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Μιλούν: Λένα Μαντά, Νατάσσα Μποφίλιου, Ελένη Ψυχούλη, hior chronik. Γράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Big City
αυτή είναι η πόλη μας 

Έκθεση με θέμα την Αθήνα 
και guest star τον Leon

Των Γ. Δημητρακόπουλου, 
Δ. Τριανταφύλλου, σελ. 19

Ακαδημία Πλάτωνος
Ξανά στο χάρτη 

Μιλούν οι Παύλος Γερουλάνος 
Άννα Διαμαντοπούλου

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ.16

Βαλεντίνος 2012
Φιλιά στην Αθήνα 
Οι Γιάννης Πάριος και Χριστόφορος Παπακαλιάτης 
γράφουν τις ερωτικές τους κασέτες, σελ. 22 
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08. Info-diet: H Σταυρούλα 

Παναγιωτάκη ανεβοκατε-

βάζει αξίες της Αθήνας με 

ρυθμό haiku.

09. City Lover: Άγρια πόλη, 

όμορφα αγαπιέται. Ο Δημή-

τρης Φύσσας γνωρίζει καλά 

την Αθήνα.

10. Απαντήσεις του 

Forrest Gump: Ο Νίκος 

Ζαχαριάδης έχει επιστημο-

νικές απαντήσεις σε ποπ 

απορίες.

14. Τζιχάντ: Το πιο καθη-

συχαστικό δελτίο ειδήσεων 

της πόλης. Των Ά. Τσέκερη, 

Γ. Κυρίτση.

30. Sports: «Ο διαιτητής 

είναι γυμνός». Ο Μιχάλης 

Λεάνης τα λέει όπως είναι.

38. Taste Police: Όχι άλλη ρό-

κα παρμεζάνα! Η Νενέλα Γεωρ-

γελέ βλέπει τι τρώει η Αθήνα.

46. G&L: Περηφάνια 

και clubbing. Του Λύο                   

Καλοβυρνά.

47. Ταινίες: Του Γιώργου 

Κρασσακόπουλου. Επιτέ-

λους, ένας νηφάλιος κρι-

τικός.

50. BookVoice: Το καλύ-

τερο πράγμα μετά το σεξ 

(Ένα βιβλίο). Τoυ Δημήτρη 

Μαστρογιαννίτη.

52. Σε είδα: Οι αγγελίες που 

έκαναν τους Αθηναίους να 

ξανακοιτάζονται στα μάτια.

53. Μίλα μου βρώμικα: Η 

Μυρτώ Κοντοβά κάνει τα 

σεξουαλικά σας προβλήμα-

τα να ακούγονται σαν τρα-

γούδι της Πρωτοψάλτη. 

54. Stardust: Τα άστρα 

από τον άνθρωπο που θα 

ήθελες να έχεις για ψυχα-

ναλυτή σου. Του Γιώργου 

Πανόπουλου.

12 Υποκρισία και 
μακαρόνια
Της Σώτης 
Τριανταφύλλου

14 Η ώρα των 
«κακών παιδιών»
Του Νίκου Γεωργιάδη 

16 Ακαδημία Πλάτω-
νος - Ξανά στο χάρτη
Της Δήμητρας 
Τριανταφύλλου

19 Η ATHENS VOICE 
και η Γκαλερί Ζουμπου-
λάκη εγκαινιάζουν 
έκθεση «Big City», με 
guest star τον Leon
Των Γ. Δημητρακόπου-
λου, Δ. Τριανταφύλλου

22 Βαλεντίνος 2012 - 
Φιλιά στην Αθήνα 
Οι Γιάννης Πάριος και 
Χριστόφορος Παπακα-
λιάτης γράφουν 
τις ερωτικές τους κασέτες

Θέματα

Στήλες

22  ΒΑλΕνΤΙνΟΣ 2012

Περιεχόμενα  9 – 15/2/12

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το 

σχεδιάζει ο Διαμαντής 

Αϊδίνης. Γεννήθηκε στην 

Αθήνα το 1954. Σπούδα-

σε στη σχολή Βακαλό και 

στην Bayam Show του 

Λονδίνου. Στην Ιταλία 

της δεκαετίας του ’80 α-

ναμείχτηκε με το κίνημα 

της Transavantguardia 

και στην Ελλάδα ανήκει 

στους πιο γνωστούς 

καλλιτέχνες της γενιάς 

του. Συνεργάστηκε 

με διάφορα περιοδι-

κά, όπως «Frigidaire», 

«Tempisupplementari», 

«Nuova ecologia» στην 

Ιταλία και «Βαβέλ», 

«ΚΛΙΚ», «Τέταρτο» στην 

Αθήνα. Έχει κάνει εικο-

νογραφήσεις για βιβλία, 

αφίσες και εξώφυλλα 

δίσκων και CDs, και έχει 

λάβει μέρος σε πολλές 

ομαδικές και ατομικές 

εκθέσεις. Το έργο του 

εξωφύλλου φωτογράφι-

σε ο Τάσος Βρεττός.

DO IT!  
Κάθε εβδομάδα ένας καλ-
λιτέ χνης αναλαμβάνει να 
σχεδιάσει το εξώφυλλο της 
A.V. Στο τέλος της χρονιάς 
όλα τα εικαστικά εξώφυλλα 
θα συγκεντρωθούν για να ε-
κτεθούν στο Μουσείο Μπε-
νάκη, όπου και θα είστε όλοι 
καλεσμένοι.

Νέες στήλες Η A.V. στα παρασκήνιασελ. 10, 12, 50 

  athensvoice.gr
Διαβάστε 

αυτή την εβδομάδα

Αραβική άνοιξη, ένας 
χρόνος μετά. 

Της Λένας Χουρμούζη

Μπορεί να σταματή-
σει η καταστροφική 

αυτοτροφοδότηση της 
κρίσης; 

Του Γιώργου Φλέσσα

Η ανέξοδη ιδεολογία. 
Του Λευτέρη Αυγενάκη

Το αλφαβητάρι του 
κινηματογραφικού 

βίτσιου. 
Του Δημήτρη 

Μαστρογιαννίτη

Μαθήματα ποδηλατι-
κής ιστορίας. 

Του Μίμη Χρυσομάλλη

50 χρόνια WWF. 
Της Βασιλικής 

Γραμματικογιάννη

Τσαρλς Ντίκενς: 200 
ετών. 

Της Λένας Χουρμούζη
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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, 
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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: Θοδωρής Μπαργιώτας, 
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: Ντίνα Βλαχοπούλου, Κων/νος Δήμος, 
Κων/νος Σαμαράς, Κων/νος Τζήκας

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
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Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. Aπαγορεύεται η αναδημο-
σίευση, 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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Δ
ευτέρα βράδυ, πριν την άφιξη της Tρόικας για 
τις πιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις, αυτές για 
τη διαγραφή μεγάλου μέρους του ελληνικού 
χρέους. Σε μια κωμικοτραγική συνεδρίαση της 

Βουλής, όπου βουλευτές των κυβερνητικών κομμάτων 
κρύβονταν για να μην ψηφίσουν, καταψηφίστηκαν οι δια-
τάξεις για τα ωράρια των φαρμακείων και την κατάργηση 
δυο θυγατρικών του ΕΟΜΜΕΧ. Ούτε καν του ΕΟΜΜΕΧ, 
θυγατρικών του. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και 
η αιτία των δεινών. Το πολιτικό σύστημα δεν θέλει και δεν 
μπορεί ούτε να ανοίξει τα φαρμακεία το Σάββατο. 

Μετά από δυόμισι χρόνια καθυστερήσεων, άμυνας, ακινησί-
ας, παρακολουθούμε αυτές τις μέρες άλλη μια παράσταση 
του ελληνικού θεάτρου σκιών: η υπερήφανη πολιτική τάξη 
υπερασπίζεται τα δίκια των εργαζομένων απέναντι στους 
ανάλγητους εκβιαστές ξένους. Για την αξιοπρέπεια και την 
εθνική υπερηφάνεια. Όπως κάθε φορά, το επικοινωνιακό 
σόου με τους πολιτικούς αρχηγούς που διαπραγματεύο-
νται –σκληρά πάντα– και αγωνίζονται για να μην κοπούν 
ο 13ος, 14ος και ο κατώτατος μισθός, έχει ελάχιστη σχέση 
με την πραγματικότητα, είναι οι τελευταίες αξιοθρήνητες 
προσπάθειες να παραστήσουν τους «φίλους του λαού», 
τους ικανούς διαπραγματευτές, αυτούς που αντιστέκονται. 
Για να το εξαργυρώσουν στις προσεχείς εκλογές. 

Στην πραγματικότητα, το τι περιλαμβάνουν οι διαπραγμα-
τεύσεις, πού βρίσκονται τα επίμαχα σημεία, πού πιέζει η 
Τρόικα, το μαθαίνουμε από τη Μέρκελ και τον Σαρκοζί. Η 
Ελλάδα θα πάρει ένα τεράστιο δάνειο πολλών δισεκατομ-
μυρίων, θα κερδίσει ακόμα πολλά δισεκατομμύρια από τη 
διαγραφή των χρεών και από τη μείωση των τόκων. Μόνο 
που αυτά τα λεφτά δεν θα δοθούν πια στην αφερέγγυα πο-
λιτική τάξη αλλά σε έναν ειδικό λογαριασμό από τον οποίο 
θα πληρώνονται απευθείας οι δανειστές. Με λίγα λόγια, 
αυτά είναι τα τελευταία λεφτά που παίρνουμε, το χρέος θα 
το αναλάβουν αυτοί, εμείς τώρα ας αναλάβουμε τα έξοδά 
μας. Και όλοι οι τσάμπα μάγκες που μέχρι τώρα κατηγο-
ρούσαν την Τρόικα, κήρυτταν ανένδοτοι κατά των μνημο-
νίων, πάντα με τα δανεικά λεφτά, ας βρουν τον τρόπο να 
ζουν όπως θέλουν, όπως πριν, χωρίς μέτρα, χωρίς περικο-
πές δαπανών, χωρίς να θιγεί κανένας. Αλλά χωρίς δανεικά. 
Σ’ αυτό το απλό ερώτημα δεν απαντάει κανένα κόμμα. 

