στην ίδια σου την πόλη; Το 
ίδιο και 18 γνωστοί καλλιτέχνες και 3 μουσι-
κοί (Δ. Κοτσέλης, Ά. Κελπέκης, Γ. Κωνστα-
ντινίδης) που φωτογραφίζουν και αυτοσχε-
διάζουν μουσικά (14-16/1), εμπνεόμενοι από 
τους ήχους της μητρόπολης. Σε επιμέλεια 
των Γ. και Δ. Γεωργακόπουλου, στον πολυ-
χώρο Camp, 13/1 - 13/2 (Απελλού 2, πλ. Κο-
τζιά, 210 3247.679). Μην το χάσεις.

Ανδρέας Καμπάς-Σταυριανουδάκης
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Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

πουτρωμε
Της ΖΙΖΗΣ ΣΦΥΡΗ

Malvazia 
Σαν κρασί που παλιώνει όμορφα

Ο ι Αθηναίοι διασκέδασαν νομίζω στις γιορτές, αν και 
πιο περιορισμένα από ποτέ. Τα ρεφενέ ρεβεγιόν δώ-
σανε και πήρανε και οι βόλτες από σπίτι σε σπίτι «φο-

ρέθηκαν» πολύ στο τέλος του 2011 και την αρχή του ’12. Παρ’ 
όλα αυτά, την έξοδο που δικαιούμασταν την κάναμε στο πάντα 
ατμοσφαιρικό Malvazia, έξοδος που πραγματικά αποδείχτηκε 
πολύ καλή επιλογή. 
Ο χώρος είναι πολύ ατμοσφαιρικός και, αν κι έχει μικρύνει 
κατά μια αίθουσα, έχει γίνει ακόμη πιο cozy. Ντυμένος παντού 
με φυτά, σε κάνει να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε περιποιημένη 
χειμωνιάτικη σέρα, που πάνω της λάμπει ο νυχτερινός ουρα-
νός της Αθήνας. Τα κεριά που καίνε όλη τη νύχτα συμπλη-
ρώνουν τη ζεστή ατμόσφαιρα. Φέτος έχουν δώσει ιδιαίτερη 
σημασία και στο μπαρ, που ενώ παλιά λειτουργούσε σαν χώρος 
αναμονής, τώρα δουλεύει και ανεξάρτητα, ειδικά τις βραδιές με 
ζωντανή μουσική και τις Τρίτες που φιλοξενεί βραδιές μιλόν-
γκα και μαθήματα tango. 
Η κουζίνα του Malvazia έχει κάνει στροφή στα ελληνικά 
«πράγματα» κι έτσι γευτήκαμε μια κουζίνα που αναδείκνυε τα 
ελληνικά μυρωδικά και τα προϊόντα από την ελληνική ύπαιθρο.
Ορεκτικότατα ήταν τα χειροποίητα πιτάκια με ξινομυζήθρα 
Χανίων, αρωματισμένα με πιπερόριζα και σος εσπεριδοειδών, 
οι λουκουμάδες κοτόπουλου με κους κους, μπρόκολο και πέστο 
φρέσκου θυμαριού και οι αλά Κρήτη τηγανητές πατάτες με τη 
φλούδα τους και κρέμα ζεστού κατσικίσιου τυριού Μονεμβα-
σιάς. Μύρισαν Ελλάδα τα πιάτα μας με τα ορεκτικά αλλά και 
με αυτά που ακολούθησαν. Γιουβέτσι με γαρίδες, κάππαρη και 
αυγοτάραχο Τρικαλινού, αρνίσιο κότσι στη γάστρα με πράσο 
και βαλσαμικό Καλαμάτας και χοιρινά φιλετάκια με λεμονοθύ-
μαρο και πουρέ αρακά. Τελειώσαμε με ψητό μήλο με μοσχάτο 
Λήμνου γεμιστό με φουντούκια και κρέμα βανίλιας και με μους 
σοκολάτας με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς.   
Στο Malvazia αξίζει κανείς να πάει, εκτός από το φαγητό, 
και για τις μουσικές του βραδιές. Πιάνο, κιθάρα και τραγούδι 
από τους Βαγγέλη Ζούλα, Ζώη Πατέλη και Μπέλα Κασίμη που 
έχουν και μπρίο και ρεπερτόριο αφιερωμένο στις μουσικές του 
κόσμου – από κλασικά ιταλικά, γαλλικά και πορτογαλέζικα 
μέχρι ελαφρολαϊκά ελληνικά. Τα βράδια της Παρασκευής και 
του Σαββάτου είναι πολύ ατμοσφαιρικά. 
Αν κάποιος πάλι προτιμά ήσυχες βραδιές, από Τρίτη έως 
και Πέμπτη μπορεί να γνωρίσει την κουζίνα του Malvazia με 
ιδιαίτερα καλές τιμές. Με 19 ευρώ το άτομο, δύο άτομα μπορούν 
να απολαύσουν 1 ορεκτικό, 1 σαλάτα, 2 κυρίως πιάτα και 1 επι-
δόρπιο, διαλεγμένα από τον κατάλογο εκείνη την ώρα. Πολύ 
δελεαστική πρόταση για τους καιρούς που περνάμε.  
Malvazia, Αγαθημέρου 1, Ρουφ, 210 3417.010. Κλειστά Κυρ.-Δευτ., τις 
άλλες μέρες ανοιχτά το βράδυ. Παρ.-Σάβ. ζωντανή μουσική. Κατανάλωση/
άτομο € 22-28 χωρίς κρασί, Τρ.-Τετ.-Πέμ. € 19/άτομο. ➜ zsfyris@otenet.gr

2012 
Η συνταγή της επιτυχίας

Έφτασε στα χέρια μας ένα ημερολόγιο για το 2012 με υπέροχη 

εικονογράφηση και άμεση σύνδεση με τον κόσμο της (καθημερι-

νής) γαστρονομίας. Ο τίτλος του εξωφύλλου άλλωστε το δηλώνει 

ξεκάθαρα: «Η Συνταγή της Επιτυχίας» ή «Recipe for Success». Μια 

ακόμη δουλειά της K2 design, ενός από τα πιο πολυβραβευμένα 

δημιουργικά γραφεία με πάμπολλες βραβεύσεις, διακρίσεις και 

δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Την εικονογράφηση 

υπογράφει ο Μενέλαος Κουρούδης, ενώ creative director είναι ο 

πατήρ (και γκουρού της εικόνας στην Ελλάδα) Γιάννης Κουρού-

δης. Κάθε μήνας είναι και ένα υπέροχα ζωγραφισμένο ζαρζαβατικό 

(μπάμια, παντζάρι, αγκινάρα, κρεμμύδι, φινόκιο) που συνοδεύεται 

από χαριτωμένα tips αλλά και από μια συνταγή στην πίσω σελίδα, 

παρμένη από το βιβλίο του Δ. Σκαρμούτσου «64 Εδώδιμα», εκδό-

σεις Ποταμός. Κυκλοφορεί σε 300 αντίτυπα.

 γευσΗ 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

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

ΆΜπΆκΆς    
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 

βουτΆΔων 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. €

BYZANTINO 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281.400 Ίσως ο πιο 
διάσημος και all time classic 
μπουφές της πόλης. Εξαιρε-
τικό πρωινό, ακόμη πιο 
πλούσιο το μεσημεριανό, 
και πιάτα a la carte .  €€

ΓιΆντΕς 
Βαλτετσίου 44, Εξάρχεια, 
210 3301.369 Πολύχρωμο 
και νεανικό. Ελληνική-
μεσογειακή κουζίνα και 
κόσμος με όρεξη. €Μ

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. 

ΕΛΛΆς    
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. €

* FABRIZIO’S     
Σπευσσίπου 8, Κολωνάκι, 
210 7247.180 Ο πολύ καλός 
Ιταλός σεφ Φαμπρίτσιο 
Μπουλιάνι στο δικό του 
χώρο με αυθεντικές 
ιταλικές συνταγές και 
τέλεια γλυκά. Μικρή λίστα 
κρασιών και δυνατότητα να 
φέρει κάποιος το δικό του 
μπουκάλι. Πέμπτη με Σάβ-
βατο ανοιχτά και μεσημέρι, 
Κυριακή κλειστά. € 

GALAXY βΆR 
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 

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 

ηΆRD ROCk CAFΕ 
Φιλελλήνων 18, Σύνταγμα, 
210 3252.758 /Ζησιμοπού-
λου 5Α και Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα Σε τριώροφο νε-
οκλασικό, με συλλογή από 
αμερικάνικα memorabilia. 
Mεγάλη ποικιλία κοκτέιλ 
–δοκίμασε την τεράστια 
margarita– και πολλά πιάτα. 
Πραγματικό μουσείο του 
rock’n’roll, επιλεγμένες 
μουσικές, πωλητήριο για να 
αγοράσεις το Athens hard 
Rock café t-shirt ή ό,τι άλλο 
σου γυάλισε. €M 

JACkSON 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.

* MAMA ROUX
Αιόλου 48-50, μετρό «Μονα-
στηράκι», 213 0038.382
Για φαλάφελ, γαλλικές 
βελουτέ σούπες, τραγανά 
ζεστά BLt sandwich (μπέ-
ικον, μαρούλι, τομάτα), 
νεοϋρκέζικο cheesecake και 
πρωτότυπα cocktails. Στο 
χώρο σου με ένα τηλεφώ-
νημα από τις 8 το πρωί μέχρι 
τα μεσάνυχτα και κάθε Κυ-
ριακή brunch 12.00- 18.00 
με € 12-15/ άτομο. Δευτέρα 
βράδυ κλειστά.    

PASTERIA (LA)  
 Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Μπουρνάζι, 210 5775.133-
2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. 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

ROOSTER’S WALk     
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 
3224.410 Το καινούργιο πό-
στο του Γρηγόρη Βαλλιανά-
του είναι all day bar και εστι-
ατόριο και βρίσκεται στο νέο 
meeting point της Αθήνας 
στην πλατεία Αγ. Ειρήνης.  
 
SCHWEINCHEN DICk    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 
7983556 street food για να 
αρχίσεις ή να κλείσεις τη 
νυχτερινή διασκέδαση στο 
κέντρο. Σε βιομηχανικό 
βερολινέζικο design με 
μουσικές blues, jazz και rock 
για απολαυστικά λουκάνικα 

Νυρεμβέργης, Βιέννης, 
Κρακοβίας, πατατοσαλάτες 
Βαυαρίας και Βερολίνου, 
αυθεντικά βαυαρέζικα αλ-
λαντικά και πολλές μπίρες.

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 & Αλεξάνδρας, 
210 6475.417-8/ Λαζαράκη 
43, Γλυφάδα, 210 8982.608-9/ 
PierOne Μαρ. Φλοίσβου, 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Athens Metro Mall, Λ. Βου-
λιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 
210 9717.223 Aπό burgers και 
μεξικάνικη tortilla μέχρι εισα-
γόμενες μπίρες και κοκτέιλ 
τεκίλας. Το πιο συμπαθητικό 
και γελαστό σέρβις της 
Αθήνας και ντεκόρ με αμε-
ρικανιές που θες ώρες να το 
χαζεύεις. €Ξ Μ A.V.
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ωΡΆιΆ ΕΛΛΆς         
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 μεση-
μέρι 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 
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 - Καλαμα-
ριά, 2310 433700 Νόστιμη 
κουζίνα με ιταλική απόκλιση 
(τα μακαρόνια τα βράζουν 
τη στιγμή της παραγγελίας), 
κρεατικά, μενού διαίτης και 
παιδικά. Και delivery. €   

BEER ACADEMY 
Ν. Καρελά 45 & Λ. Κηφισίας 
336, Χαλάνδρι, 210 6817.170 
/Σαρρή 18 & Σταχτούρη 1, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Μεγά-
λη μπάρα για δυνατούς πό-
τες με αδυναμία στην μπίρα 
όλων των αποχρώσεων και 
βαθμών. Μαζί πιάτα και μεζέ-
δες σε τεράστια ποικιλια. €

MEAT & MORE   
Βύρωνος 2 & Ναούσης, Πεύ-
κη, 210 8060.333 Τεράστιο 
σουβλάκι, όχι τυλιχτό, μι-
κρές χειροποίητες πιτούλες 
και ψητά στη σχάρα. Είναι 
μοντέρνο και πολύ πολύ 
νόστιμο.

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.

OSTERIA DA CLAUDIO (L’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 
210 6834.228, 693 9950130 
Η κουζίνα του Ιταλού και 
ταμπεραμεντόζου σεφ 
claudio είναι αυθεντική και 
πεντανόστιμη.Μαγειρευτά, 
εξαιρετικές λεπτές πίτσες και 
μακαρονάδες, ελληνικό και 
ιταλικό χύμα κρασί.€€

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

BEERTUOSO
Λεωφόρος Ποσειδώνος 38, 
Άλιμος, 210 9836.550  
Beer-restaurant με περισσό-
τερες από 70 επιλεγμένες 
ετικέτες, από ελαφριές pills 
μέχρι τις δυνατές μοναστη-
ριακές και τις all time classic 
βαρελίσιες. Με μεσογειακές 
συνταγές και κλασικά πιάτα 
για την μπίρα, σε rock, 
pop, ethnic, jazz και blues 
ρυθμούς. 

ΘΆΛΆςςινος 
Hρακλέους & Λυσικράτους 
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518 
Μοντέρνα ταβέρνα με τα όλα 
της: και παραδοσιακά και 
δημιουργικά με δύναμη στο 
μεγάλο ψάρι για τη σχάρα. 
Πολλοί μεζέδες, αχινοσαλά-
τα, αχτύπητη ταραμοσαλάτα. 
Πολύ απλό και όμορφο 
ντεκόρ, αυλή για τις λιακάδες 
του χειμώνα. Δημοσιογρά-
φοι, πολιτικοί και επιχειρημα-
τίες με χαλαρή διάθεση, το 
φανατικό κοινό της 20 χρόνια 
τώρα. Κυρ. βράδυ και Δευτ. 
κλειστά.  € € ς/κ M

IςTIOπΛOΪkOς 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Σύγχρονη, μεσο-
γειακή κουζίνα 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.

Δυτικά

BASE GRILL   
Kωνσταντινουπόλεως 64, 
Μπουρνάζι, 210 5757.455 
Κρέας και πάλι κρέας στα 
καλύτερά του! Μαζί και 
νόστιμα ορεκτικά –σουξέ 
η φωλιά με τα αυγά–, καλά 
κρασιά και μπίρες. «Μαγνη-
τίζει» V.i.P. και celebrities 
της πόλης. Κλειστά  Δευ-
τέρα. € M  

ΓkAΛEPI TOY MEZE  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, 
Περιστέρι, 210 5720.047-8 
Παστέλ χρώματα και λου-
λουδιστά φωτιστικά για 
ντεκόρ. Αγαπά την τέχνη και 
φιλοξενεί συχνά εκθέσης. 
Η κουζίνα είναι ελληνική, με 
πολλές νόστιμες δημιουργι-
κές προτάσεις. €M Ξ 

ταβέρνες

ΕΛΆιΆ 
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. 

MYPOBOΛOς
Γιατράκου 12, Mεταξουρ-
γείο, 210 5228.806 Kαθημε-
ρινά ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ και κουζίνα, που 
σερβίρει από τις 16.00. Σ/K 
η κουζίνα ανοίγει από τις 
14.00. Ποτά έως αργά το 
βράδυ. 

πΆΛηΆ ΆΘηνΆ
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

✢  CheCk, pls! ✢
T.G.I. 
FRIDAY’S 
Με πικάντικες σος, 
ζ ο υ μ ε ρ ά  κ ρ έ α τ α , 
πιπεριές jalapenos 
και φρεσκοψημένα 
tortilla chips φτιά-
χνουν τα πιο λαχταριστά μεξικάνικα πιάτα. Οpen 
face chicken tamale, beef bisket burritos, chicken 
burritos, combo fajitas και για το τέλος cocktail 
margarita που απογειώνει το πιο νόστιμο μεξικάνι-
κο γεύμα της πόλης. www.fridays.gr   

ΓΙΑΝΤΕΣ 
Η αυλή του Γιάντες 
γεμίζει με γεύσεις 
και αρώματα απ’ όλη 
την Ελλάδα. Ο σεφ 
Δημήτρης Ταβαλά-
ρης μαγειρεύει 21 & 
22/1 χανιώτικη κουζίνα, 24 & 25/1 συνταγές από 
τη Δράμα και 7 & 8/2 κουζίνα απ’ την Πιερία. Συνο-
δεύει με επιλεγμένα κρασιά της κάθε περιοχής. 
Βαλτετσίου 44, Εξάρχεια, 210 3301.369   

ΤΑΒΕΡΝΑ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
Από την παλιά, all 
time classic οικογε-
νειακή ταβέρνα έχει 
παρελάσει σχεδόν 
όλη η πόλη. Κάτσε 
κάτω από τις  εξαιρετικές τοιχογραφίες του ζω-
γράφου Ντόρις που φέρνουν μνήμες από παλιά 
Αθήνα και απόλαυσε σπιτική ελληνική  κουζίνα, 
δηλαδή νόστιμες πίτες με φύλλο που ανοίγει η κυ-
ρα-Παναγιώτα, τέλεια ψημένα κρέατα σχάρας και 
μερακλίδικα παΐδάκια. Αν θέλεις, τα παίρνεις όλα 
και σε πακέτο για το σπίτι. 
Πολέμωνος 4, πλ. Προσκόπων, 210 7236.903

Wine not?
to ατμοσφαιρικό εστιατόριο Café Tabac του ξενο-
δοχείου Margi προτείνει για τις 12 & 13/1 η ατζέντα 
του επιτυχημένου θεσμού Wine Not? των κρασιών 
Tsantali. o εξαιρετικός σεφ Ξενοφών Πολύμερος 
συνθέτει ένα ιταλικό μενού 5 πιάτων με starter dip 
πάστα ελιάς και τομάτα με φέτα Ηπείρου, prosciutto 
san Daniele με τραγανό gnocco fritto, σπανάκι με 
κατσικίσιο τυρί, iceberg και sauce από σουσάμι, κυ-
ρίως πιάτο σολομό slow roasted με risotto κόκκινου 
κρασιού και μαντζουράνα, και γλυκό ζεστό cake 
σοκολάτας με παγωτό βανίλια και sauce σοκολάτας 
valhrona. Το δείπνο συνοδεύουν τα κρασιά Kanenas 
λευκό, κόκκινο και ροζέ. Τιμή € 38/ άτομο, κρατήσεις 
απαραίτητες. 
Λητούς 11, Βουλιαγμένη, 210 9670.924
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Musicvoice
Του Μάκη Μηλάτου

The Roots - Undun  (*****)
Αντιμετωπίζουν το hip-hop με καλ-
λιτεχνική διάθεση και το κάνουν να 
ακούγεται σαν προέκταση του funk 
και της soul, δίνοντας έτσι μια αίσθη-
ση συνέχειας στη μαύρη μουσική. Με 
στιλ και άποψη, με κόνσεπτ, αντίλη-

ψη και ενορχηστρώσεις που περιλαμβάνουν πιάνο, έγχορ-
δα και pop φωνητικά, οι Roots δημιουργούν ένα κομψοτέ-
χνημα urban ήχου που –έστω και με καθυστέρηση– παίρνει 
τη θέση του στη λίστα μου με τα καλύτερα του 2011.  

Tom Waits - Bad As Me  (*****)
Ένας από τους μεγαλύτερους –εν 
ζωή– μουσικούς, που συγκαταλέγε-
ται σε αυτή την ελίτ των ελαχίστων 
που δεν γερνάνε και δεν παλιώνουν 
ποτέ, «πέφτει θύμα» εδώ, περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά, της 

μυθολογίας του rock’n’roll. Το νεύρο του Eddie Cohran, 
οι κραυγές του Screamin’ Jay Hawkins, τα μελοδράματα 
του Elvis, οι σερενάτες του Buddy Holly διαστρέφονται 
δημιουργικά από τη δική του μουσική διαδρομή για ένα 
μοναδικό μουσικό αποτέλεσμα. Κι όσοι λένε «μία απ’ τα 
ίδια», απλώς είναι κουφοί.

Zun Zun Egui - Katang  (**)
Μία ακόμη απόδειξη ότι τα καλά υλι-
κά δεν αρκούν για ένα ενδιαφέρον α-
ποτέλεσμα. Το ντεμπούτο της παρέ-
ας απ’ το Bristol που ευφορείται από 
τη μουσική των Talking Heads (της 
«βραζιλιάνικης» περιόδου), από την 

αφρικάνικη εκδοχή των Vampire Weekend και από το nu-
funk των Red Hot Chili Peppers, αδυνατεί να δημιουργήσει 
ένα χαρμάνι της προκοπής ακριβώς επειδή δεν μπορούν να 
τα συναρμολογήσουν σωστά. Χάνονται στη φόρμα ενώ οι 
γοητευτικές μελωδίες απουσιάζουν επιδεικτικά. 

I Break Horses - Hearts  (**)
Το σουηδικό ν τουέ το εμπνεύ-
στηκε το όνομά του από τραγούδι 
των Smog αλλά… ως εκεί φτάνει η 
σχέση τους. Δημιουργούν μεν ένα 
κοινώς αποδεκτό shoegaze λυρικό 
νέφος αλλά ούτε για μια στιγμή δεν 

πείθουν πως το κάνουν καλύτερα απ’ ό,τι ήδη έχει ειπωθεί.

Hurts - Happiness (Deluxe)  (*)
Ο δίσκος του αγγλικού ντουέτου 
που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυ-
χία, σε ειδική έκδοση με επιπλέον 
cd με όσα γνωστά και πετυχημένα 
τραγούδια δεν υπήρχαν στην αρχι-
κή έκδοση. Ένα πολύ καλό δείγμα 

για το πώς οι mainstream «κατασκευαστές τραγουδιών» 
παίρνουν ενδιαφέρον υλικό από το παρελθόν (εν προκει-
μένω από την electropop των 80s) και το παρόν της ποπ 
και μέσα σε αποστειρωμένο περιβάλλον το απονευρώ-
νουν, το πολτοποιούν, το λειαίνουν από αιχμές, το ζαχα-
ρώνουν και το τυποποιούν για ευρεία κατανάλωση. 

Laura Veirs - Tumble Bee  (***)
Υποτίθε ται  π ω ς πρ όκειται  γ ια 
–homemade– παιδικό δίσκο, με πα-
λιά χαμένα και ξεχασμένα παραδο-
σιακά τραγούδια και τη συμμετοχή 
του Colin Meloy (Decemberists) και 
του Jim James (My Morning Jacket), 

αλλά στην ουσία είναι ένα όμορφο, γλυκό, φιλικό κι ευαί-
σθητο folk άλμπουμ που μπορεί να ακούσει ο καθένας.

➜ makismilatos@gmail.com

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/ δίσκοι

Υπόλοιπα 2011

VaRIousaRTIsTs

Μουσικός 

διαγωνισμός 

για ροκ ανερχόμενες μπάντες από 

τα Hard Rock Café. το συγκρότημα 

που θα νικήσει θα παίξει δίπλα στον 

Bruce Springsteen και την E Street 

Band, στη σκηνή του Hard Rock 

Calling 2012, στο Hyde Park του λον-

δίνου, τον Ιούλιο. Συμμετοχές έως 

13/1 στην ιστοσελίδα http://

el-gr.facebook.com/hardrock-

cafeathens.

Music update

5 INNER 
(Y)EARS
Του γΙωργου δηΜητράκοπουλου

Από τις εταιρείες που διαμορφώνει μαζί με τoυς Archangels τη νέα μουσική πραγματικότητα. Προσεγμέ-
νες κυκλοφορίες, ωραίες εκδόσεις, βινύλια, περιορισμένες κόπιες. Πήγε κιόλας πέντε και το γιορτάζει με 
σειρά συναυλιών και μια έκθεση με τα εξώφυλλα όλων των άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μέσα σε αυτά 
τα χρόνια. Στις 13/1 θα παίξουν οι Θάνος Ανεστόπουλος, Μανώλης Αγγελάκης και Στάθης Ιωάννου. Ακο-
λουθούν οι τρεις μούσες της ετικέτας: Marietta Fafouti (14/01), Tango With Lions (15/1) και Nalyssa Green  
(17/1). Συνέχεια με τους τρεις σούπερ ήρωες Φοίβο Δεληβοριά  (18/1), Boy (19/1) και His Majesty the King 
Of Spain (20/1). Κατακλυσμικό και κρουστικό φινάλε στις 22/1 με τους Baby Guru. 

Six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 210 3210.510. Έναρξη 21.00. FREE. Ως 22/1. 
Μπες και δες www.inner-ear.gr 

EΡΧΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΛΟ;  
>>> Οι Mogwai στο Fuzz (21/1) >>> Οι Fall στο Gagarin (10/2) >>>  Οι The Men στο An Club (11/2) >>> Οι Mob στο Six d.o.g.s. (18/2) >>> H Marlena Shaw στο Gazarte (9,10 και 11/3). Διαλέχτε.

ΑΝΑDIPLoΣΗ 2012

Π ρώτη σπουδαία μετάκληση για τη χρονιά 
που έρχεται είναι αυτή του Φιλαδελφιώτη 
Diplo. Αν ήταν 2009, θα μιλούσαμε για τον 

πιο hot παραγωγό/DJ του πλανήτη – τώρα περιμέ-
νουμε τη δυναμική επιστροφή του με το καινούριο EP 
«Express Yourself». Μερικά πράγματα που χρειάζεται 
να ξέρεις για τον Thomas Wesley Pentz, για να πας 
ενημερωμένος την Κυριακή το βράδυ…
● Έχει ιδρύσει τη Mad Decent Records, έστησε τους 
Major Laser μαζί με τον Switch κι έχει σκηνοθετήσει το 
φοβερό ντοκιμαντέρ «Favela On Blast» για την εκρηκτι-
κή μουσική των παραγκουπόλεων.
● Έχει συνεργαστεί με άπειρα ονόματα. Από τη M.I.A. (που ουσιαστικά ανέ-
δειξε), τη Santigold (που βοήθησε αποφασιστικά στην αρχή) και την Beyoncé, 
έως τον Tiesto και τον Skrillex, που μάλλον δεν θα θέλει να θυμάται.
● Είναι δύσκολο να τον περιγράψεις τόσο ως DJ, αλλά και ως παραγωγό. 
Θεωρητικά βγήκε από την dubstep σκηνή, αλλά γουστάρει απίστευτα να 
αναδεικνύει τοπικά μουσικά ιδιώματα, βλ. το αγκολέζικο funk που λέγεται 
kuduro.

● Στα sets αλλάζει ύφος και στιλ ανά 3 λεπτά. Οι 
Έλληνες Primaveristas δύσκολα θα ξεχάσουν το 
κλείσιμό του στο φεστιβάλ του 2010 με ένα remix 
στο «Where Is My Mind?» των Pixies να προκαλεί 
παραλήρημα.
●  Το  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο  τ ο υ  κ ό λ λ η μ α  ε ί ν α ι  τ ο 
«moombathon», ένα ανθυποείδος που προωθεί 
μιξάροντας electro και reggaeton με σημαδούρα 
τα 108 BPM. 

KooKoo bar, Ιάκχου 17, Γκάζι, Κυριακή 15/1, € 10, προ-
πώληση σε ΤΩΡΑ!Κ44 και Vinyl Microstore (DJ Winjer, 
Blue Lagoon, Constant Dice διαλέγουν μουσικές πριν 
και μετά, ενώ θα παίξουν live και οι Acid Baby Jesus)

Στα υπόλοιπα: Στο Bios έχει «Meet Market» το 
ΣΚ με εναλλασσόμενους DJs από τις 15.00 μέ-
χρι τα μεσάνυχτα (free) *** Στον όροφο, επίσης 
του Bios, το Σάββατο έχει «Mammy Hot, Daddy 

Cool» με Anna Mystic και Blend να καλούν τον Mr. 
Benn από τη Μ. Βρετανία σε ska-reggae ύφος (free) *** Στο Six d.o.g.s την 
Παρ. το ρίχνουν στο techno με τον Αμερικάνο Jeremy Caulfield και τον 
Γερμανό Dewalta (€ 8) *** Το Σάββατο στο ΤΩΡΑ!Κ44 οι «τέρμα τα γκάζια» 
Roundlights παρουσιάζουν το ντεμπούτο άλμπουμ τους  με παρέα τους 
7 ODDS και άφτερ σετ από την Ino Mei (21.00, free) *** Τέλος, την Κυριακή 
15/1 το Enzzo De Cuba σβήνει 14 κεράκια με Stavento, Κόκκινα Χαλιά και 
Demy από τις 20.00 (free). ●

➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat
Του πάνάγΙωτη ΜΕνΕγου

Tango With Lions
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 δΙΑΣΚΕδΑΣΗ οδηγος

Cafes/Bars/
snacks

ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ     
Σόλωνος 124, Αθήνα, 210 
3837.540, 210 3837.667, 
www.agyra.gr Βιβλιοπωλείο-
πολυχώρος ανοιχτό από τις 
9.00 το πρωί έως το βράδυ, 
που αγαπάει την τέχνη, φιλο-
ξενεί εκθέσεις, διοργανώνει 
events, παρουσιάσεις και 
διαθέτει και cocktail bar.  

ΑΜΠΑΡΙΖΑ    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 
3257.644  Το τελευταίο στέ-
κι του εμπορικού τριγώνου 
από τον Αντώνη Φερράρα. 
Μοναστηριακοί πάγκοι, 
ιδανικοί για τετ α τετ ή 
μιντιακές συσκέψεις, τρα-
πεζάκια στη στοά, ανοιχτά 
από το πρωί σε συνδεση 
με τα γύρω μπαράκια τις 
νύχτες. Καλά σερβιρισμένα 
ποτά και μεγαλος κατάλο-
γος cocktails. 

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. 

CIRCuS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 
210 3615.255 Ίσως η πιο 
ιδαίτερη διακόσμηση σε 
αθηναϊκό καφέ-μπαρ, από 
τα μυστικά της μεγάλης 
του επιτυχίας πάνω στην 
«πράσινη γραμμή» Εξαρ-
χείων - Κολωνακίου. Από  
νωρίς το πρωί με καφέ, 
φαγητό το βράδυ. Σπέσιαλ 
σαλάτες, ζυμαρικά, ακόμα 
και hot dog σε μενού που 
πρόσφατα ανανεώθηκε. 
Freestyle μουσικές και 
κομψό πατάρι για ήρεμες 
συζητήσεις. Την παραμονή 
των Χριστουγέννων special 
live με Άντα Λιβιτσάνου και 
Γιώργο Μπίλιο από τις 18.00 
το απόγευμα. 
 
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 LOuNGE BAR & 
RESTAuRANTS      
Γ. Σεπτεμβρίου 87, πλ. Βι-
κτωρίας, 210 8222.815/ Λ. 
Συγγρού 141, Ν. Σμύρνη, στο 
ύψος Άγ. Σώστη,
 210 9343.003/ Σόλωνος 10, 
Κολωνάκι, 210 3390.756/ 
The Mall Athens, Nερα-
τζιώτισσα, Μαρούσι, 210 
6107.350/ Ποσειδώνος 
και Χαράς, Νέα Μάκρη, 
22940 91164/ Παλαιά Λ. 
Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη, 
Δέλτα Φαλήρου, εμπ. κέντρο 
South Polis, 210 9411.069/ 
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, 
Nέα Φιλοθέη, 210 6839.222/ 
πάροδος Λ. Δημοκρατί-
ας Πύργος Βασιλίσσης, 
Ίλιον (Escape Center), 210 
2323.510 /25ης Μαρτίου 11, 
κεντρική πλ. Ν. Σμύρνης, 210 
9350.320/Λ. Αυλακίου 86, 
Αυλάκι, Πόρτο Ράφτη, 22990 
71330 Τα γνωστά cafés σε 
lounge στιλ, για όλες τις 
ώρες της ημέρας, κουζίνα 
με ελληνικές και διεθνείς 
επιρροές, ποικιλία ροφη-
μάτων και γλυκών αλλά και 
απολαυστικά cocktails. 

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 πα-
ταράκι πάνω από το βιβλι-
οπωλείο, καφέδες, ποτά, 
ελαφριά γεύματα, μια μικρή 
γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live. Εδώ 
οι συνεντεύξεις Τύπου πολ-
λών πολιτιστικών θεσμών 
της Αθήνας και τα μηνιαία 
live της A.V.

IT FRESH FOOD 
Πανεπιστημίου 39, πλ. 
Κοραή, 210 3313.872 Στέκι 
για γρήγορο διάλειμμα από 
το γραφείο, εκεί που χτυ-
πάει η καρδιά της Αθήνας. 
Καφέδες, φρέσκοι χυμοί, 
νόστιμα snacks και δροσερές 
σαλάτες, όλα φτιαγμένα με 
ποιοτικά υλικά. 

LA VIE EN ROCK    
Κολοκοτρώνη 11, 210 
3229.452  All day café-bar με 
ροκ διάθεση κι ακόμα περισ-
σότερη ροκ μουσική.

MΠAΛKONATO KAΦENEIO 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. 

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. 

OKIO 
Mαρίνα Zέας, Πειραιάς, 210 
4284.006 Δίνει χρώμα στο 
ωραίο σκηνικό της μαρίνας 
με τη φιλική και ζεστή του α-
τμόσφαιρα. Λειτουργεί από 
το πρωί με καφέ, χυμούς, 
full menu, ενώ το βράδυ 
γίνεται funky baraki. Πολύ 
συχνά live από ανερχόμενα 
ελληνικά συγκροτήματα. 

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.  

SMALL    
Αριστοτέλους 10, Πειραιάς, 
210 4297.236 All day café 
bar και σημείο συνάντησης 
των εργαζόμενων της πε-
ριοχής, που το προτιμούν 
για το lunch break τους και 
τη χαλαρή ατμόσφαιρα του 
χώρου. Κάθε εβδομάδα live 
μουσικές εμφανίσεις.  

TΑΣΑΚΙ     
Μιλτιάδου19, Aθήνα, 210 
3310.666 Αll day διασκέ-
δαση σε vintage στιλ, με 
φρεσκοκομμένο καφέ το 
πρωί και καλά ποτά το βρά-
δυ. Μεγάλη ξύλινη μπάρα 
και ιδιαίτερες μουσικές 
από γνωστούς dj. Κυριακή 
κλειστά. 

WHY SLEEP?
Bουτάδων 52, Γκάζι, 693 
7688266  Kαφέ μπαρ ε-
μπνευσμένο από στοιχεία 
της φύσης. Aυλή με μπαρ, 
τραπεζάκια στον πεζόδρο-
μο και κλειστό dance stage. 
Kάθε μέρα μoυσικές lounge 
και Παρ. & Σάβ. house και 
deep house.  

 
Bars
     
A FOR ATHENS     
Μιαούλη 2-4, Μοναστηράκι, 
210 3244.244 Το νέο talk of 
the town της πόλης στον 6o 
όροφο του ομώνυμου ξε-
νοδοχείου, με  θέα 360° σε 
Ακρόπολη και Λυκαβηττό. 
Ωραία πρωτότυπα cocktails 
€ 9, ποτά € 6-7 και κρασιά 
και σε ποτήρι € 6-7. 

ALMODOBAR
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 Bar 
που αγαπάει ιδιαίτερα την 
ηλεκτρονική μουσική και τα 

παρακλάδια της. Djs, 
πολλά live, εκθέσεις και 
άλλα happenings. Α-
νοιχτά από τις 16.00 για 
καφέ. Δευτ. κλειστά. 

BABA Au RuM   
Κλειτίου 6, Μοναστηράκι, 
210 7109.140 Αμέτρητα 
(150!) κοκτέιλ με βάση το 
ρούμι, ωραία μουσική και 
ελαφριά πιάτα με έθνικ 
επιρροές αλλά και ευρωπαι-
κό αέρα – βλ. μεξικάνικη 
τορτίγια, ριζότο, pasta. €

BAR (THE) 
Ανδρέα Παπανδρέου 15, 
Γλυφάδα, 210 8985.180  
Θυμίζει φουαγιέ παρισινού 
θεάτρου και για το πάρτι της 
παραμονής Χριστουγέννων 
γίνεται πιο «τεατράλε» από 
ποτέ! Μας καλωσορίζει με 
ένα κόκκινο ποτό, σερβίρει 
finger food και παίζει ωραί-
ες μουσικές. Kάνε κράτηση 
και βάλε κάτι κόκκινο.

ΒARTESERA 
Kολοκοτρώνη 25, Στοά 
Πραξιτέλους, 210 3229.805 
Επανέφερε στο προσκήνιο 
την πιάτσα της Κολοκο-
τρώνη, καθιέρωσε τη μόδα 
με τα μωσαϊκά, πολεμάει 
το αδιαχώρητο κάθε Παρ.-
Σάβ. Ροκ  - φάνκι κονσόλα, 
εκθέσεις και συναυλίες στην 
αίθουσα τέχνης.

BELAFONTE   
Αγησιλάου 61Α, Κεραμεικός, 
210 3457.989 Σε ένα σπάνιο 
αρ-ντεκό διατηρητέο, το 
Belafonte ξεχωρίζει με τη 
δώδεκα μέτρων «brasserie» 
μπάρα από κασσίτερο, το 
επιβλητικό βιτρό, τα ιδιαί-
τερα κοκτέιλ και τα snacks 
(mini bagels, zapiekanka 
κ.ά.). Το Conde Nast το είχε 
συμπεριλάβει στα καλύτερα 
μπαρ του κόσμου. Ποτό € 7.

ΒΙΟS 
Πειραιώς 84, 210 3425.335 
Eναλλακτικός πολυχώρος 
με café-bar και basement 
που λειτουργεί ως πειρα-
ματική σκηνή. Συνεχές 
πρόγραμμα με live, dj 
sets, προβολές, διαλέξεις, 
θεατρικές παραστάσεις, 
εκθέσεις. A.V.

ΒΟΟΖε COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, 210 
3240.944 Στο νεοκλασικό 
της Κολοκοτρώνη χτυπάει 
η καρδιά της αθηναϊκής 
αλτερνατίβας. Όμορφος 
καλλιτεχνικός χώρος, θεα-
τρικές παραστάσεις, πάρτι, 
αραιά live. 

CAPu
Λέκκα 14 (εντός στοάς) Mαύ-
ρες μουσικές, πολύχρωμα 
cocktails. Εναλλασσόμενοι 
DJs στο μπαρ με το μωσαϊκό 
και τη μεγάλη μπάρα στην 
πιο «πονηρή» στοά της 
πόλης, ακριβώς στο στομάχι 
του Συντάγματος.

HOXTON 
Bουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε βιομη-
χανικό σκηνικό, ονομασία 
που προκύπτει από την arty 
συνοικία του ανατολικού 
Λονδίνου, και ροκ μουσική 
κονσόλα. Για fashionistas 
και καλλιτέχνες που πίνουν 
ποτά στον πεζόδρομο. 

ΜΑRABOu
Πανόρμου 113, Αμπελό-
κηποι, 210 6910.797 Με 
δυνατή μπάρα, πλούσια 
κάβα, cocktails από φρέσκα 
φρούτα, sandwiches και 
δροσερές σαλάτες. Πάντα 
υπό τον ήχο world, funky, 
soul, jazz, swing, pop, και 
electro μουσικής.

NIXON    
Αγησιλάου 61Β, Κεραμεικός, 
210 3462.077 Σκηνικό που 
παραπέμπει σε κεντρική 
Ευρώπη μεσοπολέμου, 
american nouveau κουζίνα 
και φυσικά το Screening 
Room, που φιλοξενεί τακτι-
κά προβολές, συναυλίες και 
παραστάσεις. Ποτό € 7.

ΠΟΤΟΠΩΛεΙΟΝ 
Πανόρμου 113, Aμπελόκη-
ποι, 210 6911.672 Funk, soul 
και hip hop, εναλλασσόμε-
νοι dj και μπιτάτος κόσμος. 
Στέκι κλασικό πλέον, 365 
μέρες το χρόνο (από τις 5 το 
απόγευμα μέχρι όσο). A.V.

ΠΡΙΖΑ 
Χρ. Λαδά 1, πλ. Καρύτση, 
210 3244.101 Νέο look, 
ίδιας έντασης ρυθμοί και 
βρετανική Indie-pop μου-
σική... για να είσαι μόνιμα 
στην πρίζα! Φιλοξενεί και 
εκθέσεις καλλιτεχνών.

ΡΙΝΟΚεΡΩΣ  
Ασκληπιού 22, Αθήνα, 210 
3389.877 Σε νέο χώρο με με-
γάλη μπάρα. Από το πρωί με 
καφέ έως αργά το βράδυ με 
μουσικές jazz, ωραία ποτά 
και tapas. 

RITMOS DEL MuNDO
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007 Latin μουσική 
και πολύς χορός. Ανοιχτό Τρ.-
Σάβ. από τις 21.00, κάθε Πέμ. 
με μαθήματα χορού tango 
και latin. Παρ.&Σάβ. live latin 
menu. Τρ.-Πέμ. ποτό € 5.  
 
SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. Δευτέρα 16/12 οι 
Swing Shoes featuring Ειρή-
νη Δημοπούλου live.  A.V.

45 MOIPEΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Urban θέα στην πό-
λης, αλλά και ανεξάντλητη 
δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής. 

6 D.O.G.S. 
Αβραμιώτου 6-8, Μονα-
στηράκι, 210 3210.510 Τα 4 
μπαράκια ενοποιήθηκαν σε 
ένα χώρο που λειτουργεί all 
day, φιλοξενεί συναυλίες, 
εκθέσεις, ηχογραφήσεις, art 
projects και πάρτι (ή απλά σε 
τροφοδοτεί με καφεΐνη). Κοι-
νώς, όποιος θέλει να κάνει κά-
τι στην Αθήνα, απευθύνεται 
στα «σκυλιά». Στους resident 
DJs και ο Boy (Πέμ.). 

SOCIALISTA
Τριπτολέμου 33, Γκάζι, 210 
3474.733 Και ποτό και finger 
food συνοδευτικά σε ωραία 
ατμόσφαιρα. Ανοιχτό κάθε 
μέρα από τις 19.30. Φιάλη € 
80/ special € 90, απλό ποτό 
€ 8, special και cocktail € 9. €

SEVEN JOCKERS  (THE) 
Βουλής 7, Σύνταγμα, 210 
3219.225 Από νωρίς το πρωί 
για καφέ, ποτό, δροσερές 
σαλάτες, homemade πίτες 
και γλυκά. Γήινα χρώματα 
και vintage στοιχεία στο 
εσωτερικό, τραπεζάκια έξω. 
Από τα πιο απρόβλεπτα 
after της πόλης.

SuITA   
Αγ. Αναργύρων 10, Ψυρρή, 
694 8547726 Κλασικό στέκι 
με χαρούμενο και ζωντανό 
κοινό, καλές μουσικές και 
ποτά-cocktails από Κυριακή 
έως και Πέμπτη μόνο € 5, 
Π/Σ €7. 

SWING   
Iάκχου & Ευμολπιδών, Γκάζι, 
210 3451.508 Από την ομάδα 
του Soul, μπαράκι με άποψη, 
60s αναφορές και δυνατές 
μαύρες μουσικές. Σε 2 
επίπεδα. Στον πάνω όροφο 
φιλοξενεί συχνά νέα groups 
και γνωστούς djs. 

TROVA                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, 
Μοναστηράκι, 210 3224.896 
Χώρος ιδιαίτερης αισθητι-
κής με πινελιές Λατινικής 
Αμερικής, για πάρτι που 
συζητιούνται. 

uSE BAR 
Πλ. Καρύτση 5, Κέντρο Νέο 
στέκι στην καθιερωμένη 
πιάτσα, με έμφαση στην acid 
jazz και πινελιές από πειραγ-
μένο hip hop, indie εκρήξεις 
και διαλείμματα με breaks.

ΜΗΝ 

ξΕΧΑΣΕΙΣ! 

να επισκεφθείς το Verve 

Music Café, το νέο jazz bar 

της πόλης που υπόσχεται να 

σε ενθουσιάσει. Σόλωνος 94 
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ΑFTER DARK 
διδότου 31, Εξάρχεια, 210 
3606.460
12/1: Τhe Coogars - Four 
Of A King. 13/1: Σπ. Γραμ-
μένος - Νόρμα. 15/1: Ζακ 
Στεφάνου & Μπάντα Κο-
άλα. 17/1: Spelakouke. 
18/1: Satyros Larousse. 