Κάποτε και ο σουρεαλισμός τελειώνει. Δυόμισι χρόνια έ-
χουμε αντιστρέψει την πραγματικότητα. Δεν προκαλεί την 
ύφεση το Μνημόνιο, η ύφεση έφερε το Μνημόνιο. Δεν μας 
παίρνει λεφτά η Τρόικα. Εμείς χρειαζόμαστε λεφτά, δανεικά 
λεφτά για να ζήσουμε όπως θέλουμε. Δεν μας παίρνει λεφτά 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος μάς παίρνει. Το Μνημόνιο 
άρχισε να εφαρμόζεται το β΄ εξάμηνο του 2010. Ύφεση όμως 
είχαμε και το 2008 και το 2009. Λέμε τώρα ότι σ’ ένα μήνα 
πρέπει να εξοφλήσουμε 14,5 δις ευρώ τα οποία δεν έχουμε. 
Ξεχνάμε όμως να πούμε ότι αυτά ακριβώς τα ομόλογα που 
λήγουν τον Μάρτιο, μαζί με άλλα δυο φορές τόσα, τα είχαμε 
δανειστεί το σωτήριο έτος 2009. Τότε που με 36 δις έλλειμ-
μα, η χώρα εξόκειλε στα βράχια. Λένε τώρα οι φίλοι του λα-
ού, οι αντίθετοι στις δυσάρεστες περικοπές, ότι πρέπει «να 
πέσουν λεφτά στην αγορά». Πέσανε πολλά λεφτά, 36 δις το 
2009, άλλα 24 το 2008, πόσα περισσότερα λεφτά να πέσουν; 
Έγιναν ελλείμματα και χρέη. Οι ίδιοι που λένε «να πέσουν 
λεφτά στην αγορά», οι ίδιοι που έλεγαν γιατί δεν δανει-
στήκαμε κι άλλα το 2010 πριν πάμε στο Μνημόνιο, τώρα 
λένε «να μην πληρώσουμε τους τοκογλύφους». Και οι ίδιοι 
ακριβώς που λένε για διαγραφές του «επαχθούς χρέους», 
να μην πληρώσουμε τους τοκογλύφους, λένε την ίδια στιγ-
μή «σώστε τα ταμεία» που έχουν επενδύσει σε ομόλογα του 
ελληνικού Δημοσίου. Α, τα ταμεία των ασφαλισμένων δεν 
είναι τοκογλύφοι; Μήπως τοκογλύφοι είναι μόνο οι ξένοι, οι 

Ολλανδοί συνταξιούχοι, οι Σουηδοί σιδηροδρομικοί; 
Αυτά τα χρόνια ο δημόσιος διάλογος ξεπέρασε κάθε όριο 
γελοιότητας, αγραμματοσύνης και λαϊκισμού. Το σύστημα 
εξουσίας, πολιτικό, οικονομικό, μιντιακό, προσπάθησε με 
κάθε τρόπο να διαστρέψει την πραγματικότητα για να δι-
ατηρήσει ζωντανή την ίδια πραγματικότητα που οδήγησε 
στη χρεοκοπία. Το οικονομικό μας μοντέλο χρεοκόπησε. 
Αυτό πρέπει ν’ αλλάξει. Το πολιτικό σύστημα συμπολιτευ-
όμενο και αντιπολιτευόμενο προσπαθεί να το διατηρήσει. 
Από τη Δεξιά μέχρι την Αριστερά, το μόνιμο μοτίβο είναι 
«δώστε κι άλλα λεφτά για να μείνουμε όπως είμαστε». 
Δανεικά ζητάνε συνέχεια και δίνουν ηρωικούς αγώνες για 
τους όρους των δανείων. Τα δανεικά τελείωσαν όμως.

Όσα συμβαίνουν, μειώσεις μισθών, οριζόντιες περικοπές, 
ανεργία, είναι το τίμημα των λαθών και της απραξίας. Α-
φού χρεοκοπήσαμε, η ύφεση ήταν βέβαιη. Η διάρκεια της 
ύφεσης όμως όχι. Τώρα θα είχαμε ξεπεράσει ήδη το πρό-
βλημα και θα άρχιζε η ανάκαμψη. Δυόμισι χρόνια όμως δεν 
κάναμε τίποτα γι’ αυτό. Καμία αλλαγή, καμία διαρθρωτική 
μεταρρύθμιση. Προτιμήσαμε να αρνηθούμε την πραγμα-
τικότητα. Θα φτωχύνουμε, έγραφα τότε. Και πρέπει να 
δουλέψουμε, να δουλέψουμε περισσότερο, να δουλέψου-
με πιο σωστά, για να αναπληρώσουμε με νέα έσοδα, τα χα-
μένα έσοδα από τα δανεικά. Αντί γι’ αυτό προτιμήσαμε να 
κλαίμε γιατί μας στερούν τα δανεικά. Δυόμισι χρόνια δεν 
υπήρξε κανένα σχέδιο, καμία εθνική συνεννόηση, καμία 
κοινωνική συναίνεση στο πώς θα αλλάξουμε το παιχνίδι, 
πώς θα γίνουμε πιο παραγωγικοί. Εντάξει, πες ότι όσα ζη-
τάει η Τρόικα δεν μας αρέσουν. Ποιο πολιτικό κόμμα είπε 
συγκεκριμένα από πού θα κοπούν τα ελλείμματα; Πώς 
θα δημιουργηθεί νέο χρήμα; Γιατί δεν μειώσαμε εμείς τις 
δαπάνες με άλλο τρόπο; Όλοι απέκρουαν τις προτάσεις της 
Τρόικας και ζητούσαν τα λεφτά της. 

Δεν μας ζητάει η Τρόικα μειώσεις μισθών και περικοπές των 
συντάξεων. Λένε ψέματα όσοι τα λένε αυτά. Εμείς δεν έχου-
με να τα πληρώσουμε. Τα δικά μας ασφαλιστικά ταμεία είναι 
άδεια, το δικό μας κράτος δεν έχει να πληρώσει μισθούς και 
συντάξεις, οι δικές μας επιχειρήσεις χρεοκοπούν. 

Πληρώνουμε την καθυστέρηση, την αδιάλλακτη στάση του 
συστήματος εξουσίας, την άρνηση κάθε προνομιούχας ο-
μάδας να χάσει το παραμικρό. Δεν κάναμε τίποτα όλο αυτό 
το διάστημα και οι υπεύθυνοι γι’ αυτό, τώρα, υποκριτικά, 
κλαίνε για το 13ο μισθό. Οδήγησαν τη χώρα στην πιο βαθιά 
ύφεση και τώρα δήθεν δίνουν μάχες για τα δώρα Χριστου-
γέννων. Αστεία πράγματα για όσους ζουν σ’ αυτή τη χώρα. 
Αν δεν κάνουμε τίποτα, όσο βαθαίνει η ύφεση, όχι ο 13ος 
και ο 14 ος μισθός, ούτε οι υπόλοιποι δεν θα υπάρχουν. 
Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και καταστήματα κλεί-
νουν, οι άνεργοι έφτασαν το 1 εκατομμύριο, η ανασφάλιστη 
εργασία γίνεται κανόνας. Οι αυξήσεις, τα δώρα, τα επι-
δόματα, οι συντάξεις, παρόλη τη διαδεδομένη φιλολογία 
στη χώρα του λαϊκισμού, δεν ορίζονται με διατάγματα. Δεν 
μειώνει τους μισθούς η Τρόικα. Η οικονομία που καταρρέει 
τους μειώνει. Στην Ιρλανδία ο κατώτατος είναι 1.462 ευρώ. 
Δεν είχε πρόβλημα εκεί η Τρόικα. Εδώ έχει. 

Τα πολιτικά κόμματα δίνουν άλλη μια ψεύτικη μάχη εντυ-
πώσεων, παριστάνουν τους διαπραγματευτές, τους φίλους 
του λαού, για να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους για 
την αποτυχία. Με ψεύτικα διλήμματα, κατασκευασμένες 
μάχες εναντίον των «ξένων», προσπαθούν να κρύψουν 
τις πραγματικές επιλογές, να διατηρήσουν τις θέσεις τους. 
Έστω κι αν έτσι διακινδυνεύουν το αδιανόητο, την ανεξέ-
λεγκτη χρεοκοπία. Πολύ δύσκολα θα συνεχίσουν έτσι. 
Η κατάρρευση του μέχρι τώρα πολιτικού σκηνικού θα επι-
ταχυνθεί. A
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Άλλοτε και (γιατί όχι) τώρα
η φραςη «να φύγούμε απο δω» είναί το μοτίβο, αν οχί του μεςου αθηναίου,  
σίγουρα του μέσου ταξίτζή: σου προτέίνέί να φυγέίσ κί έσυ, να πασ στο χωρίο σου αν 
έχέίσ, σέ ξένο χωρίο στήν αναγκή. να καλλίέργέίσ κοτέσ καί κολοκυθακία. ποσω-
δήποτέ. 

Α
ν πάρουμε τη συμβουλή κατά 
γράμμα, τα χωριά της Ελλάδας 
μέσα στους επόμενους πέντε-
έξι μήνες θα γεμίσουν ξέμπαρ-
κους Αθηναίους που δεν θα 

σκαμπάζουν όχι πώς αρμέγεται η γελάδα, ούτε 
ποιο είναι το μπρος και ποιο το πίσω μέρος της 
όταν δεν βοσκάει (γιατί άμα βοσκάει, δείχνει 
πιο εύκολα. Ειδικά με φόντο λιβάδι). Κι εγώ 
τέτοια είμαι δηλαδή, παρόλο που κατάγομαι 
από επαρχία… στα δύσκολα, άντε να σου πα-
στώσω κανέναν κολιό. Οι κότες μού φαίνονται 
ξιπασμένες και οι γελάδες πολύ γαϊδάρες, α-
δερφέ μου. 
Μήπως να πάμε Παρίσι; Όπως τα παλιά χρό-
νια; Πήγαινα κι εγώ στη δεκαετία του ’80 – ο 
ξάδερφός μου σπούδαζε εκεί και με φιλοξε-
νούσε στη Cité Universitaire. Σε άσχετο χρόνο 
θυμάμαι να ακούω παλιο-ροκιές σ’ ένα μπαρά-
κι που μάλλον ήτανε το «Polly Maggoo» (5th 
arrondissement, metro Cluny-La Sorbonne… 
πόσο πίσω με πας τώρα). Το «Magoo» έπαι-
ζε μόνο μουσικές αρχαιολογίες και μάλιστα 
καθόλου «καμένες», έβαζε π.χ. τα λιγότερο 

γνωστά κομμάτια όλων των rock-pop-soul 
supergroup(s) όλων των εποχών. Ήταν το αγα-
πημένο παριζιάνικο μπαρ του Jim Morrison, 
ίσως και των άλλων Doors, αλλά αυτός ειδικά 
ξημεροβραδιαζόταν εκεί μέσα… Το κοίταξα 
στο Google και μοιάζει ίδιο, μάλλον μοιάζει με 
το μπαρ που θυμάμαι, άρα είναι ακόμα ανοιχτό 
και μας περιμένει. 