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
δαμάρεως 78, παγκράτι, 
210 7560.102
12 & 26/1: Δ. Τσάκας - Κ. 
Κωνσταντίνου - Σ. Ντού-
βας - Γ.  Πουπούλης. 13/1: 
Next Step Quintet. 14/1: 
Soul Out. 18/1: Takim.

AN CLuB
Σολωμού 13-15, 210 
3305.056
12/1: Νeed - Μother of 
Μillions / Ιn Α Τestube. 
13/1: Τhe Ιnvisible 
Surfers - Deadly 
44 - Dirty Fuse.14/1: 
Desaster - Nadiwrath. 
15/1: Qwerty - Spinball. 

AΡΧΙΤεΚΤΟΝΙΚΗ
Ελασιδών 6, γκάζι
Πέμ. Ν. Καρβέλας. Δευτ. 
Θ. Bούτσας. Παρ. & Σάβ. 
Β. Παπακωνσταντίνου 
& Κίτρινα Ποδήλατα για 
λίγες εμφανίσεις.

AYΛΑΙΑ
άγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074
12/1: Human Touch. 
13/1: Ψαραντώνης. 
14/1: Β.D.Foxmoor. 15/1: 
Βραδιά flamenco. 16/1: 
Μ. Kώτη. 17/1: Γιουσου-
ρούμ. 18/1: M. Τζομπα-
νάκη - Λουδοβίκος των 
Ανωγείων. 

ΒΑCARO
Σοφοκλέους 1 & άριστείδου 
11, 210 3211.882
12/1: Katia Gonzalez. 
13/1:Nastazia Beikof 
- Perlebaha Quintet. 
14/1: Jazz Night. 16/1: Σ.  
Μάνεσης. 

BADMINTON
Άλσος Στρατού, ολυμπι-
ακά άκίνητα, γουδή, 211 
1086.024
17, 22/1: Harlem Swing 
Variete. 15/1 : Zωζώ 
Σαπουντζάκη. Παρ. «Τρα-
γούδια γραμμοφώνου». 

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

ΒΙΟS
πειραιώς 84, 210 

3425.335
13/1: One Hour 

Before The Trip 
& underwa-

terchess.

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
κασσάνδρας 19, 210 
3473.835
Παρ. & Σάβ. Μαρινέλλα - 
Νατάσα Θεοδωρίδου. 

ΓΙΑΣεΜΙ 
Μνησικλέους 23, πλάκα 
Πέμ. Γ.  Χριστοδούλου.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘεΑΤΡΟ
λ. Συγγρού 143, 
210 9315.600
13-14/1: Α. Μάνου - Η. 
Σαΐα - ε. Μουμούρη. 
16/1: Ρ. Αντωνοπούλου. 
GiALiNO UpSTAGe:14/1: K.  
Λαμπρόπουλος. 

ΔΙΑΔΡΟΜεΣ
πατησίων 208, 210 
8676.155
Παρ. & Σάβ. Μαριώ - Ζ. 
Παπαδοπούλου - Χ.  Γα-
λιάτσου.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
λ. κατσώνη 189, Άγ. άνάρ-
γυροι, 210 2610.444 
Παρ. & Σάβ. M. Στόκας - Λ. 
Καλημέρη.

ΔΡΑΧΜεΣ 
Μηθύμνης 32, πλ. άμερικής, 
210 8629.935 
Παρ.-Δευτ. Τα Παιδιά από 
την Πάτρα μαζί με τους 
Λ. Καρελά, Π. Χαϊκάλη, 
ε. Φιλίνη. Πέμ. Ζ.Τηγα-
νούρια.

ELIART 
κων/πόλεως 127, Βοτανι-
κός, 210 3477.677
Παρ. Αντώνης Μιτζέλος 
& Salina. Σάβ. ευσταθία 
και Α. Μαρκοπούλου.

ENZΖO DE CuBA
άγ. παρασκευής 70-72, πε-
ριστέρι, 210 5782.610
Δευτ. Brasilian Night. 
Tρ. Salsa Romantica. 
Tετ. Salsa Picante. Πέμ. 
Βarrio Latino. Παρ. 
Pedro Santana - Rossana 
Mailan. Σάβ. & Kυρ. Pedro 
Santana - Salsa Sinners.

FAuST
καλαμιώτου 11 & άθηναΐ-
δος 12, 210 3234.095
Κάθε Δευτ. Κέλλυ Καλτσή 
& The Special K’z. 15/1: 
Kώστας Αναστασιάδης 
Τrio. Kάθε Τετ. Belleville 
με βραδιά καμπαρέ.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, Εξάρ-
χεια, 210 3800.070
12/1: DJ set Palov.13/1: 
DJ set Nalyssa 
Green.14/1: I Saw 43 
Sunsets Live. 
 
FuZZ
πειραιώς 209 & πατρ. 
Ιωακείμ 1, ταύρος, 210 
3450.817 
14/1: Firewind.

 GAGARIN 205
λιοσίων 205, άττική
14/1: Locomondo.

GAZARTE
Βουτάδων 32-34, γκάζι, 
210 3452.277 
13/1: Φ.  Δεληβοριάς - Μ. 
Φριντζήλα. Κάθε Σάβ. 
& Κυρ. E. Αρβανιτάκη 
- «Πάμε ξανά στα Θαύμα-
τα».14 & 15/1: Ray Gelato 
& The Gelato Giants.

GAZOO
πειραιώς 102-104, 
210 3422.888
Παρ. & Σάβ. ελεωνόρα 
Ζουγανέλη - «Τα λέμε!». 

GHOST HOuSE 
λεπενιώτου 26, Ψυρρή, 
210 3236.431
Stage 1. Παρ. Ν. Σφυρά-
κης. Σάβ. Μ. Ρακιντζής.
Stage 2. Παρ. Karaoke. 
Σάβ. Κ. Θαλασσοχώρης. 

HALF NOTE
τριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213.310
12-15/1: Opera 
Chaotique & guests.
16/1: Koumbios Live.

ΙΑΝΟS
Σταδίου 24, 210 3217.810
14/1: Δ. Κοντογιάννης και 
Ν. Ρασούλη τραγουδούν 
Ρασούλη. 

ΙΝ VIVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
210 3822.103
13/1: No Man’s Land. 
14/1: Δ. Παναγόπουλος 
& Αura.

ΚεΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
πειραιώς 142 & π. ράλλη, 
210 3454.108, 210 3454.888
Παρ. & Σάβ. Δ. Μητρο-
πάνος, Γ. Κότσιρας & Δ. 
Μπάσης.
 
KOO KOO MuSIC BAR
Iάκχου 17, γκάζι, 
210 3450.930 
12/1: B. Μπαμπούνης. 
Παρ. Λ. Μπαλάφας. Σάβ. 
Tonis Sfinos. 15/1: DJ 
Diplo - Acid Baby Jesus.

ΜΙΚΡΟΣ ΚεΡΑΜεΙΚΟΣ
κεραμεικού 58 & Μαραθώ-
νος 13, 210 5222.222
Σάβ.-Δευτ. Λ. Μυτιληναί-
ος & Ά. Γκρέκα. 

NOIZ CLuB
κωνσταντινουπόλεως 78 & 
Ιερά οδός, 210 3467.850
15/1: Mελίνα Ασλανίδου.
 
PASSPORT
καραΐσκου 119, πλ. κοραή, 
πειραιάς, 210 4296.401
14/1: Mπλε.
 
ΠΥΡΗΝΑΣ
Μιχαλακοπούλου & δι-
οχάρους 11, Hilton, 210 
7237.150
13/1: Α. Μπελλές. 14/1: A. 
εμμανουηλίδης - Μ. Πα-
παγεωργίου. 18/1: 
Π. Χειλάς. 

ΡΑΚΟΜεΛΟ
διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κάθε Κυρ. ο Νίκος Γκιό-
λιας παίζει από Dylan και 
Django Reinhardt ως Buena 
Vista Social Club. 
 
REX
πανεπιστημίου 48, 210 
3814.591
Παρ. & Σάβ. Άννα Βίσση 
- Μαίρη Λίντα - Wedding 
Singers. 

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μαρίνου άντύπα 38, ηλιού-
πολη, 210 9750.060 
Παρ. & Σάβ. Χ. Νικολόπου-
λος - Σ. Παπάζογλου - Γ. 
Αιγιώτης - Ό. Μεταξάς.

SIX D.O.G.S
άβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510
12/1: Felizol and the 
Boy. 13/1: Samsara 
Blues Experiment. 14/1: 
Her Name Is Cala. 15/1: 
Empty Canvas - Three 
Way Plane. 12-22/1: 5 
Years Inner Ear Records 
Artworks Exhibition/
Live Gigs/DJ Sets. 13/1: 
Θ. Ανεστόπουλος - Μ. 

Αγγελάκης - Σ. Ιωάννου. 
14/1: M. Φαφούτη. 15/1: 
Tango With Lions. 17/1: 
Nalyssa Green. 18/1: Φ.  
Δεληβοριάς. 

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, γκάζι, 
210 3474.733
Κυρ. «Socialatin». Τετ. 
Σ. Βογιατζάκη, Π. Μπου-
σουλόπουλος, Γ. Αλου-
πογιάννης, Λ. Σώζος, Ά. 
Ματαφιά. 12/1: Prestige.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
ν. κόσμος, 210 9226.975
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Παρ. & Σάβ ως 28/1: Π. 
Θαλασσινός - Μ. Κανά. 
Κάθε Tρ. Eστουδιαντίνα 
με guest τον Γ.  Χαρούλη 
(17/1). Kάθε Δευτ. Σ. Μά-
λαμας. CLUB Παρ.-Σάβ. 
Ηοuse Band. Πέμ. Ιmam 
Baildi - Word Of Mouth.  
Δευτ. Π. Μουζουράκης 
- Β. Ασημάκης. Τρ. M. Φα-
φούτη. Τετ. Μ. Ζαμάνη. 
PLUS. 14 & 21/1: Μ. Λιδά-
κης - Ν. Μπουλέ. 

ΤΑS STAGE
Boυτάδων 6, γκάζι
Κάθε Κυρ. & Δευτ. Μ. 
Μπεγνής, Τ. Μπότση, Δ. 
Βλάχος, Χ. Πομόνη και Σ. 
Μιχαήλου.

ΤΩΡΑ Κ44 
κωνσταντινουπόλεως 
44, γκάζι
Τρ. ΜC Yinka & the 
urbanix. Tετ. Wedding 
Singers.

ΠΙΣΤΕΣ - CLUBS
 
ACRO
Ιερά οδός 11, 210 3417.300
Παρ. & Σάβ. E. Βιτάλη, Γ. 
Ανδρεάτος, Μ. Ασλανί-
δου, Γ. Νέγκα, Τ. Σούκας.

ΑΘΗΝΩΝ ΑΡεΝΑ
πειραιώς 166, γκάζι
Παρ. & Σάβ. Σ. Ρουβάς - 
Οnirama - E. Φουρέιρα.

ΔΙΟΓεΝΗΣ STuDIO
λ. Συγγρού 259, 
210 9425.754
Παρ. & Σάβ Τ. Βοσκόπου-
λος - Α. Ρέμος.

COSMOSTAGE
πειραιώς 178, 210 3413.550
Παρ. & Σάβ. Γ. Πλούταρ-
χος - Νίνο - Αμαρυλλίς.

IEΡΑ ΟΔΟΣ
Ιερά οδός 18-20, γκάζι, 
210 3428.272
Παρ. & Σάβ. Ν. Σφακιανά-
κης - Α. Ηλιάδη.

VOX
Iερά οδός 16, 210 3411.000
Πέμ. - Σάβ. Καλίδης - Αρ-
γυρός - Καλλή.
 
AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.333
12/1: ελληνικό Συγκρό-
τημα Σύγχρονης Μουσι-
κής. 13/1: KOA. 14 & 15/1: 
Αφιέρωμα στα όργανα 
της οικογένειας του λα-
γούτου. 15/1: Kυριακή 
πρωί στο Μέγαρο.16/1: 
«εαυτούληδες» του Σκα-
ρίμπα από τον Δ. Τσακνή. 
18/1: Erik Bosgraaf & 
Κουαρτέτο εγχόρδων 
Modigliani. 

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 
210 3213.100
Παρ., Σάβ.,Κυρ. X. Αλεξίου 
-  Δ. Γαλάνη. 
 
ΣΤεΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΤεΧΝΩΝ  
Συγγρού 107-109, 
210 9005.800
Σάβ. (18.00) - Κυρ. (11.00):  
«Το αθόρυβο πάτημα 
της Αρκούδας». 

TΡΙΑΝΟΝ 
κοδριγκτώνος 21, 210 
8215.469
13-15/1: «Ο γνωστός 
μας άγνωστος κύριος 
Γκάτσος» με τη Μ. Παπα-
δημητρίου. ●

σκηνές-live Του γΙωργου δηΜητράκοπουλου

μουσικές

ΡΟΚ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΚΥΤΤΑΡΟ

Σ τις 13/1 ο προφέσορ Μιτς Πουλικάκοφ συναντιέ-
ται στη σκηνή με τον Γιάννη Γιοκαρίνη και τον Λάκη 
Παπαδόπουλο (22.00/€ 15 με ποτό). Το πείραμα συ-

νεχίζεται στις* 20 & 27/1 με τον Μιτς και τους Μεταφορείς να 
λαμβάνουν τα φώτα του ακαδημαϊκού Ζωρζ Πιλαλί μαζί με 
τους Σούφρα Band και καλεσμένη την Πένυ Σκάρου. Ακόμη, 
heavy metal βραδιά με τους Ηeir Apparent από το Σιάτλ στις 
12/1 (19.30/€ 25) και παρουσίαση του άλμπουμ «2 Seconds 
Late» από τους Skysent LU στις 14/1.
Ετοιμάσου για την americana των Walkabouts στις 28/1 με 
νέο άλμπουμ.

ΚΥΤΤΑΡΟ, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 210 8224.134, 697 7641373

➜ museweek@athensvoice.gr
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 gay&lesbian Του λυο 
κάλοΒυρνά

Τ α τελευταία χρόνια οι αθη-
ναϊκές σκηνές κατακλύζο-
νται από έργα ομοερωτικού 

ενδιαφέροντος. Χρειαζόμαστε εικό-
νες φτιαγμένες από εμάς για εμάς, 
γιατί μόνο μέσα από τις θετικές ανα-
παραστάσεις μπορούμε ν’ ανασκευ-
άσουμε τις φαμπάθλιες στερεοτυπι-
κές καρικατούρες της τηλεόρασης. 
Στις γιορτές ανέβηκε ένα ελληνικό 
έργο ομοερωτικού περιεχομένου. Τα 
«Υγρά μάτια» αφηγούνται την ιστορία 
του out Γιώργου, που έχει ήδη κάνει 
την επανάστασή του –όχι χωρίς κό-
στος–, και του ντουλαπάτου Λουκά, 
που «είδα φως και μπήκα, αλλά δεν 
είμαι γκέι». Παρά κάποια δραματουρ-
γικά προβλήματα κι ένα περιττό βου-
βό ιντερλούδιο, το έργο βλέπεται με 
μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο το 
χιούμορ που το κάνει ευχάριστο, αλ-
λά και η αληθοφάνεια των καταστά-
σεων – κάμποσοι θ’ αναγνωρίσουμε 
δικές μας εμπειρίες στα 
βήματα των πρωταγω-
νιστών, την αμφιθυμία 
τους, την προσπάθεια 
ν α  π ά ν ε  π α ρ α π έ ρ α 
από εκεί όπου έχουν ε-
γκλωβιστεί. Εξαιρετικοί 
στους ρόλους τους οι 
ηλίας παρασκευόπου-
λος και πάνος τρου-
μπουνέλης.
Τα «Υγρά μάτια» είναι το 
πρώτο έργο που έγρα-
ψε και σκηνοθέτησε ο 
ηθοποιός κωνσταντί-
νος παππάς, ο οποίος 
στην ερώτηση ποια εί-
ναι τα προβλήματα των 
γκέι στην Ελλάδα απά-
ντησε: «Τα προβλήματα 
μόνοι μας τα δημιουρ-
γούμε. Είτε είμαστε γκέι 
είτε στρέιτ, μπορούμε να 
ζήσουμε ελεύθερα στα 
πρότυπα οποιασδήποτε 
κοινωνίας χωρίς να μας 
ενοχλεί κανείς. Δυστυ-
χώς όλοι μεγαλώνουμε 
με κάποια απωθημένα 
ή κόμπλεξ, που μας τα 
δημιουργεί ο κοινωνικός 
περίγυρος». Τον ρώτη-
σα αν ένας κρυφός κι 
ένας απελευθερωμέ-
νος γκέι μπορούν να 

κάνουν χωριό: «Εδώ 
νομίζω ότι αρχίζουν τα 
προβλήματα. Όπως εί-
ναι η κοινωνία, κάποιοι 
δεν μπορούν να εκ-
φραστούν ελεύθερα 
και ζουν μια ζωή κρυ-
φή ή ακόμα διπ λή. 
Πάντα με ενοχλούσε 
κυρίως στην Ελλάδα 
να βλέπω νέους αν-
θρώπους τη σημε-
ρινή εποχή να επιλέ-

γουν να έχουν διπλή 

ζωή για να είναι καλυμμένοι κοινωνικά, 
να είναι παντρεμένοι με οικογένεια και 
μέσα τους να είναι πνιγμένοι, να μην 
μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα αυ-
τό που πάντα θέλουνε, αυτό που τους 
ορίζει η φύση». 
Θέατρο Παραμυθίας, Παραμυθίας 27, 
Μεταξουργείο, 210 3457.904 

6η Ομάδα Αυτογνωσίας 
για Γκέι Άντρες

Τι σημαίνει να είσαι γκέι; Πώς μας α-
φορά η αρρενωπότητα κι η θηλυπρέ-
πεια; Πώς χειριζόμαστε τη μονογαμία 
ή την πολυγαμία; Αυτά και άλλα θέ-
ματα θα συζητηθούν στην 6η ομάδα 
αυτογνωσίας για γκέι άντρες που ορ-
γανώνει για πέμπτη χρονιά το 10%. 
Λήξη δήλωσης συμμετοχής 23/1, 
περιορισμένες θέσεις. Περισσότε-
ρες πληροφορίες: www.10percent.gr, 
info@10percent.gr & 2130 228.636 ●

Υγρές, γκέι ματιές

Βar/Club     

BEAR CODE
Κωνσταντινουπόλεως 8, 
Γκάζι Bear, leather, dance 
club, που συνεργάζεται με 
τις μεγαλύτερες bear οργα-
νώσεις της Ευρώπης. 

BIG 
Φαλαισίας 12 & Iερά Oδός 
67, Γκάζι Για τους άντρες-
αρκούδους και όσους τους 
λατρεύουν.  Μπες στο www.
bigbar.gr για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

MYBAR
Κακουργιοδικείο 6, Ψυρρή
Μετά το καλοκαιρινό... 
διάλειμμα που έκανε στο 
Γκάζι, επέστρεψε στον πα-
λιό, γνώριμό του χώρο, που 
το έκανε τόσο πολύ αγαπη-
τό. Ένας  χώρος που πλέον 
είναι πλήρως ανακαινισμέ-
νος, ντυμένος στα λευκά, 
με πολλά απρόσμενα πάρτι, 
φθηνά και καθαρά ποτά. 
Η απόλυτα φιλική ατμό-
σφαιρα που θα συναντήσεις 
οφείλεται τόσο στην καλή 
διάθεση των επισκεπτών - 
θαμώνων του, όσο και των 
ιδιοκτητών του, του 
Τόνυ, του Βαγγέλη και 
του Δημήτρη, ο οποίος 
είναι και το νέο μέλος της 
παρέας.  

S-CAPE ARMY ACADEMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ, που 
φέρνει την απόδραση στην 
γκέι διασκέδαση. Mουσικά 
κινείται σε mainstream 
μονοπάτια με διακλαδώσεις 
προς τα ελληνικά - ναι, θα 
χορέψεις οπωσδήποτε.

Sodade 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι Στερ-
νομαχίες στο ασφυκτικά 
γεμάτο και κεφάτο γκέι 
κλαμπ, που σφραγίζει μια 
βραδιά έξω. Mε δύο stage 
mainstream και electronica, 
είναι απαραίτητος σταθμός 
για δυνατή διασκέδαση. 

Σάουνες     

ALEXANDER 
SAuNA
Μ. Αλεξάνδρου 134 & Ιερά 
οδός (Μετρό Κεραμεικός), 
210 6980.282, 693 6959134,
www.alexandersauna.
gr  Ιδανικός προορισμός 
για κάθε επισκέπτη που 
θέλει να συνδυάσει cruising 
spa fun. Go go boys κάθε 
Παρασκευή, Drag shows 
- go go dancers κάθε 
Σάββατο, Bear’s day κάθε 
Τρίτη, Underwear day κάθε 
Τετάρτη για πιο νεανικό 
κοινό! Κυριακή-Πέμπτη 
17.00-3.00, Παρασκευή- 
Σάββατο 17.00-7.00. Happy 
hours κάθε μέρα 17.00-
19.00 με είσοδο € 10.  

FLEX FETISH SAuNA 
Πολυκλείτου 6, 
210 3210.539, 
www.myspace.com/
flexsaunagym.
 Δηµοφιλής σάουνα, πρό-
σφατα ανακαινισµένη, 
µε µειωµένες τιµές και 
νέο µότο το FLEX FETISH, 
σας περιµένει µε army & 
leather διακόσµηση, νέους 
χώρους, 4 dark rooms, νέο 
µεγαλύτερο steam room και 
cruising area, roof garden, 
glory holes. Στη Flex Fetish 
θα δεις κάθε µέρα να συχνά-
ζουν Bear τύποι, αλλά η Τε-
τάρτη είναι η δική τους µέ-
ρα. Δευτ-Πέµ. 14.00-3.00, 
Παρ.-Κυρ. 14.00-7.00 ●

 G&L

Το My Bar 
σε πάει 

Βαρκελώνη! 
το αγαπημένο σου μπαρ 

γίνεται 4 ετών και το γιορ-

τάζει με πάρτι (στα decks ο 

dj Blueworks), την Κυριακή 

15/1. Στη διάρκεια της 

βραδιάς θα κληρωθούν 

πολλά δώρα, ενώ ο πρώτος 

νικητής θα κερδίσει ένα 

ταξίδι για δύο άτομα στη 

Βαρκελώνη!