Δεν παίζει Παρίσι αυτή την εποχή κι έτσι πήγα-
με στο (εστιατόριο-μπιστρό) «Polly Maggoo» 
της Αθήνας: είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος 
με μια αόριστη αίσθηση sixties και ψηλοκρε-
μαστά ταβάνια. Το φαγητό ήταν πολύ καλό, οι 
τιμές επίσης (κανένα 20-25άρικο). Τα επιδόρ-
πια και τα πρώτα πιάτα ήταν σούπερ, καλύτερα 
από σκέτα «καλά» απλώς, πόσα επίθετα να 
σκεφτεί ο άνθρωπος για να πει ότι ευχαριστή-
θηκε το φαγητό του; Που ήταν μοντέρνο, γαλ-
λικό και ιδιαίτερο, εκτός από σούπερ;
Η ταινία λοιπόν από την οποία πήρε το όνομά 
του το γαλλικό μπαρ, το ελληνικό «μπιστρό» 
και ένα σωρό ακόμα ιδρύματα παρομοίου φυ-
ράματος σ’ όλη την Ευρώπη… η ταινία έχει τίτ-

λο «Qui est-vous Polly Maggoo» («ποια είστε 
πώς-σας-είπαμε») και τη σκηνοθέτησε το ’66 
ο φωτογράφος William Klein, της (γαλλικής) 
Vogue. Έπαιζαν η Dorothy McGowan, στο ρόλο 
της μοντελίσκης που περνάει τις περιπέτειές 
της στο φωτογενές Παρίσι, και ο Sami Frey. Όλα 
αυτά τα ξέρω όχι επειδή είμαι βαθύτατα καλλι-
εργημένος άνθρωπος με γαλλική κουλτούρα, 
αλλά επειδή τα κοίταξα στο Google στο λήμμα 
«Polly Maggoo» σαν καλός δημοσιογράφος. 
Ούτε την ταινία έχω δει – στιλιζαρισμένη γαλ-
λική ασπρόμαυρη ταινία που δεν την έχει κάνει 
ο «A bout de soufflé»-Godard; Ε, όχι. 
       

Π άνω στο «ξεκόλλα», πήγα ένα βρά-
δυ στο «Kallimarmarocks», μπα-
ράκι τέλειο, ζωηρό και ανοιχτό ως 

το πρωί, στο οποίο δουλεύει η Κατερίνα που 
είναι κούκλα, φίλη και γράφει κιόλας (τρία σε 
ένα). Το μαγαζί είναι ωραίο, οι τιμές κανονι-
κές, μπορεί να το πετύχεις μισο-άδειο ή τίγκα 
ανάλογα με την ώρα της ημέρας/νύχτας και 
είναι φιλικό προς το χρήστη. Περνάς χαλαρά 
δηλαδή, είτε έχεις πάει για ένα ποτό είτε για να 
λιώσεις τελείως.
   
Μετά ήταν Σάββατο και πήγαμε στην «Αθηναί-
ισα Live» να ακούσουμε τον Γιάννη Ντουνιά…
λοιπόοοοον. Ναι, είναι του παραλόγου λίγο, να 
πηγαίνεις σε μπιστρό από γαλλικές ταινίες, σε 
μπαράκια, σε γαλλικά κωλόμπαρα και σε άλλα 
μπαράκια, να καταλήγεις σε μαγαζί με σκηνή 
και λαϊκό πρόγραμμα και να σιγοντάρεις στον 
Ντουνιά, όταν κεντάει πίσω του το μπουζούκι 
(του Γιώργου Αλτή). Αλλά αυτά κάνεις όταν 
ζεις στην πόλη, ακόμα και σε μια πόλη σαν την 
Αθήνα, στα όρια της καταστροφής – λίγο πριν 
πάρεις τα όρη, τα άγρια βουνά με τη γελάδα α-
γκαλιά. Όλες οι φωνές στην «Αθηναίισα» ήταν 
καταπληκτικές, το πρόγραμμα λαϊκότερο του 
λαϊκού, οι μουσικοί πολύ καλοί, τα μηλαράκια 
φρεσκο-κομμένα και τα φιστίκια φιστικωμένα.
 
Κι όχι μόνο αυτό: την Κυριακή, που ξημέρωσε 
με το καλό, πήγαμε για σουβλάκι στον «Κώ-
στα από το 1950», που έχει μετακομίσει αλλά 
εξακολουθεί να φτιάχνει το πιο υπερ-νόστιμο 
σουβλάκι-καυτερό-με-πίτα στην ΥΦΗΛΙΟ (το 
παραγγέλνεις τηλεφωνικά με το όνομά σου 
παρακαλώ, γιατί στις 3.00 κλείνει, και όποιος 
πρόλαβε τον σούβλο είδε). Ο «Κώστας» βρί-
σκεται στην Αθήνα μες στο κέντρο, που παρά 
την καταστροφή/υποτίμηση/φρικαδελίασή 
της εξακολουθεί να είναι η μισή Υφήλιος… η 
άλλη μισή (μάλλον) στην Κίνα βρίσκεται. Αλ-
λά δεν βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά. Ού-
τε καν την αγελάδα μας…    A     

Polly Maggoo, Λεωνίδου 80 & Σαλαμίνος, 210 5241.120 
Kallimarmarocks, Εμπεδοκλέους 9-11, Παγκράτι, 
213 0020.558
Αθηναίισα Live, Ηρώνδα 8, Παγκράτι, 210 7242.172, 
694 5953361
Κώστας, Μητροπόλεως & Πεντέλης 5, 210 3228.502, 
693 2367076 
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ (panikoval500@gmail.com) 

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε:

ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΜΕΡΕΣ
Μέχρι κι αυτές μας εγκατέλειψαν…

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
Αγαπούλα, πούλα (αλλού το τροπάρι σου).

Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
Παιδιά, μην ανησυχείτε. Δεν θα πτωχεύσουμε. 
Θα έχουμε πνιγεί πρώτα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ ΜΑΪΜΟΥ
Με 300.000 ευρώ ενισχύει το Yπουργείο Υγείας 
την Αρχιεπισκοπή για σίτιση αστέγων. 
Δηλαδή η Αρχιεπισκοπή τι βάζει; 
Το μπαρ και τους μπαρτέντερ;

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Τα tweets του Φόρεστ Γκαμπ (κυριολεκτικά).

ΗΛΕΙΑ
Κατακα(η)μένη… πώς και δεν το περίμενες;

ΑΔΕΛΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ
Gays. Οι νέες γλάστρες των καναλιών.

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Έκατσε (γενικώς).

LANA DEL REY
Γκόσαμε!

ΠΟΔΟΠΑΤΗΜΕΝΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
Αγκωνιές και ουρλιαχτά στο πεζοδρόμιο 
του Μαξίμου. 
Έλεος, βάλτε τους σε μια αίθουσα Τύπου.

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ
Όταν είναι γνωστή η αγωνία των ανθρώπων 
του Μουσείου Μπενάκη να εξοικονομίσουν και 
το τελευταίο σεντ προκειμένου να δουλέψουν 
όλα τα κτίρια, είναι αστείο ένας υπάλληλος του 
Πωλητηρίου να σου λέει «κλείσαμε» ώρα 7 και 
ένα λεπτό ακριβώς, βράδυ Πέμπτης, έξω από 
την Κριεζώτου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΙΚΗΣ
«Η Ελλάδα πρέπει να καθαρίσει την εικόνα 
της. Είναι δύσκολο, καθώς οι Έλληνες έχουν 
τη φήμη διεφθαρμένου. Δεν μπορείς να είσαι 
σίγουρος ότι τα χρήματα θα καταλήξουν στον 
προκαθορισμένο στόχο. Πρέπει να εμπνεύσουν 
εμπιστοσύνη κι αυτό απαιτεί χρόνο. Κανείς δε 
θέλει να εξαφανιστεί η Ελλάδα, αλλά έχουν 
πραγματικά “αηδιαστικές” συνήθειες, όπως και 
η Ιταλία», δήλωσε ο Καρλ Λάγκερφελντ στη 
γαλλική «Metro». 
Μιλούν όλοι, μιλά και η μοδίστρα. Άσε μας, 
κουκλίτσα μου.

ΑΚΚΙΣΜΟΙ
Αφήστε τα νάζια και τις γλύκες χωρίς λόγο. 
Μέχρι και οι πωλήτριες τείνουν να τα 
καταργήσουν. 
Το γράφω γιατί άκουσα κι αυτό χθες το πρωί: 
«Το έφαγες; Μα ήτανε μπαγιατούλι!».

«Πάντως 
καλό παλικάρι, 
για πρεζόνι».

(Ηλικιωμένο ζευγάρι, διασχί-
ζοντας την Πανεπιστημίου, 

Δευτέρα πρωί)

«Πάμε 
εδώ, απέναντι 
στου Ζωναρά».

(Κυρία με σύζυγο και παιδάκι, πεζό-
δρομος Βουκουρεστίου, Ζόναρς, 

Παρασκευή πρωί)

(Μετά την απάντηση 
της μελαχρινής): 

«Ωχ, μην το πεις σε 
κανέναν ότι το ρώτησα 

αυτό».

- Κι αυτά τα ξύλα 
εδώ μπροστά στη 

σκηνή τι συμβολίζουν;
- Το ξύλο που θα πέσει.