12 - 18 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 2012 A.V. 39 

τέχνηθέατρο Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

  M. Butterfly

Μια ιστορία αυταπάτης
Στην παράσταση «M. Butterfly» που είδα, όταν ακούστηκε η φράση «Μόνο ένας άντρας ξέρει πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα» 
μια θεατής ψιθύρισε στη διπλανή της: «Πόσο αλήθεια είναι!».

Ο 
παντρεμένος Γάλλος διπλωμάτης 
Bernard Boursicot κεραυνοβολήθηκε 
όταν είδε για πρώτη φορά μια ντίβα 
της κινεζικής όπερας να ερμηνεύει τη 
Μαντάμα Μπατερφλάι. Μετά είκοσι 

χρόνια παράνομου δεσμού, όταν αποδείχτηκε πως 
η ντίβα ήταν κατάσκοπος, στη δίκη για απιστία στην 
υπηρεσία του ο διπλωμάτης έπρεπε να πείσει τους δι-
καστές και το παγκόσμιο κοινό που παρακολουθούσε 
με κομμένη την ανάσα τη δίκη πως τόσα χρόνια δεν 
είχε καταλάβει πως πίσω από τα κιμονό της ντίβας 
κρυβόταν ένας άνδρας, ο Shi Pei Pu. 
Όταν ο Αμερικανοασιάτης συγγραφέας David Henry 
Hwang διαβάζει στις εφημερίδες (1986) το χρονικό 
της δίκης, το ένστικτο του καλλιτέχνη χτυπάει κόκ-
κινο. Το «M. Butterfly» θα του φέρει τρία σημαντικά 
θεατρικά βραβείa (Τony, Outer Critics Circle και John 
Gassner), μια κινηματογραφική μεταφορά (σκηνοθε-
σία Ντ. Κρόνεμπεργκ), πολλές παραστάσεις σε όλες 
τις σκηνές του κόσμου. Δικαίως – το έργο αποτελεί 
μια αριστοτεχνική πραγματεία της αυταπάτης.
Η επιλογή μια οπερετικής ηρωίδας όπως η Μα-
ντάμα Μπατερφλάι στο επίκεντρο της δράσης 
δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο Γκαλιμάρ (το 
όνομα του διπλωμάτη στο έργο) μπορεί να 
πραγματώσει τις αληθινές του σεξου-
αλικές επιθυμίες προκρίνοντας την 
αυταπάτη: ο Pu είναι η Μπατερφλάι 
– το θύμα ενός απόλυτου έρωτα. 
Και Μπατερφλάι χωρίς κιμονό 
δεν υπάρχει (εξαιρετική δου-
λειά της σκηνογράφου/ενδυ-
ματολόγου Δέσποινας Βολί-
δη). Γι’ αυτό αρνείται να της 
το βγάλει όταν τον προκα-
λεί. Όπως γράφει ο Ρολάν 
Μπαρτ στα «Αποσπάσματα 
Ερωτικού Λόγου»: «Κο-
στούμι: κάθε συναίσθημα 
που προκαλείται ή τροφο-
δοτείται από το ρούχο που 
φορούσε το υποκείμενο κα-
τά την ερωτική συνάντηση, 
ή που φορά με την πρόθεση 
να ξελογιάσει το αγαπημένο 
αντικείμενο». Επιπλέον η Μπα-
τερφλάι είναι ο αρχετυπικός χα-
ρακτήρας που εξυπηρετεί τόσο την 
ιμπεριαλιστική αυταπάτη της Δύσης 

απέναντι στην Ανατολή, όσο και τις σεξιστικές αν-
δρικές αυταπάτες. Το παρόν αποδεικνύει πως η Α-
νατολή πόρρω απέχει από την εικόνα που έπλασε 
η Δύση γι’ αυτή, και πως ο ρόλος των ανδρών έχει 
αλωθεί από την ψυχανάλυση. 
Ο σκηνοθέτης της παράστασης Αντώνης Λουδάρος 
διάβασε σωστά το έργο και δεν άφησε να γεννηθούν, 
ανάλογες με παλιότερα ανεβάσματα, αυταπάτες: ο 
Γκαλιμάρ (πόσο εύθραυστη ψυχοσύνθεση του έδωσε 
ο Γιώργος Κροντήρης) είναι αυτός που έπλασε την 
εικόνα που εξυπηρετούσε την ιδέα του για τον ιδανι-
κό έρωτα / η Δύση είναι αυτή που έπλασε την εικόνα 
της για την Ανατολή. Επιπλέον δεν παραμέλησε να 
τονίσει τη σχιζοφρενική πλευρά των χαρακτήρων: 
του Γκαλιμάρ εξαιτίας των σεξουαλικών απαγορεύ-
σεων και του Pu/Μπατερφλάι επειδή αδυνατεί να 
διαχωρίσει το ρόλο από την πραγματικότητα. Βλέ-
ποντας τον Δημήτρη Γιώτη στο ρόλο η… σύγχυση 
επιτείνεται, με τον τρόπο που χρησιμοποιεί, με το 

που ανοίγει η αυλαία, το ντυμένο στα κιμονό σώμα 
του, προκειμένου να στείλει σεξουαλικά σήματα στον 
«ανίδεο» Γκαλιμάρ. 
«Στο “Μ.” γίνεται άμεση αναφορά στην όπερα του 
Puccini, έτσι δίνεται η δυνατότητα στον θεατή να 
“σπάσει” τον τέταρτο τοίχο που μας χωρίζει και να 
γίνει συνένοχος στις εξελίξεις του έργου. Ο συγγρα-
φέας κλείνει πονηρά το μάτι στο θεατή για τα γεγο-
νότα που θα ακολουθήσουν. Ένας Δυτικός άντρας που 
παίζει έναν Ανατολίτη άντρα που παίζει μια γυναίκα 
της Ανατολής... από μόνο του είναι σκέτο μπέρδεμα, 
όμως μέσα στο έργο, την ώρα της κρίσης ακούγεται: 
“Όταν ο Δυτικός άντρας έρχεται σε επαφή με την Ανατολή 
είναι ήδη μπερδεμένος. Η Δύση έχει αρσενικό χαρακτήρα, 
μεγάλα όπλα, μεγάλη βιομηχανία, μεγάλα κασέ. Η Ανατο-
λή είναι η θηλυκή πλευρά, αδύναμη, φτωχή, ντελικάτη αλ-
λά καλή στις τέχνες και γεμάτη μυστική σοφία”. Σίγουρα 
όλοι έχουμε την αρσενική και τη θηλυκή πλευρά μας. 
Έτσι εδώ χρειάστηκε να ψάξω και να φωτίσω στοι-
χεία του εαυτού μου που μου ήταν άγνωστα ως τώρα. 
Όμως στην τέχνη είναι ωραίο να ρισκάρεις, να βγαί-
νεις από στεγανά και να ανακαλύπτεις καινούργιες 
συγκινήσεις μέσα από τη διαφορετική ψυχοσύν-

θεση του εκάστοτε ρόλου. Προσπάθησα να κα-
ταλάβω τι τον ώθησε για να μπλέξει και να 

μπλεχτεί σε μια τόσο ριψοκίνδυνη ιστορία 
κατασκοπίας... Η απάντηση ήταν πάντα 

η ίδια – η βαθιά αληθινή αγάπη πέρα 
από σύνορα και συμβιβασμούς!» λέει 

ο Δημήτρης Γιώτης.
Πριν κλείσουμε πρέπει να ανα-
φέρουμε πως η όλο νεύρο μετά-
φραση της Μαριλένας Πανα-
γιωτοπούλου, μην υποκύπτο-
ντας στη σεμνοτυφία, έκανε το 
έργο εκτός από σύγχρονο να 
φαίνεται πιο προκλητικό: «Οι 
πόλεμοι γίνονται για το ποιος την 
έχει μεγαλύτερη. Γιατί αν την έχω 
μικρή χτίζω ένα τεράστιο κτίριο ή 
παίρνω με το ζόρι ένα μεγάλο κομ-
μάτι γης, ή γράφω ένα ατελείωτο 

βιβλίο για να μη με πάρουν χαμπά-
ρι οι άλλοι άντρες ότι την έχω μικρή. 

Γιατί την κατακτάς τη χώρα... αλλά 
το ερώτημα παραμένει ποιος την έχει 

μεγαλύτερη. Κι αυτό το λέμε πολιτισμό. 
Έναν κόσμο ολόκληρο που τον κυβερνάνε 

άντρες με πούτσους σε μικρογραφία». A

Info Θέατρο Προσκή-
νιο, Στουρνάρη & Καπνο-

κοπτηρίου 8, 210 8252.242. 

Παίζουν επίσης: Γ. Δρίτσας,

Ε. Χρηστίδη, Α. Αλεξοπούλου, 

Ι. Στεφανή. Δευτ. & Τρ. 21.15. 
€ 18, 14 (Φ).
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>>> «Ακόμη και οι διάσημοι συγγραφείς υ-

πήρξαν νέοι και ατίθασοι» ισχυρίζεται η βι-

ογραφική ταινία του Φίλιπ Στολτζλ «Ο νε-

αρός κύριος Γκέτε» (Goethe) που μοιάζει 

να ακολουθεί τη συνταγή του «Ερωτευμέ-
νου Σέξπιρ». Στη Γερμανία του 1772, ο Γιό-

χαν Γκέτε στέλνεται απ’ τον πατέρα του σε 

μια ήσυχη μικρή πόλη για ν’ αλλάξει μυαλά 

και αέρα, μετά την αποτυχία του στις εξετά-

σεις της Νομικής. Κι εκεί φυσικά θα γνωρίσει 

τον έρωτα, με τη μνηστή όμως του τοπικού δικαστή. 

>>> Το ντοκιμαντέρ της Αλίντας Δημητρίου «Τα κορίτσια της βροχής» ο-

λοκληρώνει την τριλογία της σκηνοθέτιδας για τη συμμετοχή της Γυναίκας 

στους πολιτικούς αγώνες κατά το δεύτερο μισό του αιώνα που μας πέρασε. 

Η ταινία αναφέρεται αποκλειστικά στις γυναίκες που ταλαιπωρήθηκαν και 

κακοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επταετίας και σήμερα καταθέτουν τη 

μαρτυρία τους. Τα κορίτσια της βροχής τον καιρό της Χούντας ήταν μόλις 

είκοσι χρονών. Φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν χωρίς να προδώσουν 

τα ιδανικά τους. Πάλεψαν ισάξια δίπλα στους άντρες εκείνης της εποχής 

που αγωνίζονταν για τη δημοκρατία. >>> Το 

«Κολαστήριο» (Karhozat) σηματοδοτεί την 

πρώτη προβολή της γυρισμένης το 1990 ται-

νίας του σκηνοθέτη του «Αλόγου του Τορίνο» 

στη χώρα μας. Μια ιστορία ενός αδιέξοδου έ-

ρωτα με φόντο ένα θλιβερό ορυχείο και ένα 

μπαρ με το όνομα «Τιτανικός». 

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

MERYL 4 PRESIDENTΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η απόλαυση μιας σπουδαίας ερμηνείας από μια αξεπέ-

ραστη ηθοποιό μπορεί, όπως κάνει σαφές πέρα από κά-

θε αμφιβολία η Μέριλ Στριπ, να είναι ικανός λόγος για να 

παρακολουθήσεις μια μάλλον αδιάφορη και συμβατική 

ταινία. Ο ρόλος της Μάργκαρετ Θάτσερ σε αυτή την όχι 

ιδιαίτερα διορατική βιογραφία αποτελούσε προφανώς 

μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για τη Μέριλ. Το αν κερδίζει 

το στοίχημα είναι κάτι που δεν χρειάζεται απάντηση. Γιατί 

αυτό που κατορθώνει η Στριπ εδώ είναι να μην αφήνει 

καμιά αμφιβολία για τις ικανότητές της στο να συλλάβει 

τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας γυναίκας που λίγο 

ή πολύ όλοι ξέρουμε, και μαζί στο να μεταμορφώσει το 

ρόλο της όχι σε μίμηση αλλά σε κάτι που μοιάζει με «ερμη-

νεία» της Θάτσερ. Έτσι, στη διάρκεια του φιλμ, καταλαβαί-

νεις περισσότερα για τη Σιδηρά Κυρία, για το χαρακτήρα, 

τις αποφάσεις και τα κίνητρά της, από τις εκφράσεις 

της ίδιας της Στριπ, τις μικρές κινήσεις και την αδι-

όρατη αύρα της, παρά από τους διάλογους και τα 

γεγονότα. Η Φιλίντα Λόιντ, η άχρωμη σκηνοθέτις 

του «Mamma Mia», αρκείται στο να ακολουθεί 

το δικό της βηματισμό. Από τη μια, η απόφασή 

της δίνει το ελεύθερο στη Στριπ να μεγαλουρ-

γήσει, αλλά από την άλλη στερεί από το φιλμ 

τη δυνατότητα να γίνει κάτι παραπάνω από μια 

συνοπτική περιγραφή μιας πολιτικής καριέρας, 

δίχως βάθος ή καθαρή ματιά για τη γυναίκα που 

βιογραφεί, και την εποχή της. 

Η Σιδηρά Κυρία (The Iron Lady) **   
Σκηνοθεσία: Φιλίντα Λόιντ
Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, 
Τζιμ Μπρόαντμπεντ, Άντονι Χεντ

Tελικά, το μαύρο ρίμελ είναι μόδα 

Ιχ λίμπε τιχ

Υπάρχει χρησιμότητα σε ένα 
αμερικάνικο ριμέικ μιας ευρω-
παϊκής ταινίας, πέρα από την 
ευκολία των θεατών του κοινού 
που βαριούνται να διαβάζουν υ-
ποτίτλους; Ο Ντέιβιντ Φίντσερ 
δεν λέει απλά «ναι», αλλά το α-
ποδεικνύει έμπρακτα με τη δική 
του (χμ...) ανάγνωση του ομώ-
νυμου βιβλίου του Στιγκ Λάρ-
σον. Το δικό του «Κορίτσι», δεν 
είναι απλά μια αμερικανοποίη-
ση της ικανοποιητικά απολαυ-
στικής σουηδικής ταινίας, αλλά 
ούτε λίγο ούτε πολύ ένα ακόμη 
σημαντικό φιλμ που ταιριάζει 
απόλυτα στη σκοτεινή φιλμο-
γραφία του σπουδαίου σκηνο-
θέτη. Διότι αν στην πρώτη σου-
ηδική μεταφορά του το βιβλίο 
του Λάρσον ήταν μια γεμάτη α-
νατροπές περιπέτεια αγωνίας, 
με λίγη διαστροφή και κάποιες 
σκιές από τις πιο μαύρες σελίδες 
της σουηδικής ιστορίας, στην 
περίπτωση του Φίντσερ η ταινία 
αλλάζει προσανατολισμό με ε-
ξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. 
Η αγωνία παραμένει, οι ανατρο-
πές είναι φυσικά εκεί, όμως αυ-
τό που κάνει εδώ την εμφάνισή 
του είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο: 
κάτω από τη δαιδαλώδη ιστορία 
και τις απροσδόκητες, απότομες 
στροφές της πλοκής ξεδιπλώ-

νεται μια ακόμη πιο μπερδεμέ-
νη διαδρομή στις πιο ακανθώ-
δεις περιοχές της ανθρώπινης 
φύσης, εκεί που κατοικούν τα 
ένστικτα και οι ορμές, εκεί που 
ριζώνει το κακό, εκεί που βρί-
σκεται κάτι από την ίδια μας την 
υπόσταση. Μπορεί η επιφάνεια 
του φιλμ να είναι ελκυστική, ε-
ρεθιστικά συναρπαστική, όμως 
η καρδιά του παραμένει επικίν-
δυνη. Μια ασυγκράτητη δίνη 
που σε ρουφά, αν έχεις τη διά-
θεση να αφεθείς, στο βυθό μιας 
επώδυνης αλήθειας. Ακόμη κι 
αν δεν είσαι έτοιμος να το κάνεις 
όμως, το «Κορίτσι με το τατουάζ» 
είναι φτιαγμένο για να ικανο-
ποιήσει και το θεατή που διψά 
για καθαρή περιπέτεια. Με μια 
σκηνοθεσία που ξέρει να κρα-
τάει την ένταση ακόμη και στην 
κολοσσιαία διάρκεια των δυόμι-
σι ωρών, με μια ηρωίδα που κα-
τορθώνει να είναι μαζί απειλη-
τική κι εύθραυστη (εξαιρετική 
η Ρούνι Μάρα στο ρόλο της Λίζ-
μπεθ Σαλάντερ) και μια ιστορία 
που σε κρατά δέσμιό της από την 
αρχή ως το τέλος, το φιλμ του 
Φίντσερ δεν είναι τίποτα λιγό-
τερο από μια γερή δόση καθαρής 
κινηματογραφικής διασκέδα-
σης. Με γέμιση καθαρό, χορτα-
στικό σκοτάδι...

Το κορίτσι με το τατουάζ 
(The Girl With 

The Dragon Tattoo) ****
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Πρωταγωνιστούν: Ρούνι Μάρα, 
Ντάνιελ Κρεγκ, 

Κρίστοφερ Πλάμερ, 
Στέλαν Σκάρσγκαρντ

«Ό,τι είναι θαμμένο στο χιόνι, εμφανίζεται όταν λιώνει...» 
(Κάτω από το χιόνι του «Κοριτσιού με το τατουάζ», δεν θα βρείτε αγριολούλουδα...)

Το κορίτσι με το τατουάζ ****Λευκό χιόνι, μαύρη καρδιά.

Η Σιδηρά Κυρία **  Η τσίγκινη ταινία.

Ο νεαρός κύριος ΓκέτεΌχι μόνο διάβασμα.

Τα κορίτσια της βροχήςΓιατί η Ιστορία είναι γένους θηλυκού.

Κολαστήριο
Εχτές αργά στο μπαρ το Ναυάγιο.

JUST THE FACTS

Ακόμη
Λεφτά υπάρχουν

 
50 χρόνια 

Τριανόν

Είναι ένας από τους λίγους κινηματογρά-

φους με φανατικό κοινό, ιδιαίτερο πρόγραμμα και 

προσωπικό μεράκι που έχουν απομείνει στην Αθήνα. Κι 

ένας από τους παλιότερους – χειμερινός/θερινός με με-

τακινούμενη οροφή από παλιά και μάλιστα, σε μία περι-

οχή που γνώρισε κοσμοπολίτικη κίνηση και καλλιτεχνικές 

δόξες. Συμπληρώνοντας 50 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας, το 

σινεμά της Κοδριγκτώνος 21 γιορτάζει με μια σειρά εκδηλώσεων 

που περιλαμβάνουν προβολές, θεατρικές παραστάσεις, συναυλί-

ες, ημερίδες και πάντα ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. 

     Μάθετε λεπτομέρειες

                 στο www.trianon.gr
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Αθήνας

AAΒΟρΑ 
Tέρμα Ιπποκράτους, Αμπελό-
κηποι, 210 6423.271
Kολαστήριο, Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:20, 22:30

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
Tο τανγκό των χριστουγέν-
νων, Πέμ.-Τετ. 19:00/ Το παι-
δί με το ποδήλατο, Πέμ.-Τετ. 
17:15/ Κοτόπουλο με δαμά-
σκηνα, Πέμ.-Κυρ.  & Τρ.-Τετ. 
20:45, 22:45/ Δευτ. 22:40

AΕΛΛΩ 
CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Κυρ.  & Δευτ.-Τετ. 
21:40/ Παρ.-Σάβ. 18:20, 21:40  
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ. 16:20 3D/ Κυρ. 12:20 3D, 
14:20 3D, 16:20 3D • Αίθ. 2: 
Λάρισα: εμπιστευτικό, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:00/ Sherlock 
Holmes 2: το παιχνίδι των 
σκιών, Πέμ.-Τετ. 22:00/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ. 
16:00/ Κυρ.  12:00, 14:00, 
16:00 • Αίθ. 3: Sherlock 
Holmes 2: το παιχνίδι των 
σκιών, Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 
23:30/ Ο γιος του Αϊ-Βασίλη 
μεταγλ., Σάβ. 15:45/ Κυρ.  
11:45, 13:45, 15:45 • Αίθ. 4: 
The artist, Πέμ.-Τετ. 17:45/ 
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:15/ 
Happy feet 2 μεταγλ., Σάβ. 
15:15/ Κυρ.  13:15, 15:15

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
211 2112.222
Αίθ. 1: Sherlock Holmes 2: 
το παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-
Τετ. 17:45, 20:15/ Το κορίτσι 
με το τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 
22:45/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15:45 3D 
Αίθ. 2: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Τετ. 23:00/ Το κορίτσι 
με το τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 
17:00, 20:00

AΘHnAiOn 
CinepOLiS 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: Sherlock Holmes 2: 
το παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:20, 22:50 
Αίθ. 2: Νήσος 2: το κυνήγι 
του χαμένου θησαυρού, 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 19:50/ Το 
κορίτσι με το τατουάζ, Πέμ.-
Τετ. 22:00/ Happy feet 2 
μεταγλ. • Σάβ.-Κυρ.  15:40 
Αίθ. 3: Tο τανγκό των 
χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
18:00/ Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
23:00/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.  16:00 
Αίθ. 4: The artist, Πέμ.-Τετ. 
18:40, 20:40, 22:40/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ.  16:40 3D 

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, 210 6841.010
Αίθ. 1: Tο τανγκό των 
χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
18:30/ Sherlock Holmes 2: 
το παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:50/ Γάτος σπι-
ρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.  
16:30 3D • Αίθ. 2: The artist, 
Πέμ.-Τετ. 17:30/ Το κορίτσι 
με το τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:30

AΛΕΞΑΝΔρΑ
Πατησίων 79, Λ.Αλεξάνδρας, 
210 8219.298, 2106786.000
Η σιδηρά Κυρία, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑρΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθ. 1: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:00/ Το 
κορίτσι με το τατουάζ, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:30 • Αίθ. 2: The 
artist, Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 
23:00/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.  16:30

ApOLLOn - CinemAx 
CLASS
Σταδίου 19, 210 3236.811 
Sherlock Holmes 2: το παι-
χνίδι των σκιών, Πέμ.-Τετ. 
17:15, 20:00, 22:45

ΑΣΤΕρΑΣ  ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ασκληπιού 4, 210 2712.640 
The bang bang club, Πέμ.-
Τετ. 22:00/ Πολεμώντας 

για τη νίκη, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00

AΣΤΟp HOLLYWOOD 3D
Σταδίου 28, 210 3310.820
Μεσάνυχτα στο παρίσι, 
Πέμ.-Τετ. 16:40/ Ο νεαρός 
κύριος Γκαίτε!, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4, 210 3221.925
Το λιμάνι της Χάβρης, Πέμ.-
Τετ. 17:00, 18:35, 20:40, 22:45

AΤΛΑΝΤΙΣ CLASSiC 
CinemAS 3D DiGiTAL 
Λ. Βουλιαγμένης 245, 
210 9711.511
ΑΊΘ. 1: Η σιδηρά Κυρία, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 • Αίθ. 
2: The artist, Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:00, 22:15

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280  
Κοτόπουλο με δαμάσκηνα, 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30

ATTiΚΟΝ - CinemAx 
CLASS
Σταδίου 19, 210 3228.821
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Τετ. 16:30, 19:30, 22:35

BΑρΚΙΖΑ 3D DiGiTAL
Θάσου 22, Βάρκιζα, 
210 8973.926
Αίθ. 1: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:30 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
16:50 3D, 18:30 3D/ Το κορί-
τσι με το τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 
20:15, 22:00 • Αίθ. 2: Λάρισα: 
εμπιστευτικό, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:15, 22:50/ Ο γιος 
του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ.  16:50 3D

CApiTOL ΖΕΦΥρΟΣ
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου 
(εμπ. κέντρο Athenian Capitol, 
4oς όρ.), Πατήσια, 210 8816.187
Φάουστ, Πέμ.-Τετ. 22:00/ 
Απληστία, Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:30

Cine CiTY
Κων/λεως 82, Περιστέρι, 
210 5756.243
Αίθ. 1: Sherlock Holmes 2: 
το παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:20, 22:50 
Αίθ. 2: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:30/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.  16:00, 
17:40 • Αίθ. 3: Λάρισα: εμπι-
στευτικό, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
Το παιδί με το ποδήλατο, 
Πέμ.-Τετ. 18:30/ Ο νεαρός 
κύριος γκαίτε!, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30/ Γάτος σπιρου-
νάτος, Σάβ.-Κυρ.  16:45

ViLLAGe SHOppinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. 
Pέντη, 801 100 9191
Αίθ. 1: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16:45, 19:45, 22:45/ Σάβ.-
Κυρ.  13:45, 16:45, 19:45, 
22:45 • Αίθ. 2: Sherlock 
Holmes 2: το παιχνίδι των 
σκιών, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16:30, 19:30, 22:15, 01:00/ 
Σάβ.-Κυρ.  11:00, 13:45, 
16:30, 19:30, 22:15, 01:00 
Αίθ. 3: Tο τανγκό των χρι-
στουγέννων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15:45, 18:00, 
20:15, 22:30, 01:00/ Σάβ.-
Κυρ.  11:15, 13:30, 15:45, 
18:00, 20:15, 22:30, 01:00 
Αίθ. 4: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15:15 3D, 17:15 3D/ 
Σάβ.-Κυρ.  11:15 3D, 13:15 
3D, 15:15 3D, 17:15 3D/ 
Sherlock Holmes 2: το παι-
χνίδι των σκιών, Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:15, 01:00 • Αίθ. 5: 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:00, 
17:00, 19:00/ Σάβ.-Κυρ.  
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00/ Νήσος 2: το κυνήγι 
του χαμένου θησαυρού, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:30 
Αίθ. 6: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14:45, 17:45, 20:45, 23:45/ 
Σάβ.-Κυρ.  11:45, 14:45, 
17:45, 20:45, 23:45 • Αίθ. 7: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:15 
3D, 17:30 3D/ Σάβ.-Κυρ.  
13:00 3D, 15:15 3D, 17:30 
3D/ Νήσος 2: το κυνήγι 
του χαμένου θησαυρού, 

Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:15, 00:45 
• Αίθ. 8: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14:00 3D, 16:00 3D, 
18:00 3D/ Σάβ.-Κυρ.  12:00 
3D, 14:00 3D, 16:00 3D, 18:00 
3D/ Λάρισα: εμπιστευτικό, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:15, 00:30 
• Αίθ. 9: Γάτος σπιρουνάτος 
μετ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15:30, 17:45/ Σάβ.-Κυρ.  
11:30, 13:30, 15:30, 17:45/ Το 
κορίτσι με το τατουάζ 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:45 • 
Αίθ. 10: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:00, 
18:45, 21:30, 00:15/ Σάβ.-
Κυρ.  13:15, 16:00, 18:45, 
21:30, 00:15 • Αίθ. 11: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:00, 
18:30/ Σάβ.-Κυρ.  11:30, 
13:45, 16:00, 18:30/ Λάρισα: 
εμπιστευτικό, Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00, 01:15 • Αίθ. 12: 
Η σιδηρά Κυρία, 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. 13: 
Happy feet 2 μετ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16:15/ Σάβ.-Κυρ.  
11:30, 13:45, 16:15/ Το κορί-
τσι με το τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 
18:45, 21:45, 00:45 • Αίθ. 
14: Ο γιος του Αϊ-Βασίλη 
μετ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14:45, 17:00/ Σάβ.-Κυρ.  
12:30, 14:45, 17:00/ Λάρισα: 
εμπιστευτικό, Πέμ.-Τετ. 
19:15, 21:30, 23:45 • Αίθ. 15: 
Sherlock Holmes 2: το παι-
χνίδι των σκιών, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14:45, 17:30, 
20:15, 23:00/ Σάβ.-Κυρ.  
12:00, 14:45, 17:30, 20:15, 
23:00 • Αίθ. 16: Επικίνδυνη 
αποστολή: Πρωτόκολλο 
Φάντασμα, 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. 17: Happy 
feet 2 Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14:30, 17:00/ Σάβ.-Κυρ.  
12:15, 14:30, 17:00/ Νήσος 
2: το κυνήγι του χαμένου 
θησαυρού, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:30, 00:00 • Αίθ. 18: Χα-
ραυγή μέρος 1, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14:30, 17:30/ Σάβ.-
Κυρ.  11:45, 14:30, 17:30/ 
Επικίνδυνη αποστολή: 
Πρωτόκολλο Φάντασμα, 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:15 • 
Αίθ. 19: Νήσος 2: το κυνήγι 
του χαμένου θησαυρού, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:15, 
17:45, 20:15, 22:45, 01:15/ 
Σάβ.-Κυρ.  12:45, 15:15, 
17:45, 20:15, 22:45, 01:15 
Αίθ. 20: Γάτος σπιρουνάτος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14:15, 
16:15/ Σάβ.-Κυρ.  12:15, 
14:15, 16:15/ Sherlock 
Holmes 2: το παιχνίδι των 
σκιών, Πέμ.-Τετ. 18:15, 21:00, 
23:45

ViLLAGe 5 CinemAS 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 801 100 9191
Αίθ. 1: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:30/ Σάβ.-Κυρ.  11:40, 
13:40, 15:40, 17:30/ Νήσος 
2: το κυνήγι του χαμένου 
θησαυρού, Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:45, 00:00 • Αίθ. 2: Happy 
feet 2 μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16:45/ Σάβ.-Κυρ.  
11:00, 12:55, 14:50, 16:45/ 
Λάρισα: εμπιστευτικό, Πέμ.-
Τετ. 18:40, 21:10, 23:20 
Αίθ. 3: Tο τανγκό των χρι-
στουγέννων, Πέμ.-Κυρ. 
& Τετ. 19:00/ Δευτ. 19:00, 
22:00/ Ο γιος του Αϊ-Βασίλη 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:00/ Σάβ.-Κυρ.  11:00, 
13:00, 15:00, 17:00/ Επικίν-
δυνη αποστολή: Πρωτό-
κολλο Φάντασμα, Πέμ.-Τετ. 
00:30 • Αίθ. 4: Το κορίτσι με 
το τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 18:10, 
21:15, 00:20/ Ο γιος του 
Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.  
12:10 3D, 14:10 3D, 16:10 3D 
• Αίθ. 5: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:00 3D/ Σάβ.-Κυρ.  
11:10 3D, 13:10 3D, 15:10 3D, 
17:00 3D/ Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:30, 00:10

ViLLAGe 15 
CinemAS @ THe mALL 
Α. Παπανδρέου 3, 801 100 9191
Αίθ. 1: Happy feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:15, 
17:30/ Σάβ.-Κυρ.  12:45, 
15:15, 17:30/ Λάρισα: εμπι-
στευτικό, Πέμ.-Τετ. 19:45, 
22:00, 00:15 • Αίθ. 2: Γάτος 

σπιρουνάτος μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 13:15 
3D/ Σάβ. 11:00 3D, 13:00 3D, 
15:00 3D, 17:00 3D/ Κυρ.  
17:00 3D/ Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
16:00, 19:00, 22:00/ Παρ. 
16:00, 19:00, 22:00, 01:00/ 
Σάβ. 19:00, 22:00, 01:00/ 
Κυρ.  19:00, 22:00 • Αίθ. 3: 
Νήσος 2: το κυνήγι του χα-
μένου θησαυρού, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14:15, 16:30, 
19:00, 21:15, 23:30/ Σάβ.-
Κυρ.  12:00, 14:15, 16:30, 
19:00, 21:15, 23:30 • Αίθ. 4: 
Sherlock Holmes 2: το παι-
χνίδι των σκιών, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14:00, 16:45, 
19:30, 22:15, 01:00/ Σάβ.-
Κυρ.  16:45, 19:30, 22:15, 
01:00/ Τρ. 15:00, 17:45, 
23:15/ Ο γιος του Αϊ-Βασίλη 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.  12:00 3D, 
14:30 3D • Αίθ. 5: Το κορίτσι 
με το τατουάζ, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15:15, 18:15, 
20:15, 00:15/ Σάβ.-Κυρ.  
12:15, 15:15, 18:15, 20:15, 
00:15 • Αίθ. 6: The artist, 
Πέμ.-Τετ. 14:15, 16:30, 18:45/ 
Tο τανγκό των χριστουγέν-
νων, Πέμ.-Παρ. & Κυρ. -Τετ. 
21:00, 23:15/ Σάβ. 11:45, 
21:00, 23:15/ Γάτος σπιρου-
νάτος μεταγλ., Κυρ. 11:30 
Αίθ. 7: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:30, 
18:30, 21:30, 00:30/ Σάβ.-
Κυρ.  18:30, 21:30, 00:30/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ. 13:30 3D, 16:00 3D/ Κυρ.  
11:00 3D, 13:30 3D, 16:00 3D 
Αίθ. 8: Λάρισα: εμπιστευτικό, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14:00, 
16:15, 18:30, 20:45, 23:00/ 
Σάβ.-Κυρ.  11:45, 14:00, 
16:15, 18:30, 20:45, 23:00 
Αίθ. 9: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 14:00, 16:15, 18:15/ 
Σάβ. 11:30, 14:00, 16:15, 
18:15/ Δευτ. 14:00, 16:15/ 
Νήσος 2: το κυνήγι του 
χαμένου θησαυρού, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 20:15, 22:30, 
00:45/ Δευτ. 22:30, 00:45/ 
Tο τανγκό των χριστουγέν-
νων, Κυρ. 11:45 • Αίθ. 10: Η 
σιδηρά Κυρία, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14:30, 16:45, 
19:15, 21:45, 00:15/ Σάβ.-
Κυρ.  16:45, 19:15, 21:45, 
00:15/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.  12:15, 
14:30 • Αίθ. 10: Ο γιος του 
Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:00/ 
Σάβ.-Κυρ.  12:45, 15:00/ 
Επικίνδυνη αποστολή: 
Πρωτόκολλο Φάντασμα, 
Πέμ.-Τετ. 17:15, 20:00, 22:45 
• Αίθ. 12: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:00, 
17:45, 20:30, 23:15/ Σάβ.-
Κυρ.  12:15, 15:00, 17:45, 
20:30, 23:15/ Τρ. 16:45, 
19:30, 22:15, 01:00 • Αίθ. 13: 
Η σιδηρά Κυρία, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19:15, 21:45/ Σάβ.-
Κυρ.  16:45, 19:15, 21:45
Αίθ. 14: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 20:30, 
23:15/ Σάβ.-Κυρ.  17:45, 
20:30, 23:15/ Τρ. 19:30, 22:15

ViLLAGe 9 CinemAS @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 801 100 9191
Αίθ. 1: Η σιδηρά Κυρία, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:40, 
20:00, 22:20, 00:40/ Σάβ.-
Κυρ.  20:00, 22:20, 00:40/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ.  11:00, 12:40, 
14:30, 16:20, 18:10 • Αίθ. 2: 
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:40, 
22:40/ Σάβ.-Κυρ.  16:40, 
19:40, 22:40 •Αίθ. 3: Νήσος 
2: το κυνήγι του χαμένου 
θησαυρού, Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:00, 22:15, 00:30/ Ο γιος 
του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ.  11:45, 13:45, 15:45 • 
Αίθ. 4: Λάρισα: εμπιστευτικό, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00, 
21:10, 23:20/ Σάβ.-Κυρ.  
16:50, 19:00, 21:10, 23:20 
Αίθ. 5: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:00, 
21:10, 23:50/ Σάβ.-Κυρ.  
21:10, 23:50/ Η σιδηρά Κυ-
ρία • Σάβ.-Κυρ.  15:20, 17:40 
Αίθ. 6: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:40, 21:40, 00:40/ Σάβ.-
Κυρ.  21:40, 00:40/ Γάτος σπι-
ρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.  
12:30 3D, 14:20 3D, 16:10 3D, 
18:00 3D, 19:50 3D • Αίθ. 7: 
Sherlock Holmes 2: το παι-

χνίδι των σκιών, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:15, 22:00, 
00:45/ Σάβ.-Κυρ.  16:30, 
19:15, 22:00, 00:45 • Αίθ. 8: 
Sherlock Holmes 2: το παι-
χνίδι των σκιών, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 20:00, 22:30/ Σάβ.-
Κυρ.  17:30, 20:00, 22:30 • 
Αίθ. 9: Η σιδηρά Κυρία, Πέμ.-
Τετ. 18:50, 21:10, 23:30

ViLLAGe ATHenS 
meTRO mALL 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 210 8108.080 
Αίθ. 1: Γάτος σπιρουνάτος 
μετ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15:20, 17:20/ Σάβ.-Κυρ.  
11:20, 13:20, 15:20, 17:20/ 
Νήσος 2: το κυνήγι του χα-
μένου θησαυρού, Πέμ.-Τετ. 
19:20/ Sherlock Holmes 2: 
το παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-
Τετ. 22:20 • Αίθ. 2: Sherlock 
Holmes 2: το παιχνίδι των 
σκιών, Πέμ.-Τετ. 16:20, 
19:00, 21:40, 00:20/ Happy 
feet 2 μετ., Σάβ.-Κυρ.  12:00, 
14:10 • Αίθ. 3: Γάτος σπιρου-
νάτος μετ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16:20, 18:20/ Σάβ.-Κυρ.  
12:20, 14:20, 16:20, 18:20/ 
Λάρισα: εμπιστευτικό, Πέμ.-
Τετ. 20:20, 22:30, 00:40 • Αίθ. 
4: Ο γιος του Αϊ-Βασίλη μετ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:50/ 
Σάβ.-Κυρ.  11:30, 13:40, 
15:50/ Επικίνδυνη αποστο-
λή: Πρωτόκολλο Φάντα-
σμα., Πέμ.-Τετ. 18:30/ Νήσος 
2: το κυνήγι του χαμένου 
θησαυρού Πέμ.-Τετ. 21:10, 
23:30 • Αίθ. 5: Ο γιος του 
Αϊ-Βασίλη μετ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16:50/ Σάβ.-Κυρ.  
12:30 3D, 14:40 3D, 16:50 3D/ 
Το κορίτσι με το τατουάζ 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:10

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Μεσογείων 6, 210 7773.319 
Αίθ. 1: Κοτόπουλο με δα-
μάσκηνα, Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30 • Αίθ. 2: Λάρισα: 
εμπιστευτικό, Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:20, 22:20

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι,
 210 3460.347
Η σιδηρά Κυρία, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:20, 22:40

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
Γλυφάδα, 210 9650.318,
Αίθ. 1: Η σιδηρά Κυρία, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 20:00, 
22:30/ Σάβ.-Κυρ.  17:30, 
20:00, 22:30 • Αίθ. 2: Λάρισα: 
εμπιστευτικό, Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:00

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 210 6922.655
Αίθ. 1: Η σιδηρά Κυρία, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ. 2: Ανεμοδαρμένα ύψη, 
Πέμ.-Τετ. 17:15, 19:45, 22:15

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
The artist, Πέμ.-Κυρ. 17:20/ 
Δευτ.-Τετ. 18:20/ Κοτόπουλο 
με δαμάσκηνα, Πέμ.-Κυρ. 
19:10, 20:45, 22:30/ Δευτ.-
Τετ. 20:20, 22:20

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
The artist, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι,  
210 6786.000, 801 116 0000
Η σιδηρά Κυρία, Πέμ.-Τετ. 
17:45, 20:05, 22:30

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, Καλλιθέα, 
210 9510.042
Sherlock Holmes 2: το παι-
χνίδι των σκιών, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:30, 20:00, 
22:30/ Σάβ.-Κυρ.  20:00, 
22:30/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 17:30

ΙΔρΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος,
 210 3418.550
Πατέρας και γιος, Τετ. 21:30 

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, 
210 3826.720
Κοτόπουλο με δαμάσκηνα, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30/ Παρ.-Κυρ. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567 

Η σιδηρά Κυρία, Πέμ.-Σάβ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:45, 20:00, 
22:30/ Κυρ.  15:40, 17:45, 
20:00, 22:30

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx 
CLASS
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 
6231.601, 210 6231.933
Αίθ. 1: Sherlock Holmes 2: 
το παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-
Τετ. 17:20, 20:00, 22:40/ Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ.  15:20 • Αίθ. 2: Το λι-
μάνι της χάβρης, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:00, 19:00, 
21:00, 23:00/ Σάβ.-Κυρ.  
19:00, 21:00, 23:00/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ.  15:00, 17:00

ΜΙΚρΟΚΟΣΜΟΣ - 
FiLmCenTeR
Λ. Συγγρού 106, 210 9215.305
The artist, Πέμ.-Τετ. 17:30, 
19:15, 21:00, 22:45

ΝΑΝΑ CinemAx 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158 
Αίθ. 1: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16:45, 20:00, 23:15/ 
Σάβ.-Κυρ.  20:00, 23:15/ Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Σάβ. 15:45, 17:45/ Κυρ. 11:45, 
13:45, 15:45, 17:45 • Αίθ. 2: 
Sherlock Holmes 2: το παι-
χνίδι των σκιών, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:00, 20:40, 
23:30/ Σάβ. 15:20, 18:00, 
20:40, 23:30/ Κυρ.  12:40, 
15:20, 18:00, 20:40, 23:30 
Αίθ. 3: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:15/ Σάβ. 16:00, 18:15/ 
Κυρ.  12:00, 14:00, 16:00, 
18:15/ Λάρισα: εμπιστευτι-
κό, Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:15 
Αίθ. 4: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 18:20, 
21:40/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ. 16:30 3D/ Κυρ.  
12:30 3D, 14:30 3D, 16:30 3D 
Αίθ. 5: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:40, 
19:20, 22:00/ Σάβ.-Κυρ.  
19:20, 22:00/ Γάτος σπιρου-
νάτος μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.  
15:00, 17:00 • Αίθ. 6: Tο ταν-
γκό των χριστουγέννων, 
Πέμ.-Τετ. 18:30/ Επικίνδυνη 
αποστολή: Πρωτόκολλο 
Φάντασμα, Πέμ.-Τετ. 22:30/ 
Νήσος 2: το κυνήγι του χα-
μένου θησαυρού, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 20:30/ Σάβ.-Κυρ.  
16:15, 20:30

ΝΙρΒΑΝΑ CinemAx
Λ. Αλεξάνδρας 192, 210 
6469.398, 210 6445.221
The artist, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30

ODeOn KOSmOpOLiS 
mApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Λάρισα: εμπιστευτικό, 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:50, 23:00/ 
Ο γιος του Αϊ-Βασίλη με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ.  12:20, 15:10 
Αίθ. 2: Νήσος 2: το κυνήγι 
του χαμένου θησαυρού, 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:50, 23:10/ 
Γάτος σπιρουνάτος μετ., 
Σάβ.-Κυρ.  12:30, 14:30, 16:30 
Αίθ. 3: Γάτος σπιρουνάτος 
μετ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17:20/ Σάβ.-Κυρ.  11:20, 
13:20, 15:20, 17:20/ Λάρισα: 
εμπιστευτικό, Πέμ.-Σάβ. 
19:20, 21:30, 23:40/ Κυρ. 
-τετ 19:20, 21:30 • Αίθ. 4: Το 
καταφύγιο, Πέμ.-Τετ. 22:50/ 
eπτά μέρες με τη Μέρυλιν, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:20, 
20:30/ Σάβ.-Κυρ.  20:30/ Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μετ., 
Σάβ.-Κυρ.  11:30, 13:40, 
16:00, 18:20 • Αίθ. 5: Το κορί-
τσι με το τατουάζ, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:20, 22:30/ 
Σάβ.-Κυρ.  13:00, 16:10, 
19:20, 22:30 • Αίθ. 6: Γάτος 
σπιρουνάτος μετ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:50/ Σάβ.-Κυρ.  
11:50 3D, 13:50 3D, 15:50 3D, 
17:50 3D/ Λάρισα: εμπιστευ-
τικό, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10 • 
Αίθ. 7: The artist, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:30/ Σάβ.-Κυρ.  
16:20, 18:30/  Sherlock 
Holmes 2: το παιχνίδι των 
σκιών, Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:20 
• Αίθ. 8: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:00, 
20:40, 23:20/ Σάβ.-Κυρ.  
12:40, 15:20, 18:00, 20:40, 
23:20 • Αίθ. 9: Sherlock 
Holmes 2: το παιχνίδι των 
σκιών, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:00, 19:40, 22:20/ 
Σάβ.-Κυρ.  11:40, 14:20, 