(Δύο ηλικιωμένοι κύριοι. Ίδια μέρα, 

ίδια παράσταση)

Νεαρός: Είχαμε 
κάνει και πέρσι κατάλη-

ψη στην ΑΣΟΕΕ.
Κύριος δίπλα του: Α ναι; Και τι 

αιτήματα είχατε πέρσι;
Νεαρός: Δεν είχαμε χαρτί υγείας 

και σαπούνι στις τουαλέτες.
(Λεωφορείο ΚΤΕΛ, Αθήνα-

Λευκάδα)

«Εσείς τους 
θυμόσαστε τους 
ταξιτζήδες που 
έχετε πάρει;»

(Ταρίφας σε πελάτη. Διαδρομή 
Σταδίου-Λυκαβηττός, 

Παρασκευή βράδυ)

«Πώς στέκεται 
όλο αυτό το νερό στη 

θάλασσα αφού η γη είναι 
στρογγυλή;»

(Στο ίδιο λεωφορείο. Ξανθιά, βλέποντας 
τη θάλασσα κάτω από τη γέφυρα Ρί-

ου-Αντιρίου, ρωτάει τη –μελα-
χρινή– φίλη της) 

«Μ’ έφερες 
για να με διασκε-

δάσεις!»
(Ηλικιωμένος κύριος σε απόγνωση, 
προς τη συμβία του. Εθνικό Θέατρο, 
Νέα Σκηνή, Λούλας Αναγνωστάκη: 
«Η Νίκη». Μετά το πέρας της πα-

ράστασης)

Π άει κι η θεία Λεωνόρα. Με 

το πι-ες-αϊ. Πλακωνότανε ο 

γαμπρός μας ο Δευκαλίων με 

τον Τάκη της Φιφίκας, «άκου, 

μωρή Φιφίκα, αυτά είναι ονό-

ματα από την εποχή του Τοκαλόν», άσ’ το, θα σου 

πω αργότερα για τα τοκαλόν και τοκακόν και το-

άσχημον. Πλακωνόταν λοιπόν ο Δευκαλίωνας με 

τον Τάκη της Φιφίκας για το πι-ες-αϊ, ανέβηκε της 

θείας μας το πι-ες-ι, έφτασεν ο γιατρός ο Οικο-

νομόπουλος, όχι ο Νίκος, «έχεις ψυχή που-

τάνα», ο άλλος, ο μπάρμπας ο οικογενειακός 

μας ο γιατρός, ο κύριος Τάκης, που είναι λίγο 

αδερφή. Ταχυπαλμία καλπά-

ζουσα, έγινε η θεία κάτι σε α-

πόλυτο μπλαβί, βιολετί, μετά 

μεταλλάχτηκε σε κάθετο κο-

μοδινό για να μετατραπεί σε 

εκρού του νεκρού, ανέβηκε 

το πι-ες-αϊ, χτύπησε μπιέλα 

η Λεωνόρα, έκαψε πλατίνες, 

τίναξε ζάντες, μηδένισε κοντέρ. Αχ, αντιέ, 

θεία Λεωνόρα, αντιέ. Τουρναβύρ, το επί-

θετο της θείας του γαλλικού ωτ κουλτύρ, 

και όχι μόνο. 

Τι θα πει, «και όχι μόνο», που κάθε ημιγραμμα-

τιζούμενη τηλεοπτικιά το χώνει όπου δει και πηδεί; 

«Όχι μόνο» θα πει ότι η θεία Λεωνόρα είναι τω όντι 

ρίζα γαλλικής που φύτρωσε στα πάτρια από την 

εποχή του δανεισμού, του «δυστυχώς επτωχεύσα-

μεν» του… Τρικούπη. Όπου αν θες να ξέρεις, από 

τότε χρωστάμε στη γαλλική κυβέρνηση και ξεπλη-

ρώνουμε με τα προϊόντα του ελληνικού μονοπω-

λίου, σπίρτα, οινόπνευμα και άλλα ψιλά, που αυτό 

πάλι θα πει, ότι αυτά πάνε κατευθείαν στο γαλλικό 

ταμείο από 2τότε, από τον Τρικούπη. Η Σούλα, η ξα-

δέρφη μου (από το «Κυριακή», ντιμάνς, ντιμανσού-

λα, Σούλα) έγινε ράκος και ούρλιαζε στο κάτω το 

Πατήσιο, αν κάτι θα ξεχρεώσουμε με τον αιφνίδιο 

θάνατο της Λεωνόρας μας, ένεκα το πι-ες-αϊ. 

Μπορντέλο το σπίτι το πατρικό μας, εξ ημισείας, 

στο κάτω το Πατήσιο, που τώρα που τα παρέδω-

σε κι η Λεωνόρα, πληθαίνουμε οι κληρονόμοι και 

θα γίνει ερείπιο για τα τζάνκια. Που, παιδιά, δεν 

συμφέρει, δεν πουλιέται το πατρικό, δεν αναπα-

λαιώνεται, θα παραμείνει ρημάδι με το πατζούρι 

μετέωρο, μιας μετέωρης ανταγωνιστικότητας, 

τουλάχιστον να το δίναμε στο ΚΕΘΕΑ να στανιά-

ρουν τα παιδιά, να κάνουν κανένα χειροτεχνικό, 

καμιά εργασία επανένταξης, κάτι να συνέλθουν 

από τη φαντασίωση, να μην καταπιεί άλλα μυαλά 

ο καιάδας της μελαγχολίας από τη σύγκρουση τη 

μετωπική με την πραγματικότητα.  

Πάει η Ελεωνόρα από το πι-ες-αϊ, είναι πεσούσα, 

κύριε πρόεδρε, είναι πεσούσα του μνημονίου, εί-

ναι πτώμα της δημοκρατίας η Τουρναβύρ, δεν τη 

θεωρείτε «ακίνητη» τη θειάκα μας, Θε μου; Κανείς 

δεν έδωσε σημασία, τη θάψαμε στον Kόκκινο Mύ-

λο, δίπλα στην Έλενα Ναθαναήλ, επέμενα εγώ να 

τη βάλουμε δίπλα στην Έλενα, να ’χει παρέα την 

Έλενα που την αγαπούσε. Αλλά εις μάτην, γκάριζε 

η Σούλα (από το Κυριακή, ντιμασούλα, Σούλα) εις 

μάτην. Να γράψουμε απάνω στο μνήμα ότι η θεία 

είναι θύμα του μνημονίου, την έφαγε το πι-ες-αϊ, 

ήσπασε τα πιεσόμετρα ήσπασε. Επέμενε κι ο Ντε-

ληκατσούμπας ο Νάσος το κομμούνι, που είναι ο 

άντρας της Σούλας και κουμπάρος του Τάκη της 

Φιφίκας του Τοκαλόν, κι έγινε. Απάνω στο θεός 

σχωρέσ’ την, στον Κόκκινο Μύλο, στους καφέδες 

σαν Βουλή με τη Λιάνα να κραίνει ψωμί και 

γάλα και ο Άδωνις να τσιρίζει και η Μανωλί-

δου να απέχει αισθητά από την τηλεθέαση, 

γιατί τώρα είναι κυρία υπουργού και κάνει 

μαλλιά. Τι σημαίνει τώρα, κάνω μαλλιά. Κά-

νω μαλλιά σημαίνει «Αλίκη στο Πιο Λαμπρό 

Αστέρι», που κάνει συνέχεια μαλλιά, μαλλιά, 

μαλλιά και την εκτινάζει ο Μεταξόπουλος.

Και το Τοκαλόν, για να μη σου αφήκω κα-

νένα κενό μνήμης, είναι πουδρίτσα άλφα 

από την εποχή που η Ελλάδα έλπιζε 

να στρώσει μούρη και μετά ήρθε το 

κακόν και μας σήκωσε. Ναι, ναι, όπως 

τ’ ακούς και οι πολιτικοί και οι τελεπα-

ρουσιαστές δεν βάζουν 

Τοκαλόν πια, εξού και το 

κακόν διαγράφεται στα 

προσωπάκια, αναιδές 

και αδυσώπητον. Θεός 

σ χωρέσ ’  τη Λε ωνόρα 

Τουρναβύρ. Αιωνία της η 

μνήμη. Φτάσαμε, άνοιξε 

το βήμα σου. 

Να αφιερώσω και κάτι στη Σούλα, Κυ-

ριακή, ντιμανσούλα, Σούλα, την αξαδέλ-

φη μου. Είναι τα λόγια από ένα τραγουδάκι 

που ’γραψα για την Μπαλανίκα, το πήρε ο 

Κότσιρας και γίνεται χαμός στην επικράτεια. 

Το λέμε κι εμείς έναρξη στο «Δε μασάμε». Ε-

ξελίσσεται σε εθνικό συλλαλητήριο, μπο-

ρείς να το δεις στο γιουτιούμπ: ▶

ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΟΥ 12
Βαράτε Τούρκοι τα άρματα

Και το φιλότιμό μου
Ξυπνάω απ’ τα χαράματα 

Και βάζω τις φωνές

Γαμώ την αγανάκτηση
Γαμώ το κέρατό μου

Γεμίσανε φαντάσματα 
Του κόσμου οι σκηνές

Καλώ συλλαλητήριο
Ελατέ αδέρφια μέσα

Γαμώ τα υπoυργεία μου
Γαμώ και τα κονγκρέσα

Ελάτε, βρε συνάδελφοι
Γουστάρω απαρτία

Που γάμησαν τα σπίτια μας  
Και τη δημοκρατία

Βαράτε τώρα, Έλληνες
Στα μούτρα σας χαστούκια

Που θέλατε κυβέρνηση 
Αυτά τα τουρλουμπούκια

Ανάθεμα στο φέισμπουκ 
Που πάταγα και λάικ
Ήθελα σοσιαλισμό 

Μου βγήκε τρίτο ράιχ

Τοκαλόν, Τοκακόν και Τοάσχημον
Tου ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ

Από τότε χρωστάμε στη γαλλική κυβέρνηση και ξεπληρώνουμε με 
τα προϊόντα του 

ελληνικού μονοπωλίου
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

 Μηδική 
Αυτός ο θάμνος που βλέπετε πρώτο πλάνο, με 

τα κίτρινα λουλούδια και το πυκνότατο φύλλω-

μα, μπορεί άνετα να ξεπεράσει το μπόι του αν-

θρώπου: γι’ αυτό και επισήμως λέγεται μηδική 

η δενδρώδης. Τούτη την εποχή είναι ανθισμένη 

και ζωηρή – θα τη δεις παντού στην Αττική, σε 

όσα μέρη έχει απομείνει λίγο χώμα, εκτός από 

τα μεγάλα υψόμετρα. Τράβηξα τη φωτογραφία 

προχτές Κυριακή, στα λιμανάκια της Βουλιαγμέ-

νης, εξού και το κακόμοιρο το πευκάκι που είναι 

λυγισμένο από τους παραθαλάσσιους αγέρη-

δες. Αλλά η άνοιξη είναι κοντά.

 Μουσική «Λαδόκολα» 
Ξαναγράφω για το μεζεδάδικο αυτό, γιατί έβαλε 

μια καλή ρεμπέτικη κομπανία, και μάλιστα χωρίς 

επιβάρυνση στις (ήδη χαμηλές) τιμές του. Δηλα-

δή είτε μείνεις κάτω είτε πας στον πάνω όροφο 

με τη μουσική (πρόκειται για αξιοπρόσεχτο πα-

λιό δίπατο σπίτι, με ξύλινη εσωτερική σκάλα), 

φαγητά και ποτά είναι ακριβώς στο ίδιο κόστος. 