17:00, 19:40, 22:20 • Αίθ. 10: 
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:10, 
20:20, 23:30/ Σάβ.-Κυρ.  
14:00, 17:10, 20:20, 23:30 
• Αίθ. 11: Η σιδηρά Κυρία, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:45, 
21:00, 23:15/ Σάβ.-Κυρ.  
12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 
21:00, 23:15 • Αίθ. 12: Μια 
επικίνδυνη μέθοδος, Πέμ.-
Τετ. 22:40/ Επικίνδυνη 
αποστολή: Πρωτόκολλο 
Φάντασμα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:20, 20:00/ Σάβ.-
Κυρ.  14:40, 17:20, 20:00 

ΟDeOn OΠΕρΑ
Ακαδημίας 57, 210 6786.000
Αίθ. 1: Η σιδηρά Κυρία, Πέμ.-
Τετ. 17:40, 20:00, 22:20 
Αίθ. 2: Ανεμοδαρμένα ύψη, 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 19:50, 22:30

ODeOn STARCiTY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου,  
Ν. Κόσμος, 801 11 60000
Αίθ. 1: Η σιδηρά Κυρία, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:45, 21:00, 23:15/ Σάβ. 
16:30, 18:45, 21:00, 23:15/ 
Κυρ.  12:00, 14:15, 16:30, 
18:45, 21:00, 23:15 • Αίθ. 
2: Επικίνδυνη αποστολή: 
Πρωτόκολλο Φάντασμα, 
Πέμ.-Τετ. 22:40 Νήσος 2: το 
κυνήγι του χαμένου θησαυ-
ρού, Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10/ 
Άγρια φύση, Κυρ. 11:00/ Ο 
πράσινος πλανήτης, Κυρ. 
13:00/ Πέρα από τα όρια, 
Κυρ. 15:00 •Αίθ. 3: Λάρισα: 
εμπιστευτικό, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:40, 20:50, 
23:00/ Σάβ.-Κυρ.  16:30, 
18:40, 20:50, 23:00/ Άγρια 
φύση, Κυρ. 11:00/ Ο πράσι-
νος πλανήτης, Κυρ. 13:00/ 
Πέρα από τα όρια, Κυρ. 
15:00 • Αίθ. 4: Το κορίτσι με 
το τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 17:10, 
20:20, 23:30/ Άγρια φύση, 
Κυρ. 11:00/ Ο πράσινος 
πλανήτης, Κυρ. 13:00/ Πέρα 
από τα όρια, Κυρ. 15:00 • Αίθ. 
5: Sherlock Holmes 2: το παι-
χνίδι των σκιών, Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:40, 22:20/ Άγρια 
φύση, Κυρ. 11:00/ Ο πράσι-
νος πλανήτης, Κυρ. 13:00/ 
Πέρα από τα όρια, Κυρ. 15:00 
• Αίθ. 6: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 18:00, 
20:40, 23:20/ Κυρ.  12:30, 
15:20, 18:00, 20:40, 23:20 • 
Αίθ. 7: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:10 3D/ Σάβ. 16:00 
3D, 18:10 3D/ Κυρ.  12:00 3D, 
14:00 3D, 16:00 3D, 18:10 3D/ 
Λάρισα: εμπιστευτικό, Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:10 • Αίθ. 8: Το 
καταφύγιο, Πέμ.-Τετ. 22:50/ 
eπτά μέρες με τη μέρυλιν, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:20, 
20:30/ Σάβ.-Κυρ.  20:30/ Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μετ., Σάβ. 
16:10, 18:20/ Κυρ.  11:40, 
13:50, 16:10, 18:20 
Αίθ. 9: Λάρισα: εμπιστευτικό, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00, 
19:20, 21:30, 23:40/ Σάβ.-
Κυρ.  19:20, 21:30, 23:40/ Γά-
τος σπιρουνάτος μετ., Σάβ. 
17:20/ Κυρ.  13:10, 15:10, 
17:20 • Αίθ. 10: Το κορίτσι 
με το τατουάζ, Πέμ.-Σάβ. & 
Δευτ.-Τετ. 19:20, 22:30/ Κυρ.  
12:15, 16:10, 19:20, 22:30

ΟΣΚΑρ 
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 
210 2234.130
Μια επικίνδυνη μέθοδος, 
Πέμ.-Τετ. 22:20/ Tο τανγκό 
των χριστουγέννων, Πέμ.-
Τετ. 20:20/ Νήσος 2: το κυνή-
γι του χαμένου θησαυρού, 
Πέμ.-Τετ. 16:20, 18:20

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
22:30/ Το παιδί με το ποδή-
λατο, Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Ριζάρη 24, 210 7291.800  
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 22:00

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑρΓΟΣ 
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122
Sherlock Holmes 2: το παι-
χνίδι των σκιών, Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:15, 22:50/ Γάτος 
σπιρουνάτος μετ., Σάβ.-Κυρ.  
15:50

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ.Τριάδος, 
Αργυρούπολη,  210 9927.447
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Πέμ.-Κυρ. 17:30/ Το κορίτσι 

με το τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 
19:15, 22:15

ΣΠΟρΤΙΓΚ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
18, Νέα Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθ. 1: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Τετ. 17:00, 20:00, 
23:00 • Αίθ. 2: Sherlock 
Holmes 2: το παιχνίδι των 
σκιών, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:30, 23:00/ Γάτος σπιρου-
νάτος μετ., Σάβ.-Κυρ.  16:00

STeR CinemAS 
Εμπ. κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον, 
210 8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: Sherlock Holmes 2: 
το παιχνίδι των σκιών, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 16:10, 18:50, 
21:30/ Παρ. 16:10, 18:50, 
21:30, 00:10/ Σάβ. 13:30, 
16:10, 18:50, 21:30, 00:10/ 
Κυρ.  13:30, 16:10, 18:50, 
21:30 • Αίθ. 2: Γάτος σπι-
ρουνάτος μετ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16:00/ Σάβ.-Κυρ.  
12:00 3D, 14:00 3D, 16:00 
3D/ Νήσος 2: το κυνήγι του 
χαμένου θησαυρού, Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:00/ Λάρισα: 
εμπιστευτικό, Πέμ.-Τετ. 
22:00, 00:00 • Αίθ. 3: Το κορί-
τσι με το τατουάζ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16:10, 19:10, 
22:10/ Σάβ.-Κυρ.  13:10, 
16:10, 19:10, 22:10 • Αίθ. 4: 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:20/ 
Σάβ.-Κυρ.  12:30, 14:30, 
16:20/ Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Κυρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:10, 21:10/ Παρ.-Σάβ. 
18:10, 21:10, 00:20 
Αίθ. 5: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 19:50, 22:30/ 
Ο γιος του Αϊ-Βασίλη μετ., 
Σάβ.-Κυρ.  12:45, 15:10 • Αίθ. 
6: Επικίνδυνη αποστολή: 
Πρωτόκολλο Φάντασμα, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:40/ 
Σάβ.-Κυρ.  13:30, 16:40/ Η 
σιδηρά Κυρία, Πέμ.-Τετ. 
19:15, 21:20, 23:30 •Αίθ. 7: 
Γάτος σπιρουνάτος μετ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00, 
19:00/ Σάβ.-Κυρ.  13:00, 
15:00, 17:00, 19:00/ Λάρισα: 
εμπιστευτικό, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, 210 3609.695   
Αίθ. 1: Τα κορίτσια της βρο-
χής, Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:45, 
22:00 • Αίθ. 2: Kολαστήριο, 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:00

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Θεμιστοκλέους 1, 210 3811.147
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:00, 22:20

ΤρΙΑ ΑΣΤΕρΙΑ - 
3D DiGiTAL
Ν. Ηράκλειο, 210 2826.873
Αίθ. 1: Sherlock Holmes 
2: το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 22:45/ 
Γάτος σπιρουνάτος μετ., 
Σάβ.-Κυρ.  16:15 • Αίθ. 2: Tο 
τανγκό των χριστουγέν-
νων, Πέμ.-Τετ. 17:45/ Το 
κορίτσι με το τατουάζ, Πέμ.-
Τετ. 19:45, 22:30

ΤρΙΑΝΟΝ-FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 
101, 210 8222.702
Tριανόν - 50 χρόνια plus, 
Πέμ.-Τετ. 20:00/ Satantango, 
Δευτ. 17:30

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περι-
στέρι, 210 5711.105
Νήσος 2: το κυνήγι του χα-
μένου θησαυρού, Πέμ.-Τετ. 
17:50/ Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:30

Πειραιά

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΟΝΕΙρΟ
Μπαλτατζή 8 & Χρ. Σμύρνης, 
Ρέντη, 210-4823482
Πολεμώντας για τη νίκη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:00, 
20:00, 22:00/ Σάβ.-Κυρ.  
20:00, 22:00/ Winx club 3D: 
μαγική περιπέτεια μεταγλ., 
Σάβ. 18:00/ Κυρ.  11:30, 18:00

ΣΙΝΕ ΠΑρΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυ-
δαλλός, 210 4960.955
Λάρισα: εμπιστευτικό, Πέμ.-
Παρ. & Κυρ.-Τρ. 18:45, 20:45, 
22:45/ Σάβ. 20:45, 22:45/ Τετ. 
18:45/ Ο γιος του Αϊ-Βασίλη 
μεταγλ., Κυρ. 17:00 ●

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ 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.

Κ
ινδύνευσε να τυπωθεί χωρίς τη 
λέξη οράματα. Όταν το διαπίστω-
σε ξανάστειλε το βιβλίο στο τυπο-
γραφείο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης 
μιλάει στην A.V. για την «περιπέ-
τεια» της έκδοσης του βιβλίου του 

«Αυτό που ζούμε» (εκδ. Ποταμός) με σκί-
τσα του Δημήτρη Χαντζόπουλου. 

Αυτό που ζεις είναι αυτό που ζούμε; Το δι-
κό μου είναι λίγο πιο δραματικό. Ίσως να ξέ-
ρω λίγα περισσότερα πράγματα από το μέ-
σο πολίτη. Όταν ξέρεις πόσο ανίκανοι είναι 
οι πολιτικοί, όταν ξέρεις πόσο έρμαιο του 
τυχαίου είναι η χώρα, είσαι πιο δυστυχής. 
Η γνώση σε κάνει δυστυχή… Η γνώση εί-
ναι σαν τις ουσίες. Μέχρι ενός σημείου σε 
κάνει πιο μάγκα, από ένα σημείο και μετά σε 
κάνει πιο δυστυχή.  
Πόσο σίγουρος νιώθεις ότι μπορείς να 
περιγράψεις αυτό που ζούμε; Σου φαίνε-
ται υπερφίαλο;
Τολμηρό, φιλόδοξο. Δυο χρόνια προσπα-
θώ να γράψω για όσα μας συμβαίνουν. 
Είναι η διετία που τα ανέτρεψε όλα. Η αρ-
ρώστια που προϋπήρχε πήρε καλπάζουσα 
μορφή τα τελευταία δυο χρόνια. Το βιβλίο 
βγήκε εξαιτίας διαφόρων φίλων που κάθε 
τόσο μου στέλνουν αποσπάσματα κειμέ-
νων που είχα γράψει παλαιότερα για θέμα-
τα που βλέπουμε να αναδύονται ξανά. Έτσι 
αποφάσισα να το βγάλω. Έκατσα πολλά 
βράδια, ξενύχτησα πάνω από τα κείμενα 
και έκανα το βιβλίο το οποίο θα είναι επίκαι-
ρο όσο είμαστε σε αυτή την κρίση.

Δεν είναι δύσκολο να ξανακοιτάς κείμε-
να σου; Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε αντί-
θεση με την τηλεόραση. Ας πούμε, επειδή 
είναι της μόδας η Ελλάδα, μου ζήτησαν από 
ένα γαλλικό κανάλι κάποιες εκπομπές. Κά-
θισα να ξαναμοντάρω. Σε πληροφορώ δεν 
μπορούσα να το κάνω. 
Έχει σχέση με το μέσο; Ναι. Ενώ ένα κεί-
μενο το δουλεύω ξανά με μεγάλη ευχαρί-
στηση. Ξαναγυρνάω σε αυτό και αν χρεια-
στεί το διαγράφω κιόλας. Να σου πω ότι το 
«Αυτό που ζούμε» ήταν διπλάσιο, όμως κά-
θε μέρα διάβαζα κείμενά μου που δεν μου 
άρεσαν και τα έβγαζα από την έκδοση. Τα 
περισσότερα από αυτά που τελικά επέλεξα 
είναι ξαναγραμμένα.
Τι οδηγίες ανάγνωσης δίνεις για το βι-
βλίο; Α, όχι! Ο αναγνώστης να διαβάσει τον 
πρόλογο και μετά ό,τι θέλει. Είναι ένα βιβλίο 
που δεν έχει λογική σειρά. Μου αρέσει αυ-
τό που είπε η Μόνικα, ότι διαβάζεται και 
ως παραμύθι αλλά ξέρεις ότι είναι κάτι που 
ζούμε. Μετά από δέκα χρόνια, αυτοί που 
είναι σήμερα 15 χρονών θα διαβάζουν τα 
κείμενα αυτής της διετίας και θα λένε: πλά-
κα μας κάνουν… Σήμερα πάντως, ιδεατά θα 
ήθελα κάποιος να το διαβάσει μόνος του 
και με κόκκινο στιλό. Με σημειώσεις. Όπως 
κάνω κι εγώ στα βιβλία μου, ακόμη και στη 
λογοτεχνία.
Υπάρχει κείμενο που ξαναδιαβάζοντάς 
το μετανιώνεις που το έγραψες; Όχι, δεν 
μου έχει συμβεί. Ξέρεις πού ξαφνιάστηκα 
πολύ; Δεν ήμουν τόσο αντίθετος με το δη-
μοψήφισμα. Όταν βγήκε ο Παπανδρέου και 

έκανε την ανακοίνωση, έγραψα ένα κείμενο 
υπέρ του δημοψηφίσματος, όχι όμως υπέρ 
της μεθοδολογίας του Παπανδρέου. Είπα 
ότι είναι λάθος ο χρόνος, λάθος το γεγονός 
ότι δεν είχε ενημερώσει κανέναν, ότι δεν το 
ήξεραν οι ξένοι. Όμως, επί της ουσίας, στο 
δημοψήφισμα είμαι με τον Παπανδρέου. Η 
κοινωνία δεν μπορεί να αποπλανιέται: πρέ-
πει κάποια στιγμή αν αποφασίσει με ποιους 
θα πάει και ποιους θα αφήσει. Μετά από 
μέρες ένιωθα την ανάγκη να το ξαναδώ το 
κείμενο γιατί πολλοί μου είπαν μα είναι δυ-
νατόν να τα λες αυτά; Όσο και αν θωρώ ότι 
ήταν λάθος η στιγμή και ο τρόπος, επιμένω 
σε αυτό που έγραψα. Νομίζω ότι ήταν μια 
από τις λίγες ουσιαστικές πολιτικές προτά-
σεις του Παπανδρέου. 
Έχεις κοινό. Αισθάνεσαι πως επηρεάζεις 
με τη γνώμη σου; Είσαι ένα είδος καθο-
δηγητή; Το θέμα είναι πώς το εκμεταλλεύε-
σαι. Δεν με φοβίζει, νιώθω στέρεος σε σχέ-
ση με τις εκτιμήσεις μου. Δεν έχω αμηχα-
νία. Έχω απαντήσεις. Δεν ξέρω οικονομία 
άρα δεν μπορώ να πω τι θα κάνουμε με το 
τάδε δάνειο, αλλά γενικώς έχω εκτίμηση 
του τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Άρα δεν 
αρνούμαι την ευθύνη μου. Παρότι είναι δε-
δομένο ότι κάποιες απόψεις μου γεννούν 
αντιδράσεις. Για παράδειγμα, μετά την εκ-
πομπή για τις φυλακές ξέρω ότι βγήκαν 
κάποιες ακραίες οργανώσεις και είπαν ότι 
είμαι ο εγκληματίας που παρουσιάζει τους 
δολοφόνους και τους ληστές ως καλούς 
ανθρώπους και κάποιος πρέπει να του κλεί-
σει το στόμα.

Μου αρέσει αυτό που γράφεις στο βι-
βλίο, ότι λείπει η αυτογνωσία και περισ-
σεύουν τα οράματα. Να σου πω ένα μυ-
στικό; Το βιβλίο ξανατυπώθηκε γιατί από 
διαβολική σύμπτωση έφυγε η λέξη ορά-
ματα. Μια εβδομάδα πριν την παρουσίαση 
ανοίγω το pdf του βιβλίου – όχι για να το 
τσεκάρω, είχε φύγει πια, είχε γίνει τσίγκος 
στο τυπογραφείο. Ήθελα να δω αυτή τη 
φράση που είναι από τις αγαπημένες μου. 
Και λείπει η λέξη οράματα. Το φαντάζεσαι; 
Σταματήσαμε το τυπογραφείο. Είναι έγκλη-
μα χωρίς δολοφόνο, δεν έσβησε κάποιος τη 
λέξη. Απλά δεν τυπώθηκε. Καθυστερήσαμε 
την εκτύπωση για να μπουν τα οράματα.
Σε ένα κείμενο απευθύνεσαι στον Παπα-
δήμο. Γράφεις «ας μη δειλιάσει λοιπόν. 
Γιατί αν τους δώσει θάρρος τώρα, στην 
αρχή, στις γιορτές θα τον στέλνουν στο 
κυλικείο να τους φέρνει τσιγάρα». Μα το 
έζησα αυτό στο καφενείο της Βουλής, ή-
ταν όλα τα κόμματα τρομοκρατημένα από 
την παρουσία του Παπαδήμου. Τι θα κάνει; 
Θα μας στηρίξει; Μετά πήγα στο γραφείο 
του πρωθυπουργού και ένιωσα τον αντί-
στοιχο φόβο. Τι θα κάνουν τα κόμματα; Θα 
μας στηρίξουν; Πιστεύω ότι ο ισχυρός της 
υπόθεσης είναι ο Παπαδήμος και πρέπει να 
τον στηρίξω, πρέπει να του το πω, να το α-
κούσει. Τα κόμματα είναι από πίσω του, δεν 
είναι αυτός πίσω από τα κόμματα. Ένας φο-
βισμένος ηγέτης δεν θα μπορέσει να κάνει 
το παραμικρό. Πρέπει να του πούμε ότι εί-
ναι ψηλότερος και ομορφότερος από τους 
άλλους. A

Σταύρος Θεοδωράκης

Θέλουμε όραμα
Της κΑτερινΑς ι. Ανεςτή
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ΑRΤΙΒΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ Οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήμα-
τος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνεργάζονται 
με το Χώρο Τέχνης και Δράσης Βρυσάκι στην πρώτη απόπειρά τους να μοι-
ραστούν τις ιδέες τους με τον κόσμο της Αθήνας. 9 εκθέσεις, 8 performances, 7 
ομιλίες, 6 lives, 5 προβολές, 4 σεμινάρια και 2 συμμετοχικά events 13, 14 & 15/1. € 5 
είσοδος για όλες τις ημέρες. Βρυσακίου 17, Πλάκα, 210 3210.179

THE ART STUDIO
Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω 
τραγουδιστής/ χορεύτρια/ υπεύθυνος 
δημοσίων σχέσεων
Όσοι ενδιαφέρονται για σοβαρές σπουδές 
στον καλλιτεχνικό χώρο  μόλις ξεκίνησαν οι 
εγγραφές για το δεύτερο εξάμηνο στη σχο-
λή TAs. το The Art studio είναι μια σύγχρονη 
σχολή φωνής, κίνησης, επικοινωνίας, που 
λειτουργεί από τον περασμένο ςεπτέμβριο 
στο γκάζι με  επίκεντρο επαγγέλματα που α-
παιτούν εξειδικευμένη χρήση της φωνής, του 
σώματος, της κίνησης, της επικοινωνίας και 
των δημόσιων σχέσεων. επίσης απευθύνεται 
σε τραγουδιστές, ηθοποιούς, χορευτές, στε-

λέχη επιχειρήσεων και τηλεοπτικούς δημο-
σιογράφους που θέλουν να διευρύνουν τις 
ικανότητές τους την καλλιτεχνική διεύθυνση 
έχουν η σολίστ τραγουδιού και καθηγήτρια 
φωνητικής τζίνα πούλου, η χορογράφος και 
σκηνοθέτης Αποστολία παπαδαμάκη και ο 
μουσικός παραγωγός νίκος Μουρατίδης.  το 
πιο σημαντικό είναι πως οι σπουδαστές διδά-
σκονται από σημαντικούς επαγγελματίες του 
χώρου, έρχονται σε επαφή με επώνυμους 
του καλλιτεχνικού στερεώματος επιλέγονται 
για μελλοντικές συνεργασίες στις μουσικές 
σκηνές του ομίλου Μαροσούλη στον οποίο 
ανήκει και η σχολή (ReX, VoX, ιερά Οδός, κ.ά.). 
Πληρ:   www.theartstudio.gr 
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Σ υχνά ίσως σκεφτόμαστε τον ιστο-

ρικό σαν τον επιστήμονα που μελε-

τάει το παρελθόν όντας τόσο στενά 

συνδεδεμένος με αυτό, μονίμως σκυμμένος 

στα γραπτά και τα βιβλία του, πολύ απασχο-

λημένος με την έρευνά του, ώστε τελικώς 

κατατάσσουμε και τον ιστορικό σχεδόν στο… 

παρελθόν. Διατρέχοντας όμως τα περιεχό-

μενα αυτού του τόμου, βλέπουμε πως ο συγ-

γραφέας του δεν ενδιαφέρεται να αποπειρα-

θεί μια «προφητική θέαση του παρελθόντος», 

αλλά επίσης, και πιθανώς περισσότερο, «μια 

νέα συνάντηση με το μέλλον»: η αποκάλυψη 

του Ιωάννου, η Άλωση της Κωνσταντινούπο-

λης, η εξίσωση της ευτυχίας, η cyber-culture 

ουτοπία και η προτροπή της Βιρτζίνια Γουλφ 

«να σκεφτούμε το παρελθόν μέσα από τη 

ζωή των μανάδων μας» δεν δυσκολεύονται 

διόλου να βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη, 

και μάλιστα συχνά όχι με τη σειρά που θα πε-

ριμέναμε. Ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος μάς 

ξεκαθαρίζει ήδη από το προοίμιο του βιβλίου 

του πως (ο αναγνώστης, άρα και ο ίδιος) μό-

νο καθηλωμένος δεν στέκεται, αντιθέτως, 

«συμμετέχει σε μια παρέα που πορεύεται, πα-

ρατηρεί, κοντοστέκεται και σχολιάζει»· την 

παρέα, θα λέγαμε, της ανθρωπότητας. 