Την κομπανία την αποτελούν οι Αγγελική Καρ-

δάση (φωνή), Βαγγέλης Ιωαννίδης (μπουζού-

κι), Αντρέας Κοντογεωργίου (μπαγλαμάς) και 

Γιάννης Παπαγιαννόπουλος (κιθάρα). Παίζει Τε-

τάρτη βράδυ και Κυριακή μεσημέρι – ένα τέτοιο 

μεσημέρι γλεντήσαμε και ψιλομεθύσαμε με την 

παρέα μου και χόρεψα ένα ζεμπέκικο μετά από 

δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Αξίζει. «Διά χειρός και 

στη Λαδόκολα», Λασκαράτου 20Α, Άνω Πατήσια, 
210 2280.402

 Χοτ ντογκ € 0,70 
Στην «Παραλία» (οι παλιοί Αμπελοκηπιώτες ξέ-

ρουν πολύ καλά τι εννοώ) άνοιξε πολύ πρόσφα-

τα το «Mr. Hot Dog», που η έμφασή του είναι το 

χοτ ντογκ (φυσικά) και οι καφέδες. Τιμές εξαίρε-

τες: χοτ ντογκ μονό € 0,70, διπλό € 1, καφέδες δι-

άφοροι € 0,70 - 1,50 (οι διπλοί), χυμός πορτοκάλι 

€ 1,20. Αφού πάρεις το χοτ ντογκ σου, βάζεις 

μόνος σου και κατά βούληση κέτσαπ/μουστάρ-

δα/μαγιονέζα. Απ’ ό,τι μου είπαν τα παιδιά που 

δουλεύουν εδώ, είναι το μοναδικό μαγαζί του 

είδους του στην Αθήνα. Αλεξάνδρας 213Α, τέρμα 
Αμπελοκήπων, 211 0183.031, 24ωρη διάρκεια. 
Υ.Γ. Ευχαριστώ την κ. Κρέμα που μου το έμαθε.   

 Εμπορικό Κέντρο 
Τριγυρνώντας στο εμπορικό κέντρο, παρατή-

ρησα ότι τόσο στο «γυναικείο» κομμάτι, με υφά-

σματα και λευκά είδη (Αιόλου, Αγίου Μάρκου, 

Ευαγγελιστρίας κ.λπ.), όσο και στο «αντρικό», 

με εργατικά ρούχα και εργαλεία (Αθηνάς και πέ-

ριξ), σχεδόν δεν βλέπεις κλειστά μαγαζιά. Μου 

φαίνεται πως εδώ η κρίση έχει χτυπήσει πολύ 

λιγότερο απ’ ό,τι σε άλλα μέρη. 

 Παρμπρίζ 
Ως City Lover γενικά περπατάω ή χρησιμοποιώ 

τη συγκοινωνία, στη χάση και στη φέξη όμως 

θυμάμαι ότι υπάρχει κι ένα ΙΧ. Είχα λοιπόν πρό-

βλημα παρμπρίζ: έμπαζε νερά. Ψάχνοντας και 

συγκρίνοντας, ανακάλυψα ένα συνεργείο, όπου 

ένας καλός μάστορας, άγνωστός μου μέχρι τώ-

ρα, μου το στεγανοποίησε με € 5. «Νικήτας», για 

παρμπρίζ, κρύσταλλα, τσιμούχες, φιλέτα, αντιη-

λιακές μεμβράνες και φανάρια. 

Λαγουμιτζή 20, δίπλα στο Πάντειο, 210 9223.426 

 Οδός Σιμήτου ή Σιμητού, 
 Πειραιάς 
Η αναγνώστρια Ρέα Ρ. αναρωτιέται για την ονο-

μασία του δρόμου αυτού, στον οποίο βρίσκεται 

το σπίτι της. Δηλώνω άγνοια, μετακυλίω το ερώ-

τημα στο αξιότιμο αναγνωστικό κοινό μου και 

περιμένω.

 Παζάρι του βιβλίου (2) 
Η αναγνώστρια Δ. Στρ. μού γράφει, μεταξύ άλ-

λων: «Ωραία μάς τα γράψατε την τελευταία φορά 

για το παζάρι στην Κλαυθμώνος. Δεν μας είπατε 

τίποτα όμως για την τεράστια ουρά… για την α-

νοργανωσιά του χώρου, για το στοίβαγμα των 

επισκεπτών… για τα βιβλία που προλαβαίνεις 

να δεις μόνο με την άκρη του ματιού σου, γιατί 

είναι αδύνατο να φτάσεις στον πάγκο… Πείτε 

καμιά κουβέντα μέσα από τη στήλη σας μπας 

και καλυτερέψουν τα πράγματα του χρόνου». 

Αν και προσωπικά δεν βρήκα τόσο τραγικά τα 

πράγματα (ψώνισα και γω), δημοσιεύω ωστόσο 

τη διαμαρτυρία, γιατί προφανώς εκφράζει και 

πολλούς άλλους.  A

➜ d.fyssas@gmail.com

ÆÃ CONN-X 
¢¹°¤¶¡¶¹
¢¹ªºÃËª

djhistory.com

Περίπτωση που το όνομα τα 

λέει όλα με άφθονο υλικό από το 

παρελθόν και το παρόν της χο-

ρευτικής μουσικής. Βιβλία, δίσκοι, 

σπάνια mixes κι επικαιρότητα που 

όμως περιστρέφεται γύρω από το 

dj booth. Εγκλυκλοπαίδεια…

nobreastsnorequests.tumblr.

com

Φανταστικό blog που έφτιαξε ένας 

άσημος dj από το LA προκειμένου 

να φωτίσει την κόλαση του dj booth. 

Συγκεντρώνει, λοιπόν, ο τύπος τα κλα-

σικά σημειώματα με τα οποία οι θαμώ-

νες επικροτούν/ θάβουν το δισκοθέτη 

ή συχνότερα του ζητάνε το επόμενο 

κομμάτι. Θα περάσεις καλά…

Tip: Τώρα αν ψήθηκες από τα παραπάνω ή πάντα είχες την τάση 
στο  www.djtutor.com θα μάθεις «επιστημονικά» πώς θα γίνεις 
ο καλύτερος disc jockey που μπορείς.

Είναι καλλιτέχνες; Είναι διασκεδαστές; Ποιοι είναι κα-

λύτεροι; Για ποιο είδος μιλάμε; Ποια είναι η ιστορία της 

dj κουλτούρας; Πώς συμβαδίζει με την εξέλιξη του 

clubbing των τελευταίων 5 δεκαετιών; Το Conn-x αυτή 

την εβδομάδα ασχολείται, γρήγορα κι έγκυρα, με τους 

τύπους που φοράνε ακουστικά στ’  αυτιά και ντύνουν 

μουσικά τα βράδια σου…

DJ LOVERS

djmag.com

Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω το 
περιοδικό που εδώ και 21 χρόνια αποθε-

ώνει τον dj στον τίτλο του. Γνωστό κυρίως 
για το top 100 που δημοσιεύει στο τέλος 
κάθε χρονιάς, το οποίο σπάνια είναι αντι-
προσωπευτικό, αλλά σηκώνει μεγάλη συ-
ζήτηση. Φυσικά, νέα, μουσικές, βρετανικά 

listings αν πας Λονδίνο και mixes.

goo.gl/5Yw8L
Κι εδώ μια οργασμική σελίδα 

για τους συλλέκτες δίσκων με 
βιντεάκια που μας ξεναγούν στις 

ιδιωτικές συλλογές διαφόρων 
music lovers. Ας πούμε στο ιδιω-
τικό διαμέρισμα που έχει ο σπου-
δαίος DJ Ricardo Villalobos για να 

αναπαύονται οι δίσκοι του.
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● Ναι, ξέρεις ότι κάτι πάει 

στραβά, όταν η στάση της πο-

λιτικής ηγεσίας απέναντι στη 

διαπραγμάτευση μπορεί να συ-

νοψιστεί στο «Είμαι καλά / Περ-

νάω μια Χαρά / Θέλω να του πεις 

/ Ψέ-Μα-Τα». Όπου ο «αυτός» 

που λέει τα ψέματα ονομάζεται 

«πρωθυπουργός» και ο τελικός 

δέκτης των ψεμάτων λέγεται 

«Υπάλληλος του ΔΝΤ».

● Αξίωμα τύπου Κοέλιο: Κρίση 

του πολιτικού συστήματος ονο-

μάζεται η περίοδος εκείνη κατά 

την οποία ο ανυποψίαστος πολιτι-

κός υποχρεώνεται να εγκαταλεί-

ψει τα γλειψίματα, τις κολακείες 

και τα βαφτίσια και να διαχειριστεί 

μια κατάσταση όπου δεν μπορεί 

να τους προσλάβει όλους. 

● Εντάξει, πράγματι όλοι θυ-

μούνται τον Παλαιών Πατρών 

Γερμανό και τον Παπαφλέσσα 

στο Μανιάκι, αλλά θα ήταν τε-

λείως αντεθνικό να θυμίσω πως 

όταν όλα αυτά απέτυχαν η ίδρυ-

ση του ανεξάρτητου κράτους 

ήρθε με τις διαπραγματεύσεις; 

● Προς κ. Παπαδήμο: Στη θέση 

σας θα φρόντιζα να κρατήσω 

ηχογραφημένα τα πρακτικά των 

συναντήσεων, γιατί στο τέλος 

αυτοί είναι ικανοί να αρνηθούν 

τα πάντα. 

● Έλληνας πολιτικός ονομά-

ζεται η ιδιόμορφη μορφή ζωής 

που περιμένει να πιστέψεις ότι 

ενώ έκλασε μέντες ακόμα και 

μπροστά στον Λυμπερόπουλο 

των ταξιτζήδων, είναι έτοιμος 

να τσαμπουκαλευτεί μέχρις ε-

σχάτων με την Τρόικα. 

● Η αλήθεια είναι ότι αν αυτοί 

που τώρα σκηνοθετούν τα ρε-

πορτάζ της καταστροφής, είχαν 

φροντίσει όταν όντως χρεοκο-

πούσαμε να παίξουν στα τότε 

ρεπορτάζ τους τη μουσική αγω-

νίας που παίζουν τώρα, ίσως να 

είχαν προσφέρει κάτι χρήσιμο. 

● Η φράση-σύμβολο της σύγ-

χρονης σχιζοφρένειας: «Γιατί 

δεν επεμβαίνει επιτέλους ο 

στρατός να διώξει την ξενόδου-

λη χούντα των πολιτικών»;

● Συμπέρασμα: Το πρόβλημα 

δεν είναι η χούντα καθεαυτή, 

αλλά ότι δεν την έχουν επιβάλει 

οι ειδικοί σπεσιαλίστες που την 

ξέρουν καλύτερα. 

● Επίσης, το πρόβλημα δεν 

είναι η χούντα, αλλά η προέ-

λευσή της. 

● Επικρατέστερος λόγος για-

τί η ελληνική χούντα είναι κα-

λύτερη από την «ξενόδουλη»: 

Η ελληνική μοιράζει λεφτά, ενώ 

η ξένη βάζει φόρους.

● Ναι, αυτοί που ζητάνε την 

επέμβαση του στρατού, είναι οι 

ίδιοι που φώναζαν στο Σύνταγ-

μα «Η χούντα δεν τελείωσε το 

73… κ.τλ».  

● 75%. Αυτή θα ήταν η αύξηση 

του ποσοστού αξιοπιστίας, ενός 

μέσου συνδικαλιστικού εκπρο-

σώπου, αν κόμπιαζε έστω και 

λίγο όταν έβγαζε λόγο.

● Γιατί θα έδειχνε ότι α) αυτά 

που λέει, δεν τα έχει μάθει παπα-

γαλία απέξω επειδή ταιριάζουν 

σε κάθε περίσταση...

●...και β) επειδή όσο πιο σίγου-

ρος είσαι για όλα, τόσο 

λιγότερο πιστευτός 

γίνεσαι.  

● Sorry, αλλά 

το αξίωμα «δεν 

μπορούν να μας 

βγάλουν από τη 

σημερινή κατάστα-

ση όσοι μας οδήγη-

σαν σε αυτή»…

● …το διατυπώνουν δη-

μοσιογράφοι οι οποίοι έλεγχαν 

όλους αυτούς, όσο μας οδηγού-

σαν στη σημερινή κατάσταση; 

● Επείγον να τεθούν οι αριθ-

μητικές προδιαγραφές για τα 

ρεπορτάζ αποδοκιμασίας κατά 

πολιτικών, ώστε να ξέρουν όσοι 

τα διαβάζουν αν αξίζει τον κόπο 

να πατήσουν το κουμπί του play. 

● Π.χ.: Από 1 έως 10 άτομα, 

να ονομάζεται «Διαμαρτυρία 

κατά του τάδε». Από 11 έως 20 

άτομα να είναι «Αποδοκιμασία 

εναντίον του τάδε». Από 21 έως 

30 «Προπηλακίστηκε ο τάδε…». 

Και από 31 και άνω «Επίθεση 

κατά του Τάδε». 

● Διδάγματα από την πτώση 

του λεγόμενου lifestyle No 

1: Τελικά lifestyle ήταν ένας 

σατανικός πύργος της αμαρτίας, 

όπου μια κακιά μάγισσα παρέσυ-

ρε και διέφθειρε αθώα και ανυ-

ποψίαστα παιδάκια, 

που δεν είχαν κα-

μιά απολύτως 

ευθύνη των 

πράξεών 

τους. 

● Διδάγμα-

τα από την 

πτώση του 

λεγόμενου 

lifestyle Νο 

2: Οι απλήρωτοι 

εργαζόμενοι ενός εκδότη 

που δεν γουστάρουμε, είναι 

συνένοχοι. Οι αθώοι απλήρωτοι 

εργαζόμενοι μιας εφημερίδας 

που γουστάρουμε ονομάζονται 

«θύματα» και τους συμπαραστε-

κόμαστε. 

● Διδάγματα από την πτώση 

του λεγόμενου lifestyle No 3: 

Όταν τα περιοδικά glamour πτω-

χεύουν, είναι «τέλος εποχής». 

Όταν οι εφημερίδες-σύμβολα 

μιας εποχής πτωχεύουν, είναι 

πόλεμος από το σύστημα. 

● Τεστ: Γιατί ποτέ κανείς δεν 

πετάει πέτρες και δεν φωνάζει 

«προδότη» έξω από σπίτια εκδο-

τών που χρωστάνε απειροεκατο-

μύρια και εκβιάζουν τους πάντες, 

παρά μόνο σε σπίτια προέδρων; 

● Απάντηση: Διότι οι άνθρωποι 

που εχθρεύονται τους «εκδότες 

που χρωστάνε απειροεκατομύ-

ρια και εκβιάζουν τους πάντες» 

είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν 

φωνάζουν αλλά συζητάνε. 

● Γκαρσονιέρα: Το μέρος όπου 

προθερμαίνονται, προπονού-

νται και ντύνονται, πριν βγουν 

για δουλειά, οι σερβιτόροι.   A   

Από τον 
Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την τοποθέτηση επιπλέον οριζόντιων χειρολαβών στις κάθετες κολόνες των βαγονιών στο metro)

Ο άνθρωπος που για να αποδείξει ότι αξίζει να του εμπιστευόμαστε τις διαπραγματεύσεις, 
όφειλε να έχει μάθει ελληνικά στη γυναίκα του, απολογείται:

Τα Tweets του

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… 
«Σκορδοντροπή»: Η αναδρομική ντροπή που αισθάνεσαι όταν συνειδητοποιείς κάποια στιγμή μέσα στη μέρα, ύστερα από πολλές κοινωνικές 
επαφές, ότι η έντονη μυρωδιά του χθεσινού φαγητού με το υπερβολικό σκόρδο έχει παραμείνει. 

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας: 

Διαχειριστής 

λαϊκοδεξιού blog, 

που αγωνίζεται 

να πείσει για τον 

ανένδοτο 

Σαμαρά.

Forrest GumpMediaWar
 Τάσος Γιαννίτσης και Γιάννης Στουρ-
νάρας στους «Φακέλους» του Σκάι. Μια 
όαση ψυχραιμίας και λογικής και αλή-
θειες απ’ αυτές που δεν μπορούμε να α-
κούσουμε από το πολιτικό σύστημα. Δεν 
είναι πρώτη φορά που η εκπομπή του 
Αλ. Παπαχελά δίνει τη δυνατότητα στους 
πολίτες να ακούσουν μια φωνή διαφορε-
τική από το λαϊκισμό. Στην προηγούμενη 
εκπομπή, Σπινέλης και Δρυμιώτης, δυο 
πρώην Γ. Γραμματείς, ανέλυαν με ακρί-
βεια την ανατριχιαστική ακινησία των 
κρατικών μηχανισμών. Δεν είναι τυχαίο 
ότι παραιτήθηκαν και οι δύο. 

  Την ίδια στιγμή δίπλα, ο κύριος 
Δένδιας της Ν.Δ. έλεγε ότι πρέπει ένας 
Εισαγγελέας Εφετών να συλλάβει την 
Τρόικα για «εκβίαση». Στο παράθυρο ο 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
συμφωνούσε. 

 Εκτός πολύ ελάχιστων εξαιρέσεων, 
το σύστημα της ενημέρωσης έπαιξε το 
παιχνίδι του πολιτικού συστήματος. Οι 
κακοί ξένοι εκβιάζουν, οι καλοί Έλληνες 
πολιτικοί αντιστέκονται και διαπραγμα-
τεύονται ηρωικά σε μια νέα μάχη μέχρις 
εσχάτων. Φόβος και μίσος και βολικός 
εχθρός, το μοτίβο της χειραγώγησης. Οι 
νέοι σταρ, Καμμένος, Τράγκας, Μίκης, 
Δημαράς και λοιποί οπλαρχηγοί. 

 Κανείς δεν αναρωτήθηκε για τα στοι-
χειώδη. Κι όμως, ειδικά στο χώρο της 
Ενημέρωσης θα ’πρεπε να ξέρουμε κα-
λύτερα την κατάσταση και να μη μασάμε 
στην προπαγάνδα. Δηλαδή, τον τελευ-
ταίο χρόνο, έκλεισε η Ελευθεροτυπία, το 
Άλτερ, ο Επενδυτής, η Απογευματινή, το 
καθημερινό Βήμα, το Veto, τώρα το τσου-
νάμι κλείνει ολόκληρα συγκροτήματα πε-
ριοδικών, η Τυποεκδοτική στο άρθρο 99, 
οι εργαζόμενοι απλήρωτοι από τον Ιού-
λιο, όσοι έχουν ακόμα δουλειά έχουν δει 
τις συμβάσεις τους να μετατρέπονται σε 
περιορισμένου χρόνου, έχουν υποστεί 3 
και 4 μειώσεις μισθών, μπας και διασωθεί 
κανένα μαγαζί. Είναι δυνατόν να πιστεύ-
ουν ότι το πρόβλημα είναι ο 13ος και 14ος 
μισθός, δηλαδή μια μείωση ούτε 15%; 

 Ο εμπορικός διευθυντής του ομίλου 
Μπόμπολα, Γιάννης Παππάς, αποχώρησε 
από τη θέση που κατείχε πολλά χρόνια. 
Οι φήμες λένε ότι θα πολιτευτεί με τη 
Ν.Δ. Αλλά και ο Ψυχάρης junior στα ίδια 
ψηφοδέλτια, επιλογής Αντώνη Σαμαρά. 
Του οποίου σύμβουλος είναι ο Γ. Χαρβα-
λιάς, πρώην διευθυντής του Έθνους. Οι 
υπόλοιποι από το χώρο του Τύπου ακού-
γεται ότι θα βρουν καταφύγιο στη ΔΗ-
ΜΑΡ. Μαλέλης, Βλαστάρης και η λίστα 
δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν είναι περί-
εργο. Την ίδια δουλειά κάνουν και χωρίς 
το άγχος της ιδιωτικής οικονομίας.

 Η πρώτη αίτηση συντηρητικής κατά-
σχεσης περιουσίας για την Imako και 10 
εργαζόμενοι ζητούν τη δέσμευση του 
τίτλου της Ελευθεροτυπίας έναντι οφει-
λών. Έκλεισε πάλι ο καθημερινός Αγγε-
λιοφόρος.      

  Το χειρότερο με τα media shops δεν 
είναι ότι φέσωσαν με κανόνια όλη την 
αγορά στέλνοντας σε δύσκολη θέση α-
κόμη και βιώσιμες επιχειρήσεις. Είναι ότι 
ξανανοίγουν δίπλα με άλλο όνομα και 
συνεχίζουν απτόητοι. ●

✽ΝΕΑ✽

ΣΤΗΛΗ

❛❛ Η οικονομικότερη 
κίνηση για πάντα ❜❜
Περπατάς στο δρόμο με 
τα χέρια στην τσέπη και 

συνειδητοποιείς ότι έχεις 
μαζί σου μόλις 1 ευρώ. 

κι αρχίζεις να σκέφτεσαι 
τι μπορείς να κάνεις. 