Από την εισαγωγή μέχρι το τελευταίο κεφά-

λαιο του βιβλίου, που αποτελείται από τρία 

επιμέρους μεγάλα κεφάλαια για τα οποία μας 

προετοιμάζει ο τίτλος του, μαθαίνουμε να ξα-

ναδιαβάζουμε κατά το πνεύμα, και όχι κατά το 

γράμμα, μια διασκευασμένη φράση του Ουί-

λιαμ Φόκνερ σε εκφωνημένο λόγο του Μπα-

ράκ Ομπάμα («Το παρελθόν δεν πεθαίνει. Δεν 

είναι καν παρελθόν»), ένα σύνθημα σε τοίχο 

των Eξαρχείων («Ιστορία, ερχόμαστε!»), μελ-

λοντολογικά ερωτήματα του Ευαγγελιστή 

Ιωάννη, την ποίηση του Εμπειρίκου, τη θεω-

ρία της προόδου όπως την πρωτοδιατύπωσε 

ο Τιργκό, την ταινία «The day after tomorrow». 

το βιβλίο αυτό πραγματεύεται σύνθετα θε-

ωρητικά, ιστορικά και υπαρξιακά ζητήματα, 

επικαιροποιώντας τα, θυμίζοντάς μας πως 

πρόκειται για καθημερινή, δική μας υπόθεση. 

Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι το δεύτερο 

μέρος της τριλογίας (πρώτο το «Πώς το πα-

ρελθόν γίνεται ιστορία;», που κυκλοφόρησε 

το 2007, το τρίτο πρόκειται να ακολουθήσει) με 

βασικό μέλημα την εξερεύνηση και κατανόηση 

του τι σημαίνει να σκεφτόμαστε ιστορικά, του 

πώς παράγουμε, γράφουμε 

και καταναλώνουμε σήμερα 

την ιστορία μας. Και βέβαια, 

η ιστορία δεν νοείται εδώ 

ως η γνώση που βρίσκεται 

σωρευμένη στα βιβλία, αλ-

λά ως «η διανοητική μορφή 

που παίρνει η δεξίωση του 

παρελθόντος σε κάθε κουλ-

τούρα». Ο συγγραφέας α-

νατέμνει «τις εκπληρώσεις, 

τις αναμονές και τις διαψεύ-

σεις» μέσα από τις οποίες δι-

αμορφώθηκε η ιστορική μας 

συνείδηση, ανταποκρινόμε-

νος με γενναιότητα στο ατέρμονο αυτό ταξίδι 

που μας υπόσχεται, αφού δεν επικεντρώνει 

την ανάλυσή του σε μια δεδομένη, τη σύγχρο-

νή μας ή άλλη ιστορική περίοδο, αλλά αντλεί 

ερεθίσματα από όλες τις εποχές. 

Ο ιστορικός φαίνεται προετοιμασμένος να 

κινηθεί με δεξιοτεχνία στο λαβύρινθο της ι-

στορικής μας σκέψης και ξετυλίγει χωρίς να 

βιάζεται το νήμα μιας εξαιρετικά μακράς ι-

στορίας που περιλαμβάνει αμέτρητες δια-

φορετικές αφηγήσεις. Τα ερωτήματα που 

τίθενται, από την κατανόηση των συμβόλων 

στη γλώσσα της χριστιανικής εσχατολογίας 

μέχρι την προσέγγιση της σημερινής «βιο-

κλιματικής αποκάλυψης», δεν στοχεύουν σε 

καμία περίπτωση στο να λειτουργήσουν πλη-

ροφοριακά, επαυξάνοντας τις γνώσεις μας· 

αντιθέτως, μάλλον διευρύνουν τους ήδη υ-

πάρχοντες προβληματισμούς μας, αφού μας 

καθιστούν κοινωνούς μιας «οικουμενικής ι-

στορίας», μιας «γραμματικής από το χάος των 

γεγονότων που συνέβησαν στον κόσμο». 

Ο ελάχιστα υπομονετικός αναγνώστης 

εύκολα θα διαπιστώσει πως η ανάγνωση-

διαδρομή αυτού του πολυσέλιδου και μεγα-

λεπήβολου εγχειρήματος είναι πολύ λιγότερο 

δύσβατη απ’ όσο θα περίμενε: 

ο συγγραφέας εναλλάσει δι-

αρκώς τα εργαλεία του, περ-

νώντας από την προφητεία 

στην πρόοδο διαμέσου της 

ψυχανάλυσης, της κοινωνι-

κής πολιτικής, της βιολογίας, 

της λογοτεχνικής θεωρίας και 

της καθημερινότητας, έμπρα-

κτα αποδεικνύοντάς μας πως 

η ιστορία δεν είναι γεγονότα 

αλλά άμεσα συνυφασμένη με 

την ύπαρξη και τη ζωή μας. Το 

χιούμορ, η ευρηματικότητα 

και η εικονοποίηση ποτέ δεν 

παραμελούνται από τον Αντώνη Λιάκο. 

Ο ρόλος του ιστορικού, εν προκειμένω, εί-

ναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις αρετές 

του συγγραφέα, και το βιβλίο δεν διαβάζεται 

σαν επιστημονίστικη πραγματεία αλλά σαν 

καλογραμμένο δοκίμιο απευθυνόμενο στο 

ευρύ κοινό και –γιατί όχι;– σαν μυθιστόρημα. 

Ο συγγραφέας, όμως, δεν αφήνεται να παρα-

συρθεί από τη χειμαρρώδη πραγματικότητα 

εγκαταλείποντας και εμάς τους ίδιους, έρη-

μους αναγνώστες-περιηγητές στο χάος της· 

αποφεύγοντας τις ευθείες απαντήσεις και τις 

«ξέρες της κοινής λογικής», τοποθετείται, ε-

πιμέρους και συνολικά. Η ίδια η σύνθεση του 

έργου του, το πέρασμα από την Αποκάλυψη 

στη μετα-ουτοπική εποχή, αποτελεί τη δική 

του, καθόλου αυτονόητη, αλλά πρωτότυπη, 

υπαινικτική και σημαίνουσα σκηνοθεσία για 

την αφήγηση της ιστορίας. Όμως και στο τέ-

λος του έργου ο αφηγητής θα υπερασπίσει 

την ουτοπική σκέψη ως αναγκαία αφού, «τό-

σα της οφείλουν οι καθημερινές ρεαλιστικές 

υπερβάσεις», για να μπορεί η κοινωνία να ελ-

πίζει και να μένει ζωντανή.

τελικά, το άσαρκο άλογο στο εξώφυλλο 

δεν μας τρομάζει πια. Ίσως τώρα προκαλεί 

συνειρμούς για την άλογη, λελογισμένη και 

παράλογη ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης 

και των «επιθυμιών της ιστορίας». Και αν κάτι 

επιμένει τρομακτικό με το πέρας της ανάγνω-

σης, είναι ακριβώς αυτή η αποκάλυψη του 

εύρους των συνειρμών που μας προκαλεί. 

«(…)Το ψωράλογο της ιστορίας/ θα σπιρου-

νιάσουμε» συμφωνεί και επαυξάνει ο Μαγια-

κόφσκι καλπάζοντας προς το μέρος μας. A

Τι σημαίνει «σκέφτομαι ιστορικά»;
Ο Αντώνης Λιάκος με χρονο-οχήματα τις Αποκάλυψη, Ουτοπία και Ιστορία (Εκδ. Πόλις) 
μάς ταξιδεύει στις μεταμορφώσεις της ιστορικής συνείδησης
Της πΑυλινΑς ΜΑρβιν

bookvoice 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΑΚΗ 
Το πρώτο λογοτεχνικό καφέ της χρονιάς 
από τις εκδ. Πατάκη (14/1, 12.00, στο Booze, 
Κολοκοτρώνη 57), όπου ο διευθυντής 
σπουδών ςτρατής Χαβιαράς θα αναλύσει 
το πρόγραμμα του Β’ κύκλου της «Σχoλής» 
(διήγημα, νουβέλα, ποίηση κ.ά.). Παράλ-
ληλα θα παρουσιαστεί η νέα ενότητα 
«Συναντήσεις», όπου από τις 18/1 και κάθε 
Τετάρτη, για 10 εβδομάδες, ένας Έλληνας 
πεζογράφος συναντάει στο Βιβλιοπωλείο 
Πατάκη (Ακαδηµίας 65, Αθήνα) τον κριτικό 
λογοτεχνίας βαγγέλη Χατζηβασιλείου και 
συζητάει μαζί του σε μορφή ταχύρρυθμου 
σεμιναρίου για το σύνολο της δουλειάς 
του. Το κοινό συμμετέχει, παρεμβαίνει και 
συνδιαμορφώνει τη συζήτηση. Το κόστος 
συμμετοχής είναι € 100 και για τις 10 συνα-
ντήσεις και € 15 ανά συνάντηση. Πρόγραμ-
μα: 18/1 Θ. βαλτινός, 25/1 ε. Φακίνου, 1/2 
κ. Μουρσελάς, 8/2 Μ. Φάις,15/2 ν. πανα-
γιωτόπουλος, 22/2 γ. γιατρομανωλάκης, 
29/2 ς. Δημητρίου, 7/3 Μ. Δούκα, 14/3 ρ. 
γαλανάκη, 21/3 π. Μάρκαρης. Οι θέσεις 
είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Πληρ. www.patakis.gr, 210 
3650.073 (9 π.µ. - 5 µ.µ.). Έναρξη: 18/1 (6.30 
µ.µ. - 8 µ.µ.).

ΣΕΜΙΝΑρΙΑ ΤΟΥ Α. ΣΤΑΜΑΤΗ 
Η λογοτεχνία και τα μυστικά της σε δύο σε-
μινάρια δημιουργικής γραφής, από τον Α-
λέξη ςταμάτη. Το πρώτο, με τίτλο «Μάγισ-
σα τέχνη», έχει σκοπό να προσφέρει μια 
εξοικείωση με το μαγικό κόσμο της γραφής 
ενώ το δεύτερο, το «ςυγγραφικό εργαστή-
ρι», απευθύνεται σε επίδοξους συγγραφείς 
και σε αναγνώστες που θέλουν να μάθουν 
πώς και γιατί ο κάθε συγγραφέας επέλεξε 
να παρουσιάσει την ιστορία του. Για το κά-
θε σεμινάριο θα υπάρξουν 14 δίωρες συ-
ναντήσεις, κάθε Δευτ., 6/2 - 28/5. Τμήματα 
15μελή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Εγγραφές 16-31/1 (10.00-19.00). Κολλέγιο 
Αθηνών - Ψυχικού, Στ. Δέλτα 15, 210 6748.160,  
www.haef.gr/gr/pee/contact.php. 

ΑρΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, 
ΠΕρΙ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΣ Γιώργος 
Χαραλαμπίδης, 
εκδ. Οσελότος, σελ. 144 

Ένα βιβλίο για τον «Αρι-
στοτελικό διαλογισμό», 
δηλαδή την επαναλει-

τουργία και αποκατάσταση της Ανάμνησης, 
που στην αρχαία Ελλάδα αφορούσε στην 
ανάσυρση λησμονημένων γεγονότων από 
τις προηγούμενες ζωές μας.  

ΚΑΤ-ΓΑΤ-ΚΑρΑΓΑΤ 
Φωτεινή Φραγκούλη, 
εικ. Φωτεινή Στεφανίδη, 
εκδ. Πατάκη, σελ. 56 

Η Πουπέτα είναι μια φι-
λότεχνη γάτα που κάθε 
βράδυ παρακολουθεί τα 

όνειρα της κυρίας της σαν να ήταν κινηματο-
γραφικές ταινίες. Μάλιστα, η αγάπη μεταξύ 
των δύο δίνει στην ουρά της Πουπέτας τη 
μαγική ιδιότητα να επεμβαίνει στα όνειρα και 
να τα τροποποιεί, κάνοντας τον κόσμο καλύ-
τερο. Μία έξυπνη ιστορία, για παιδιά από 5 
έως… 110 ετών. 

Tι νέα;

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ  Έχοντας τη φιλοσοφία ότι μέρος των κερδών θα πρέπει να 
επιστρέφεται στο κοινωνικό σύνολο, οι εκδόσεις δωρίζουν € 0,10 κάθε βιβλίου για 
κοινωφελείς σκοπούς. Έτσι, μόνο για το 2011 το ποσό αυτό ξεπέρασε τα € 200.000, 
χρήματα που δόθηκαν στα παιδικά Χωριά sos, στους γιατρούς Χωρίς ςύνορα κ.λπ. 
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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».

Απελπισμένη στην πόλη, Μυρ-
τώ μου, μόνη (όχι στη ζωή). Η 
σχέση μου από απόσταση και κά-
θομαι και αναρωτιέμαι: ωραία, 
τον αγαπώ και με αγαπάει, αλλά 

πού θα πάει αυτό το στόρι, θα κρατήσει; 
Αυτός λίγο μικρότερος (κατά ένα έτος), 
φουλ ερωτευμένος και λέει ότι για χάρη 
μου θα παρατήσει τα πάντα και θα έρθει 
να ζήσει μαζί μου στην Αθήνα… Και να 
το δίλημμα: να τον αφήσω να το κάνει 
και να έρθει να μείνουμε μαζί ή να συ-
νεχίσει τις σπουδές του στην επαρχία 
κι εγώ στην Αθήνα, και να πηγαινοερ-
χόμαστε για επαφές τρίτου τύπου και 
όχι μόνο...; Το σεξ ωραίο, δεν λέω, αυ-
τός κούκλος (και Κρητικός. Αχχχ!) και 
το άλλο μου θέμα είναι ότι δεν έχω και 
τρομερή όρεξη για σεξ. Λες να φταίει ότι 
η προηγούμενή μου σχέση (3 ετών) ή-
ταν βασισμένη πάνω σ’ αυτό και μόνο 
σ’ αυτό; Κι ότι τελικά αναζητώ μια πιο 
εγκεφαλική σχέση με αρκετές αλλά όχι 
υπερβολικές ώρες σεξ; Ευχαριστώ πολύ. 
Φιλιά                                                         - Μαρία Α!

Σόρι, αλλά νομίζω δεν έχετε τόση εξουσία ώ-
στε να τον «αφήσετε» ή «να μην τον αφήσε-
τε» να παρατήσει τα πάντα. Δηλαδή, όχι μόνο 
εσείς – κανείς μας σε αντίστοιχα θέματα. Με 
δυο λόγια, η τελική απόφαση έστω και κάτω 
από την επίδραση του έρωτα, είναι του κού-
κλου Κρητικού ο οποίος μάλλον δεν πολυ-
γουστάρει και αυτό που σπουδάζει.    

Υ.Γ.1 Όσο για τη σεξουαλική ανορεξία, δεν 
μπορώ να εξηγήσω πώς και γιατί το πάθατε. 
Είναι τόσο ερωτική η εποχή και η χώρα μας 
αυτό τον καιρό.
Υ.Γ.2 Φάτε καμιά αχιβάδα, κάνα μύδι και θα 
σας ξανάρθει.

»Αγαπητή Μυρτώ, παίρνοντας α-
φορμή από το γράμμα του newone 

αποφάσισα να σου γράψω. Καταλαβαί-
νω απόλυτα πώς μπορεί να νιώθει κά-
ποιος που μαθαίνει ότι είναι οροθετικός. 
Εγώ το έμαθα πριν 4 χρόνια και μπορώ 
να σου πω πως ένιωσα να χάνεται η γη 
κάτω από τα πόδια μου. Όμως κάθε ατυ-
χία είναι αφορμή για κάτι καινούργιο. 4 
χρόνια μετά είμαι καλύτερα από ποτέ, ζω 
τη ζωή μου, κάνω αυτά που ήθελα πάντα 
να κάνω, προσέχω τον εαυτό μου και 
μάλλον έχω μάθει να τον αγαπώ περισ-
σότερο. Όχι ότι πριν δεν τον αγαπούσα, 
απλά δεν πίστευα ότι θα συμβεί σε εμένα 
και γι’ αυτό όταν έγινε το «ατύχημα» 
δεν έτρεξα να το ψάξω. Η ζωή όχι μόνο 
συνεχίζεται μετά τον hiv αλλά είναι στο 
χέρι μας να την κάνουμε καλύτερη. Ο 
ιός αυτός κουβαλά ένα ισχυρό κοινωνι-
κό στίγμα και αυτό είναι το χειρότερο. 
Διαβάζοντας το γράμμα του lonely no 
more εξοργίστηκα με τη στοχοποίηση 
λες και ζούμε στο Μεσαίωνα και με την 
υστερία. Μπορείς να περάσεις όλη σου 
τη ζωή στο καβούκι σου μέχρι να πεθά-
νεις, αλλά δεν βοηθάς με αυτό τον τρό-
πο κάποιον που είναι σοκαρισμένος και 

φοβισμένος. Διότι δεν θερίζει ο hiv αλ-
λά η άγνοια και η βλακεία. Φίλε newone, 
ζήσε λοιπόν τη ζωή σου, κοίτα να χαρείς 
το sex ΠΑΝΤΑ με προφύλαξη και άσε 
τους υπόλοιπους μικροβιοφοβικούς να 
την κάνουν λάστιχο. Τέλος να ενημε-
ρώσω πως εάν κάποια στιγμή συμβεί η 
ατυχία να σπάσει το προφυλακτικό και 
νιώθετε ανασφάλεια, πηγαίνετε σε κέ-
ντρα όπως του Ευαγγελισμού ώστε να 
κάνετε την προληπτική θεραπεία. 

- FIGHTER

Ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό μια αγαπημένη 
μου ταινία (άσχετη εντελώς με το θέμα μας), 
το «Αντόνια, ο κύκλος μιας ζωής». Δεν ξέρω 
γιατί, ίσως για εκείνη τη σπουδαία ατάκα ότι 
«η ζωή θέλει να ζήσει».

»Dear Μyrto, I need your help 
noww! Πέρυσι τέτοιον καιρό 

γνώρισα έναν τύπο σ’ ένα ψαγμένο (ας 
γελάσω) πάρτι στο Πολυτεχνείο και 
αρχίσαμε να βγαίνουμε και βγήκαμε 
και ξαναβγήκαμε και σταματήσαμε να 
βγαίνουμε με άλλους και τα φτιάξα-
με. Κι εκεί που βρήκαμε τις ισορροπί-
ες μας και περνάγαμε καλά, τον βλέπω 
με μία βαλίτσα στο χέρι να με χαιρετά-
ει για erasmus, ίσον μίζερο πρόγραμμα 
ανταλλαγής φοιτητών με αλλεπάλλη-
λα κουραστικά πάρτι, πολύ ποτό, κα-
κό sex στις τουαλέτες με κοντόχοντρες 
(υπάρχουν;) Σουηδέζες κ.λπ., κλπ.  
Τον έκλαψα δυο μήνες κι εκεί που τον 
ξεπέρασα, είπα να δείξω ανωτερότητα 
και να πάω να τον δω σα φίλη. Και κατέ-
ληξα προνομιούχα φίλη (βλέπε friends 
with benefits), που μόνο benefit δεν 
το λες αυτό. Να μην μπορώ να πάρω 
τα πόδια μου για να ικανοποιήσω τον 
άλλοτε αγαπημένο μου ενώ αυτός μου 
εκμυστηρευόταν τον απαράμιλλο έρω-
τά του με συν-ερασμίτισσα Ισπανίδα κι 
εγώ παράλληλα συνειδητοποιούσα μέ-
ρα με τη μέρα ότι ακόμα τον γουστάρω. 
Και το τελευταίο βράδυ, έτσι για το ευ-
χαριστώ, να φασώνεται μπροστά μου με 
την εν λόγω κυρία και μετά με μένα κι 
εγώ με έτερο Ευρωπαίο. Και σκέφτομαι: 
εγώ ξαφνικά ασπάστηκα τον πατροπα-
ράδοτο αμερικανικό πουριτανισμό και 
όλα αυτά μου φαίνονται κουλά ή οι φί-
λοι (;) μας οι Ευρωπαίοι έχουν ξεφύγει 
λίγο τελευταία; Και το ερώτημα που α-
ναδύεται: σε δύο μήνες γυρίζει, να τον 
περιμένω ή να προχωρήσω; 

- Μια ακόμη ταπεινωμένη και 

καταφρονεμένη

Άμα πήγατε σα φίλη, εγώ είμαι καρότο.

Υ.Γ.1 Μήπως δεν ήταν πουριτανισμός, αλλά 
καμπανάκι αυτοπροστασίας;
Υ.Γ.2 Άμα γουστάρετε να περιμένετε, περι-
μένετε. Πάντως δεν το βλέπω και πολύ σόι το 
πράγμα.
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Σε γνωρίζω...