δίλημμα. Τότε θυμάσαι τον 
τηλεοπτικό σουβλατζή της 

Q «χτύπα 1 πίτα-γιούρο». και 
σκέφτεσαι… με 1 ευρώ δεν 
αγοράζεις ούτε πιτόγυρο! 

Προσπερνάς φαγάδικα, 
σούπερ μάρκετ και σταματάς 

στη WIND. Ένα ευρώ σου 
φτάνει για να μιλάς 300 

ολόκληρα λεπτά προς WIND 
και Q! Έχεις ακόμα κάποιο 

δίλημμα; 
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Πολιτική

Τ ο παρακάτω κείμενο που σχο-
λιάζει την εκκλησιαστική πε-
ριουσία περιέχει πολλές ανα-

κρίβειες: κανείς δεν λέει την αλήθεια· 
έτσι, οποιοδήποτε ρεπορτάζ σχετικό με 
την Εκκλησία παραμένει συγκεχυμένο. 
Οι ιεράρχες δεν δημοσιεύουν στοιχεία 
σχετικά με την περιουσία της Εκκλησί-
ας – άλλωστε δεν έχει κάνει καμιά επί-
σημη απογραφή. Έτσι, ενώ ο ελληνικός 
λαός υποφέρει από ανισοβαρή και άδι-
κη φορολόγηση, οι εξουσίες –πολιτικές 
και εκκλησιαστικές– χειρίζονται το ζή-
τημα σαν το απόλυτο εθνικό ταμπού.  
Η Αρχιεπισκοπή διανέμει καθημερινά 
10.000 μερίδες φαγητού σε συσσίτια. 
Σύμφωνα με στοιχεία της «Αποστολής 
της Εκκλησίας της Ελλάδας», η συμμε-
τοχή σ’ αυτά τα συσσίτια αυξήθηκε τους 
τελευταίους μήνες κατά 40% με τους 
Έλληνες να υπερτερούν των μετανα-
στών (60% είναι Έλληνες). Ακολουθούν 
μετανάστες από την Αφρική (16,6%), 
την Ανατολική Ευρώπη (13,8%) και την 
Ασία (9,6%). Οι μισοί που προσέρχονται 
στα συσσίτια είναι μεγαλύτεροι των 50 
ετών (2.548 άτομα), ενώ 1.574 άτομα εί-
ναι μεταξύ 31 και 50 ετών. (Κι αυτά τα 
στοιχεία είναι προσεγγιστικά.)
Η Εκκλησία, αντί να μοιράζει νερό-
βραστα μακαρόνια, θα έπρεπε (το «θα 
έπρεπε» δεν έχει ποτέ θέση στην ελ-
ληνική πραγματικότητα: είμαστε ενα-
ντίον οποιασδήποτε δεοντολογίας) να 
παραδώσει την περιουσία της στο Δη-
μόσιο και να διαχωριστεί οριστικά από 
το κράτος. Παρά την οικονομική μας 
κατάρρευση, αυτό το διαλυμένο κρά-
τος συνεχίζει να πληρώνει τους παπά-
δες (τις χήρες και τις ανύπαντρες κόρες 
τους, που, εξαιτίας της απουσίας αντι-
σύλληψης, είναι πολλές) ως δημοσίους 
υπαλλήλους, δαπανώντας ένα εκατομ-
μύριο ευρώ ετησίως. Παραλλήλως, α-
ναγνωρίζει φορολογικά προνόμια στην 
εκκλησιαστική περιουσία. Αντί λοιπόν 
να καλλωπίζει τη δημόσια εικόνα της με 
ελεημοσύνες, θα προτιμούσαμε η Εκ-
κλησία να δηλώσει αληθινά στοιχεία 
για το οικονομικό της δυναμικό και να 
πάψει να κοροϊδεύει το ποίμνιό της κα-
θώς κι εμάς τους υπόλοιπους που δεν 
είμαστε ποίμνιό της.
Μπροστά στο ενδεχόμενο της φορο-
λογικής μεταρρύθμισης οι Έλληνες ι-
εράρχες βάλθηκαν να θρηνολογούν 
ότι θα χρεοκοπήσουν. Αρνούνται ότι 
η εκκλησιαστική περιουσία ανέρχεται 
σε τρισεκατομμύρια (όπως πιστεύε-

Υποκρισία 
και μακαρόνια
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ται) και υποστηρίζουν ότι αντιστοιχεί 
σε 702.160.000 ευρώ... Τι μαθηματική 
ακρίβεια, ε; Το ποσό αυτό αντιστοιχεί 
στη λεγόμενη αντικειμενική αξία της 
ακίνητης περιουσίας της Ιεράς Συνόδου 
που αξιοποιείται εμπορικά. Τι συμβαί-
νει όμως με την υπόλοιπη περίουσία; 
Εκτός από τα εκμεταλλεύσιμα ακίνη-
τα και την άγνωστη κινητή περιουσία 
που διαθέτει η Ιερά Σύνοδος, υπάρχει 
ανεκμετάλλευτη ακίνητη περιουσία: 1,3 
εκατομμύρια στρέμματα (βοσκοτόπια, 
δασικές εκτάσεις, χωράφια), καθώς και 
400.000 στρέμματα με καθεστώς συ-
νιδιοκτησίας ή με απροσδιόριστο κα-
θεστώς. Γι’ αυτό, μαζί με τις 2.500 μονές 
και την περιουσία τους, το μέγεθος της 
εκκλησιαστικής περιουσίας υπολο-
γίζεται από 2 δις έως 15 δις ευρώ. 
Πάντως οκτώ μονές που προσέ-
φυγαν στα ευρωπαϊκά 
δικαστήρια εναντίον 
του νόμου Τρίτση (περί 
φορολόγησης της εκ-
κλησιαστικής περιου-
σίας) αποτιμούσα 
ν τα περιουσιακά τους 
στοιχεία στο αστρο-
νομικό ποσό των 8 
τρισεκατομμυρίων 
δραχμών και το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο αναγνώρισε ότι το 
κράτος έπρεπε να τις αποζημιώσει 
με το ποσό των 7,6 τρισεκατομμυρίων 
δραχμών – δηλαδή με 22,5 δις! Αν η πε-
ριουσία των oκτώ μονών κυμαινόταν 
πριν από είκοσι χρόνια σε 7,6 τρισεκα-
τομμύρια δραχμές, πώς μπορούμε να υ-
πολογίσουμε την περιουσία των 2.500 
μοναστηριών και ναών σε όλη τη χώρα; 
Εξάλλου, μέσα σε είκοσι χρόνια, με την 
αύξηση της τιμής των ακινήτων, τα 7,6 
τρις έχουν γίνει καμιά δεκαπενταριά... 
Επιμένω: το ποσό αυτό αντιστοιχούσε 
σε οκτώ μόνο μοναστήρια... 
Η συνολική περιουσία των μονών της ε-
πικράτειας παραμένει άγνωστη στο κοι-
νό: η αδιαφάνεια οφείλεται σε πλέγμα 
που υφαίνουν περισσότερα από 10.000 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
(μητροπόλεις, ναοί, μονές, «προσκυνή-
ματα», ιδρύματα, κληροδοτήματα) μαζί 
με κυβερνητικά στελέχη που πρόσκει-
νται στην Εκκλησία. Το αποτέλεσμα εί-
ναι να προστατεύεται η εκκλησιαστική 
περιουσία από τα αδιάκριτα μάτια των 
«αντικληρικών»: στην Ελλάδα η σχέση 
κράτους-Εκκλησίας βρίσκεται ακόμα 
στην εποχή πριν από τον Ζαν Ζορές, 

πριν από το λαϊκό σχολείο και τον νόμο 
του 1905. Δικαιολογημένα λοιπόν οργι-
άζουν οι εικασίες και οι αυθαίρετοι υ-
πολογισμοί, σύμφωνα με μερικούς από 
τους οποίους η αξιοποίησιμη εκκλησια-
στική περιουσία ξεπερνά τα 5 τρις ευρώ, 
άρα καλύπτει άνετα το δημόσιο χρέος. 
Φιλανθρωπικό έργο η Εκκλησία δεν έ-
χει να επιδείξει: άλλωστε, τα κοινωνικά 
προβλήματα δεν λύνονται με φιλανθρω-
πικούς εράνους – λύνονται με θεσμούς 
και οικονομικές δραστηριότητες. Η Εκ-
κλησία της Ελλάδος διαθέτει περίπου 
οκτακόσια κτίρια γραφείων, καταστή-
ματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, α-
κόμα και μισθωμένα βενζινάδικα: πού 
διοχετεύονται αυτά τα έσοδα; Και πώς 
συγκροτήθηκε ένας τέτοιος οικονομι-
κός κολοσσός; Η ρευστότητά της υπο-
λογίζεται, χοντρικά (πολύ χοντρικά!), 
σε μερικές δεκάδες, ίσως και εκατοντά-
δες, εκατομμύρια ευρώ. Ταυτοχρόνως, 
οι μητροπολίτες έχουν συστήσει δύο α-
νώνυμες εταιρείες: μία για τη διαχείριση 
κοινοτικών κονδυλίων, με την επωνυμία 
«Υποστήριξη Επιχειρησιακών και Χρη-

ματοδοτικών Προγραμμάτων Μελετών 
και Έργων» και μία για τη διαχείριση 
της εκκλησιαστικής περιουσίας. Για 
όλη αυτή την επίσημη επιχειρημα-

τική της δραστηριότητα η 
Εκκλησία δήλωσε το 2008 
έσοδα 20 εκατομμυρίων 
ευρώ… Δεν ακούγεται «λί-
γο»; Πιθανότατα, βρισκό-
μαστε μπροστά σε μια χον-
δροειδή φοροδιαφυγή που 
δεν αντισταθμίζεται με δια-
νομή μακαρονιών. 

Όσο για το λαϊκό κίνημα, το έχουμε 
επαναλάβει, αναλώνεται σε ψευτοεπα-

ναστατικές ενέργειες που δυσκολεύουν 
την καθημερινότητα των πολιτών χωρίς 
να διατυπώνει συγκεκριμένα αιτήματα, 
όπως θα ήταν, για παράδειγμα, η ξεκά-
θαρη ενημέρωση σχετικά με την εκκλη-
σιαστική περιουσία και η πρόοδος στην 
κατεύθυνση ενός εκκοσμικευμένου 
κράτους. Στην Ελλάδα, η Εκκλησία είναι 
η ιερή μας αγελάδα – όσο γι’ αυτή την ο-
μοιοκαταληξία, θεωρήστε την απολύτως 
αθέλητη και απολύτως τυχαία. A

Η Εκκλησία, αντί να μοιράζει νερό-βραστα μακαρό-νια, να παραδώ-σει την περιουσία της στο Δημόσιο 

Η κόκκινη
γραμμή

✑ Ο 13ος και ο 14ος μισθός έγιναν το άλ-
λοθι, τα τελευταία 24ωρα, για νέα «αδική-
ματα» από τους πολιτικούς αρχηγούς στις 
ατέρμονες διαβουλεύσεις με την Τρόικα...