Το Γραφείο «Πάππας» σας 
εύχεται Καλή Χρονιά! Από 
το 1939 υψηλών απαιτή-
σεων γνωριμίες γάμου από 
την ελίτ, και όχι μόνο, της 
αθηναϊκής και παγκόσμιας 
κοινωνίας. Ιατροί, μηχανο-
λόγοι, μεγαλοεπιχειρηματί-
ες, ανώτεροι και ανώτατοι 
στρατιωτικοί, πλούσιοι 
ομογενείς, δεσποινίδες 
όμορφες καλών οικογε-
νειών, κυρίες με μεγάλες 
προσωπικές συντάξεις, 
επιθυμούν Γνωριμία Γάμου. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

ABILITY. Υψηλών προ-
διαγραφών γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό 
(Αμερική, Αυστραλία, 
Ευρώπη). Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
Με εχεμύθεια, εντιμότητα, 
σύγχρονες πρωτοποριακές 
μεθόδους, εμπειρία χρό-
νων, πλούσιο πελατολόγιο 
πανελλαδικά, κατορθώσα-
με και το 2010 ρεκόρ γάμων 
και ευτυχισμένων ζευγα-
ριών. Ελάτε να μας γνωρί-
σετε, και απολαμβάνοντας 
τον καφέ σας να έχουμε μια 
φιλική συζήτηση. Εκδηλώ-
σεις-εκδρομές AbilityClub. 
Τιμές ασυναγώνιστες. 
Πιστωτικές κάρτες δεκτές. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Υψηλού πνευ-
ματικού και οικονομικού 
status: 42χρονος επιστή-
μων ιδιοκτήτης 2 εταιρει-
ών, άψογης εμφάνισης και 
προσωπικότητας, 51χρο-
νος γενικός χειρούργος, μέ-
τοχος ιδιωτικής κλινικής, με 
ξένη νοοτροπία, 64χρονος 
συνταξιούχος, εισοδημα-
τίας, νεανικός, λάτρης της 
ποιοτικής ζωής, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. 
Ability. Ρεκόρ γάμων και 
ευτυχισμένων ζευγαριών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Φινετσάτη με 
αριστοκρατικά χαρακτηρι-
στικά 49χρονη χήρα εργο-
στασιάρχη, πνευματώδης, 
πρόσχαρη, πολύ ευγενική, 
κάτοικος Β. προαστίων, 
μεγάλη ακίνητη περιου-
σία, και όμορφη 57χρονη 
συνταξιούχος Δ/Υ χωρίς 
υποχρεώσεις με έντονη 
θηλυκότητα και ήθος, 2 δι-
αμερίσματα Γλυφάδα, Ι.Χ., 
επιθυμούν συντροφικό-
τητα-γάμο. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Ability. Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. 28χρονη καθηγή-
τρια ξένων γλωσσών πανέ-
μορφη, 1.70 με ευαισθησί-
ες, εργαζόμενη σε φροντι-
στήριο, κόρη δικαστικών, 
με άψογη συμπεριφορά, 

προσωπική και πατρική 
περιουσία, και 39χρονη 
γιατρός (οφθαλμίατρος) ό-
μορφη, σοβαρή, με πηγαίο 
χιούμορ, ιδιόκτητο ιατρείο 
και 2 ακίνητα Β. προάστια, 
επιθυμούν γνωριμία γάμου. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Ability. 
Ρεκόρ γάμων και ευτυχι-
σμένων ζευγαριών. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

VIP’S. Κατόρθωσαν να κρα-
τήσουν τα σκήπτρα ευτυχι-
σμένων γάμων και το 2011, 
η κυρία Μάγδα Πετρίδη με 
τους συνεργάτες της. Τους 
εμπιστεύονται καθημερινά, 
βιομήχανοι, πλοιοκτήτες, 
μεγαλοεπιχειρηματίες, 
επιστήμονες, καλλιτέχνες, 
δικαστικοί, δημόσιοι και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι και 
βρίσκουν το άλλο τους μισό. 
Έχοντας δικαιολογημένα τη 
σιγουριά των επιτυχημένων, 
περιμένουν και εσάς να σας 
καλοπαντρέψουν με αξιόλο-
γα άτομα και να γίνει το 2012 
η αφετηρία στην ευτυχία 
σας. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων». 
Κεντρικό: Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, κέντρο 210 3234.793, 
υποκατάστημα: Λεωφ. Σα-
ρωνίδας 37, Σαρωνίδα, τηλ. 
κέντρο 22910 60130, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη μαζί με τους συνεργάτες 
της σας εύχονται Χρόνια 
Πολλά, Καλή Χρονιά με πολ-

λούς ευτυχισμένους γάμους 
και σας υπενθυμίζουν ότι οι 
υπηρεσίες τους χάρη στην 
εμπιστοσύνη και την αγάπη 
σας έχουν επεκταθεί και στα 
ανατολικά προάστια. Σας 
περιμένουμε για να βρείτε 
και εσείς το άλλο σας μισό 
μέσα από τα Διεθνή Γραφεία 
Συνοικεσίων μας. Η αφοσί-
ωση και το προσωπικό εν-
διαφέρον μας για τα σωστά 
ταιριάσματα έχει κεντρίσει 
το ενδιαφέρον ανθρώπων 
από όλη τη γη. Ελάτε να 
γνωριστούμε και να είστε 
σίγουροι ότι δεν θα είναι χά-
σιμο χρόνου. VIP’S. «Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων». Κε-
ντρικό: Νίκης 24, Σύνταγμα, 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
υποκατάστημα: Λεωφ. Σα-
ρωνίδας 37, Σαρωνίδα, τηλ. 
κέντρο 22910 60130, www.
vip-petridi.gr
     

Ζήτα μου ό,τι θες

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

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)
Χρεώσεις: € 34 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 45.

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

ECDL Core με e-
learning μόνο με € 100
Βασικές έννοιες Πληρο-
φορικής
Windows-Word-Excel-
Internet-Powerpoint-
Access 
Κέντρο Επιστήμης Πλη-
ροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 
210 5913.349
www.e-kep.gr

Σε 
είδα...
AL SETTE
Κολωνάκι, Βαλαωρίτου, 
Σάββατο 17/12 το από-
γευμα, με παρέα, γκρι-
ζομάλλης, μοναδικός, 
με χαιρέτησες, σίγουρα 
έχεις καταλάβει, στείλε 
694 7496420

ΑΝω ΠΑΤήσΙΑ
 16/12, μιας και βρή-
καμε τελικά τη Λασκα-
ράτου, πάμε για ένα 
ποτό στο μπαράκι που 
έψαχνα; Στείλε στο  
laskaratou@hotmail.gr. 
Στέλιος

ΒΑσΙλΟΠΟΥλΟσ 
Αγ. Μελετίου, Σάββατο 
17/12, εσύ ψηλός, 
μούσι με μοβ φόρμα, 
εγώ μελαχρινός στο 
μπροστινό ταμείο, ρί-
ξαμε ματιές, αν θέλεις 
στείλε εδώ.

ΡΟλΟι
Βύρωνας, έμαθα σε λέ-
νε Βλαδίμηρο, μελαγχο-
λία στα μάτια, λακκάκια 
στα μάγουλα, υπέροχο 
σώμα! Από ποιον πλα-
νήτη κατέβηκες; Θα 
ξανάρθω…

ΔΟΥκΙσσήσ
ΠλΑκεΝΤΙΑσ
Στον προαστιακό, 
φόραγες κόκκινο μπου-
φάν, ήσουν κοντά στις 
σκάλες, απλά κοιταζό-
μασταν πού και πού. 
antyfiest@hotmail.
com 

λεωφΟΡεΙΟ 040
Σάββατο 7/1 φορούσες 
σκούφο, εγώ άσπρο 
μπουφάν, το πήραμε 
από Φιξ, ήμουν δίπλα 
σου, κατέβηκες Αγ. Ε-
λεούσης και μπήκες σε 
μια πολυκατοικία στη 
Θησέως, θα ήθελα να 
γυρίσω το χρόνο πίσω. 
themonolith3@yahoo.
com 

φΑΝΑΡΙ ΧΟλΑΡΓΟσ
Σάββατο 7/1, Υμηττού, 
ήρθες με το σκούτερ 
σου δίπλα μου και μου 
είπες ότι η πόρτα μου 
δεν ήταν τελείως κλει-
στή, άναψε πράσινο και 
έφυγες, στείλε μήνυμα. 
698 5976252 (όχι από-
κρυψη, όχι άσχετες).

σΤΑθμΟσ ΔΑφΝήσ
31/12, 22.30 πήραμε 

διαφορετικά ταξί αλλά 
θα ’θελα να ’μουν στο 
δικό σου! Εσύ ψηλός 
με γυαλιά, εγώ μελα-
χρινός, στείλε εδώ.   
ariskats73@gmail.com

μΥΤΙλήΝή - ΑθήΝΑ
Ταξιδέψαμε μαζί με 
λεωφορείο, αεροπλά-
νο, μετρό στις 27/12, 
σε βοήθησα με τη 
βαλίτσα, επικοινώνησε 
στο polyxnitos4182@
yahoo.gr 

ΠΑΝΟΡΑμΑ 
ΠΑλλήΝήσ
29/12 με ρώτησες πώς 
θα βγεις στη Μαρα-
θώνος για να πας στο 
Πικέρμι, είδα στο χάρτη 
και σου είπα, ήσουν 
πολύ όμορφη και ευ-
γενική, στείλε μήνυμα. 
698 5976252, όχι άσχε-
τες, όχι περίεργοι, όχι 
απόκρυψη.

ΑΓ. ΠΑΡΑσκεΥή
Οδός Πευκακίων, Τρίτη 
27/12, ανέβαινα με μη-
χανάκι, εσύ περπατού-
σες, διασταυρώθηκαν 
τα βλέμματα… είσαι 
κοκκινομάλλα, στείλε 
μήνυμα. 698 5976252

EVErEST
Κηφισιά 25/12, 6.00, 
ήμουν συνοδηγός 
σε μπλε beetle, εσύ 
σε μαύρο opel, κατέ-
βηκες, μου μίλησες 
αλλά εγώ ζαλισμένη…   
marilise88@hotmail.
com 

ΠεΤΡΑ κΑφε
Αράχωβα, 26/12 
βραδάκι, μου ’δω-
σες το πιο όμορφο 
χριστουγεννιάτικο 
χαμόγελο, χρόνια σου 
πολλά, κοκκινομάλ-
λα!  foxmulder467@
hotmail.com 

ΧΙλΤΟΝ
Παρότι ο Μαρκεζίνης 
είναι καλός ομιλητής, 
είσαι τόσο γλυκιά που 
κατάφερνες να με απο-
σπάς και να σε κοιτάω, 
ξανθιά φωτογράφε στις 
29/11, στην παρουσία-
ση στο ξενοδοχείο. 
694 3929300

Mo BETTEr
10/12, η ώρα ήταν 7.45 
αλλά εσύ διέλυες τα 

decks σαν αγρίμι, σε 
θέλω… Αλέξης

κΑφεΤεΡΙΑ ΓκΑζΙ
Νιώθω σαν να παίζω 
τζόκερ εδώ, εσύ μεση-
μέρι με φίλο και φίλη 
και μπλε μπουφάν κι 
εγώ διαγώνια με κα-
φέ και τάβλι, τυχαίο;  
thanman5@gmail.com

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙκή 
σΧΟλή
Στο Γλου, και στο κέ-
ντρο του Πειραιά να 
φοράς πράσινα! Θα σε 
ξαναδώ; 

μεΤΡΟ
Προς Αγ. Δημήτριο 
19/12, πορτοκαλο-
μάλλα με μοβ τσάντα 
πλάτης και φαρδιά 
ανοιχτόχρωμη ροζ 
φούστα, χαμογελούσες 
συνέχεια, ο μελαχρινός 
γυαλάκιας με μαύρο 
μπουφάν και τσάντα. 
epsearchingforyou@
yahoo.gr 

Fuzz PArTY BEST
Απίθανη κοκκινομάλ-
λα… κολλημένο, πώς 
μπορώ να σε βρω; 

PATrIArCh Gr
Κυριακή βράδυ, α-
νάσαινες γοργά και 
ηδονικά, είπες ότι πήγες 
κάπου για πρώτη φο-
ρά, θες να μείνεις εκεί; 
Χάρης

PuBLIC
Συντάγμα 18/12, 
όροφος βιβλίων, εσύ 
μαύρο μούσι κοιτούσες 
λεύκωμα μόδας με φίλη 
σου, εγώ λεύκωμα 
Harry Potter με δικιά 
μου. dragonearth@
hotmail.com 

ΠΑΝΟΡμΟΥ & 
ΑλεξΑΝΔΡΑσ
Πέρναγες το φανάρι, 
κοκκινομάλλα, σου είπα 
ότι είσαι πολύ όμορφη 
μέσα από το αμάξι 
μου… κερνάω καφέ! 
Απάντα εδώ! Ραντε-
βού εκεί next Sunday, 
19.00.

σΤΑθμΟσ 
ΠΡΟΑσΤΙΑκΟΥ
Στο Ρουφ, σε βλέπω 
κάθε πρωί… έχεις μια 
συννεφιά θωπευτική… 
cfchips@yahoo.com

ΒΡΑζΙλΙΑΝΑ
Πετράλωνα, καθόσουν 
στην μπάρα απόγευμα 
8/1 με μια μελαχρινή 
φίλη σου, καθόμουν δί-
πλα στην πόρτα με πα-
ρέα, κοιταχτήκαμε 2-3 
φορές. 698 2472879

μεΤΡΟ
Κεραμεικός 22/12, 
ψηλός με μπουφάν 
μηχανής, κατέβηκα Μέγ. 
Μουσικής, στείλε εδώ…

σΥΝΑΥλΙΑ 
μωΡΑ σΤή φωΤΙΑ
Καθόσουν μπροστά 
μου, καστανή με καρέ, 
στείλε στο stavpanre@
gmail.com

φλΟΡΑλ
Πάρτι Σουίνγκ, 25/12, 
χόρευα πίσω στο βιβλι-
οπωλείο, με κοιτούσες 
επίμονα, φορούσες 
κόκκινο καρό πουκά-
μισο, το παιδί με τα 
γυαλιά. se_eida_floral@
hotmail.com 

CInnABon
Κοραή 27/12 απόγευ-
μα, πωλητή που με κέ-
ρασες ένα από τα ρολά 
που αγόρασα, πότε θα 
ανταποδώσω το κέρα-
σμα; viastikos_pelatis@
hotmail.gr 

STArBuCkS
Μοναστηράκι, παραμο-
νή Πρωτοχρονιάς με-
σημέρι, κοιταχτήκαμε 
ξανά και ξανά, γράψε 
στο starbucks.31.12@
hotmail.com 

ΙλΙσΙΑ
Φεβρουάριος, μαύρο 
ίσιο μαλλί, μπλε παλιό 
παπί, είχαμε συναντη-
θεί Ιπποκράτειο, άσε 
sms στο 694 2673565

MEDIA MArkT
Μαρούσι, σε κοίτα-
ζα, είχες μπλε μάτια 
και δούλευες στη 
Νεσπρέσσο. Φό-
ραγα γκρι σκούφο. 
ronaldo7anthony@
hotmail.com 

CITIBAnk
Πειραιάς 23/12, ήρθα 
για τα τέλη κυκλοφο-
ρίας αλλά με έστειλες 
στο συνεργείο όταν 
μου χαμογέλασες. 
sthntrapeza@yahoo.gr

Ξέρεις εσύ...

Δημοκρατίας 51, 
18/12/2008. Τότε 
θέλησε η μοίρα να σε 
γνωρίσω καλύτερα, 
τρία χρόνια ευτυχίας, 
σ’ αγαπώ κάθε μέρα και 
περισσότερο, χρόνια 
πολλά, θησαυρέ μου.

Εάν αυτή η κατάσταση 
συνεχιστεί, θα έρθω να 
σε κλέψω, δεν με νοιά-
ζει τι έχουμε πει, διορία 
έρωτα μέχρι 14/4.

Απλά εγώ λέω ότι δεν 
νομίζω να είναι κακό 
που με ελκύουν οι γυ-
ναίκες γύρω στα 22-26. 
sms 698 2179310

Χρόνια σου πολλά, 
Αναστασούλα μου! 
Άγγελε και κουκλί μου, 
γυναίκα της ζωής μου… 
σ’ αγαπώ! 

Σε παρακαλώ να τη-
ρήσεις την υπόσχεσή 

σου σε εμένα… αλλάζει 
ποτέ η φωνή κάποιου 
ανθρώπου, κανένας 
δεν ξέρει…
 
Πολυξένη, είναι κρίμα 
που χαθήκαμε, ήσουν 
πολύτιμη φίλη.

Τον Αύγουστο κοιταχτή-
καμε στο σταθμό του Κε-
ραμεικού, μετά κάθισες 
δίπλα μου, αλλά κατέβη-
κες στο Σύνταγμα…

Αναστασία, στον αινιγ-
ματικό, σαγηνευτικό μα 
τόσο ερωτικό σου πλα-
νήτη, θα ’θελα σαν δο-
ρυφόρος του πλέον να 
μπω και πάλι σε τροχιά! 
Άκις, 699 3851531
 
Σε λένε Βαγγέλη και 
μου μίλησες στο μετρό 
του Ευαγγελισμού 
στις 20 Δεκεμβρίου.    
vicky_849@yahoo.gr

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

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

Υγεία
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

Γνωρίζετε τι είναι η υπερηχογραφική ελα-

στογραφία και η θεραπευτική υπερηχο-

γραφία; Η ελαστογραφία είναι μία τεχνική 

αξιόπιστης μέτρησης της ελαστικότητας και 

της σκληρότητας των ιστών. Εξέλιξή της είναι 

η ShearWave Ελαστογραφία, που επιτρέπει 

τη μέτρηση της σκληρότητας των ιστών όχι 

μόνο στα επιφανειακά όργανα (θυρεοειδής, 

λεμφαδένες, μαστός, όρχεις), αλλά και στα εν 

τω βάθει όργανα (ήπαρ, πάγκρεας, νεφρός, 

προστάτης, μήτρα, ωοθήκες). Και ποια η 

σπουδαιότητα της εξέτασης; Ότι γίνεται δυ-

νατή η υποκατάσταση της βιοψίας με βελόνα, 

ιδιαίτερα στα όργανα στα οποία η προσπέλα-

ση με βελόνα είναι τραυματική και δύσκολη. 

Η θεαραπευτική υπερηχογραφία, πάλι, είναι 

μια τεχνολογία που μπορεί να αποδώσει ση-

μαντικό διαγνωστικό όφελος με μικρό κόστος 

στην ορθοπαιδική και τραυματιολογία, με την 

πλήρη απεικόνιση των αρθρικών επιφανειών, 

των συνδέσμων και των τενόντων που περι-

βάλλουν την άρθρωση. Γι’ αυτές τις δύο και-

νοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της ιατρικής 

απεικόνισης η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 

& Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρι-

κή & τη Βιολογία οργανώνει στις 21 & 22/1 

το Euroson School, στο ξενοδοχείο Crowne 

Plaza (Μιχαλακοπούλου 50). Στόχο της η εκ-

παίδευση και πρακτική εξάσκηση των για-

τρών που συμμετέχουν, ώστε να είναι έτοιμοι 

για την άμεση εφαρμογή των νέων υπερηχο-

γραφικών μεθόδων. Όσοι ενδιαφέρονται να 

δουν το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα 

το βρουν στο ιστότοπο της Ελληνικής Εται-

ρείας Υπερηχογραφίας (www.hsumb gr).

Ένα Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο 

στην Αθήνα
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Παρουσίαση

Abarth Punto Evo 

Abarth 500C  

Αbarth  Online Store
Άλλαξε ταχύτητα και κλίκαρε στο www.abarthstore.com, με μια 
σειρά από αυθεντικά προϊόντα σε είδη ρουχισμού, αξεσουάρ και 
gadget. Tα προσφερόμενα προϊόντα είναι χωρισμένα σε 4 κατη-
γορίες: FAN, για τους φανατικούς φίλους της μάρκας, RACING, για 
τους φίλους του σπορ, PREMIUM, για όσους επιθυμούν να συνδυά-
σουν την κομψότητα με το σπορ χαρακτήρα, και SPECIALTIES, με ει-
δικά προϊόντα και προϊόντα με περιορισμένο αριθμό παραγωγής. 

www.abarth-racing.gr

Ν έα έκδοση, με χειροκίνητο κιβώτιο, που ήρ-
θε να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία 
σε όσους επιθυμούν τη σπορ οδήγηση κά-
τω από τον δικό τους απόλυτο έλεγχο. Προ-

σέξτε: Το Abarth 500C κινείται από το δυνατό τούρμπο 
κινητήρα 1.4 T-Jet, που αποδίδει 135 ίππους στις 5.000 
στροφές και ροπή 206 Nm μόλις στις 2.000 στροφές. Οι 
επιδόσεις του είναι εκρηκτικές, με την επιτάχυνση από 0 

ως 100 χλμ./ώρα να γίνεται σε μόλις 8,1’’ και τη μέγιστη 
ταχύτητα να αγγίζει τα 205 χλμ./ώρα. Κι όλα αυτά με μια 
πολύ σημαντική οικονομία στην κατανάλωση, που είναι 
μόλις 6,5 λίτρα/100 χλμ. σε μεικτή διαδρομή, ενώ τα 155 
g/km των εκπομπών CO2 συνεπάγονται χαμηλά τέλη κυ-
κλοφορίας, μόλις 232,5 ευρώ. 

Ταυτόχρονα, διαθέσιμο για το Abarth 500C είναι και το  

Kit esseesse, με ακόμη πιο εκρηκτικές επιδόσεις που του 
επιτρέπουν να συναγωνίζεται καθαρόαιμα σπορ μοντέ-
λα (τελική στα 209 χλμ./ώρα, ενώ για την επιτάχυνση από 
0 ως 100 χλμ./ώρα χρειάζονται μόνο 7,6’’, με τις εκπομπές 
ρύπων να παραμένουν πάντα μέσα στα όρια των αυστη-
ρών προδιαγραφών Euro 5). Παράλληλα, το Abarth 500C 
esseesse είναι εφοδιασμένο με τα υψηλότερα στάνταρ 
ασφάλειας. To Abarth 500 διατίθεται από 19.000 ευρώ.

Π ριν συνεχίσεις, βάλε τη ζώνη σου: Το 
εντυπωσιακό σπορ σούπερ μίνι, με τον 
κινητήρα 1.4 τούρμπο Multiair των 165 
ίππων, είναι διαθέσιμο σε δύο νέα κιτ α-

ναβάθμισης. Το πρώτο, το Kit Assetto Abarth Koni, ανα-
βαθμίζει τις αναρτήσεις του αυτοκινήτου με στόχο τη 
βελτιστοποίηση της οδικής συμπεριφοράς του. Έτσι, 

το Abarth Punto Evo σου θα έχει καλύτερη πρόσφυση 
και οδική συμπεριφορά και μεγαλύτερη ευστάθεια. 
Το δεύτερο, το Kit esseesse Abarth Koni, η κορυφαία 
επιλογή αναβάθμισης, ενισχύει ακόμη περισσότερο 
την καθαρόαιμη αίσθηση του μοντέλου, δίνοντάς του 
μεταξύ άλλων και μεγαλύτερη ιπποδύναμη (180 ίπποι). 
Το Abarth Punto EVO διατίθεται από 20.250 ευρώ. 

Το Abarth μεγαλώνει 
Προσδεθείτε. Η θρυλική μάρκα Abarth, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των φίλων της 

αυτοκίνησης και της σπορ οδήγησης, διευρύνει την γκάμα της με συναρπαστικά μοντέλα 
και κιτ αναβάθμισης. Οι δρόμοι στο εξής θα είναι διαφορετικοί. 
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