✑ Το μεγάλο θέμα που «θάφτηκε» ήταν 
οι επαχθείς όροι της δανειακής, για τους 
οποίους ξέρουμε λίγα ακόμη. Η Μέρκελ 
το είπε: θα μπει σε ειδικό λογαριασμό το 
δάνειο προς την Ελλάδα, θα πληρώνο-
νται απευθείας οι πιστωτές μας και για 
τα άλλα –μισθούς και έξοδα κράτους– θα 
ψαχνόμαστε μόνοι μας.

✑ Τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευ-
τέρας το πρόβλημα φάνηκε σε όλο του το 
μεγαλείο. Ξαναμπήκαν κατώτατοι μισθοί 
και συντάξεις στην προκρούστειο κλίνη 
(της Τρόικας), αφού οι υπουργοί αρνού-
νταν να συζητήσουν περικοπές επιδο-
μάτων, υπερωρίες στο Δημόσιο (ακόμα 
δίνονται χωρίς μέτρο), συντάξεις-μαϊμού, 
επιδοτήσεις στα ταμεία της ΓΕΝΟΠ και 
άλλα... καλούδια. Αμετανόητοι!

✑ Την Κομισιόν και στελέχη του Ευρω-
κοινοβουλίου ενημέρωσε την περασμέ-
νη εβδομάδα στις Βρυξέλλες ο επικεφα-
λής της task force στην Ελλάδα, Χορστ 
Ράιχενμπαχ. Πρώτο θέμα ενημέρωσης, 
το «κόλλημα» στις ιδιωτικοποιήσεις και 
η ανθεκτικότητα των άχρηστων οργανι-
σμών του Δημοσίου. Σώπα!

✑ Νέα από τα κ(ώ)μ(μ)ατα: Εν μέσω θυ-
έλλης, ο ΓΑΠ δέχεται εισηγήσεις, εφόσον 
φύγει από το «τιμόνι» του ΠΑΣΟΚ, να προ-
χωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος! 
Κεντρική ιδέα: θα κάνω αυτά που δεν με 
άφησαν οι άλλοι του ΠΑΣΟΚ...

✑ Λυτοί και δεμένοι έχουν πέσει στον 
Π. Καμμένο να μην εξαγγείλει το νέο κόμ-
μα του στις 19 του μηνός. Ο Τράγκας το 
θέλει το νέο κόμμα, ενώ υπάρχει ανοιχτή 
γραμμή με Πανίκα Ψωμιάδη.

✑ Έχουν γίνει και δημοσκοπήσεις που 
λένε πως το νέο κόμμα θα πάει καλά σε 
Β΄ Αθήνας και Μακεδονία, τόσο καλά που 
«βλέπει» Βουλή! Θα είναι η ταφόπλακα 
στα όνειρα της ΝΔ για αυτοδυναμία...

✑ Μιας και ο λόγος για τις δημοσκο-
πήσεις: το ΠΑΣΟΚ είχε παραγγείλει μια 
δημοσκόπηση-μαμούθ για το θέμα της 
διαδοχής, που είχε σχεδόν ολοκληρωθεί 
όταν ακυρώθηκε από ένα... φιλί! Όταν, 
δηλαδή, τα βρήκαν Βενιζέλος-Λοβέρδος 
και ασπάστηκαν αλλήλους.   

✑ Στην κοπή πίτας των εν Αθήναις Κε-
φαλλονιτών σε θέατρο της Αθήνας εμφα-
νίστηκε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. 
Η Κεφαλλονίτισσα αναπληρώτρια υπουρ-
γός Εξωτερικών καθόταν στην πρώτη 
σειρά μέχρι που αναγγέλθηκε το όνομά 
της. Και τότε ξέσπασαν ομαδικές αποδοκι-
μασίες! Αποχώρησε – μαζί και οι άλλοι πο-
λιτικοί που είχαν την ατυχή έμπνευση να 
παρευρεθούν. Ούτε φλουρί ούτε τίποτα.

✑ Και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ συνάντη-
σε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέ-
ρης για να συζητήσει τα περί νέας δανει-
ακής. Ο ΓΑΠ τούς έχει συμβουλευτεί τε-
λευταία (τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ); ●

✽ΝΕΑ✽

ΣΤΗΛΗ

15/2, 18.00 Το νέο βιβλίο 
του Μάνου Ματσαγγάνη 
«Η κοινωνική πολιτική σε 
δύσκολους καιρούς - Οι-
κονομική κρίση, δημοσι-
ονομική λιτότητα και κοι-
νωνική προστασία», από 
τις εκδ. Κριτική, δίνει την 
αφορμή για συζήτηση. Με 
την καθηγήτρια Οικονομι-
κών Α. Λυμπεράκη, τον 
σύμβουλο επιχειρήσεων 

Γ. Προκοπάκη, το διευθυντή του Κέντρου Φιλε-
λεύθερων Μελετών Δ. Σκάλκο και συντονιστή 
το δημοσιογράφο Τάκη Καμπύλη. 
      Κέντρο λόγου και τέχνης, Θεμιστοκλέους 104
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Δ εν χωρά καμία αμφιβολία πως ο 

χώρος της Κεντροαριστεράς θυμί-

ζει το ερημικό τοπίο της γαλλικής 

Σοσιαλδημοκρατίας πριν την εξαναγκαστι-

κή διαβούλευση των συνιστωσών της και 

την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από 

τον Φρανσουά Μιτεράν. Ήταν η στιβαρή πο-

λιτικά δεκαετία του ’70, διά μέσου της οποί-

ας «κεφαλαιοποιήθηκε» και αλλοτριώθηκε 

η δυναμική του Μάη του ’68, σε συνάρτηση 

με τη συνένωση όλων των επιμέρους δυνά-

μεων του σοσιαλιστικού χώρου. Η τελική 

συμμαχία με την παραδοσιακή και πρώην 

σταλινική Αριστερά απλά συνέβαλε στην 

εκλογική μετάφραση του αποτελέσματος. 

Τότε στη γαλλική εκδοχή της σοσιαλδημο-

κρατίας και εντός του κορμού της κομματικής 

διάταξης, η πολιτική έκφραση του Σεβενμάν 

καθώς και η αριστερότερη πολιτική δομή του 

Ροκάρ ενσωματώθηκαν ως ενδοπαραταξι-

ακές δυναμικές. Η Γαλλία, δηλαδή, με καθυ-

στέρηση οικοδόμησε το δικό της «Εργατικό 

Κόμμα» με αγγλοσαξωνικά πολιτικά κριτήρια. 

Είχε προηγηθεί το «εύρημα» του Γερμανού 

Βίλι Μπραντ, ο οποίος απογειώθηκε πολιτικά 

με την εφαρμογή της «Real Politik».

Το μάθημα της Ιστορίας είναι συνήθως πλα-

δαρό και βαρετό. Για την περίοδο που βιώ-

νει η ελληνική πολιτική κοινωνία είναι απλά 

απαραίτητο. Η εκδοχή του Τάσου Γιαννίτση, 

φερειπείν, για την οικοδόμηση ενός νέου 

κόμματος «αναπαύεται» επί της ουσίας στην 

προ τεσσαρακονταετίας επιχείρηση αναδι-

άρθρωσης του κεντροαριστερού χώρου από 

τον Φρανσουά Μιτεράν με την απαραίτητη 

δόση πολιτικού ρεαλισμού που επέβαλλε 

στην τότε Ευρώπη η εμπειρία της γερμανικής 

σοσιαλδημοκρατίας. Ας μην αμφιβάλλει κα-

νείς πως οι μετά τον Μάη του ’68 κοινωνικές 

συγκυρίες, σε συνδυασμό με την πετρελαϊκή 

κρίση του 1973, δεν ήταν καθόλου εύκολες. 

Τότε η γαλλική κοινωνία ανακάλυπτε την 

έννοια του «νεόπτωχου», η οποία θα ενσω-

ματωνόταν στο ευρωπαϊκό και αμερικανικό 

πολιτικό λεξιλόγιο ως ένα τυπικό  χαρακτηρι-

στικό της σύγχρονης κοινωνίας σε κρίση. Το 

1975 ο καπιταλισμός εισέρχεται στη νέα του 

φάση απεξάρτησης από το χρυσό και στην 

ευθυγράμμιση της στρατηγικής του με την 

ελεύθερη διακύμανση της μάζας χρήματος 

του δολαρίου. Επί της ουσίας τότε εγκαινιά-

στηκε η νέα φάση που πολύ αργότερα, και 

μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, 

χαρακτηρίστηκε ως παγκοσμιοποίηση. Το 

βασικό χαρακτηριστικό της ήταν πως το κέρ-

δος εξαρτάται, μεταξύ άλλων, κυρίως από 

την ταχύτητα ροής των κεφαλαίων. Από τό-

τε οι οίκοι αξιολόγησης ανέλαβαν κυρίαρχο 

στρατηγικά ρόλο στη διαμόρφωση της οικο-

νομικής πραγματικότητας.

Μπροστά σε αυτές τις δομικές αλλαγές, η 

ελληνική Κεντροαριστερά εγκλωβίστηκε 

εκ των πραγμάτων μόνο στην περονική δι-

άσταση του εγχειρήματος. Ο Ανδρέας Πα-

πανδρέου δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε 

άλλο, αυτά ήταν τα αντικειμενικά πολιτικά 

του όρια καθώς και τα όρια της κοινωνίας 

στην οποία ζούσε. Η πρώτη αλλαγή νοοτρο-

πίας της κεντροαριστερής ελίτ του ΠΑΣΟΚ 

αρχίζει όταν ο Κώστας Σημίτης συγκροτεί 

έναν πυρήνα. Η δυναμική αυτή αρχίζει πε-

ρί το 1987 και καταλήγει το 1996 να ανα-

τρέψει τους συσχετισμούς δυνάμεων. Το 

2003 εξαντλείται. Η είσοδος στο παιχνίδι 

του Γιώργου Παπανδρέου δεν σηματοδοτεί 

και επιτάχυνση διαδικασιών εκσυγχρονι-

σμού του πολιτικού οχήματος, αλλά και της 

κοινωνίας των πολιτών. Αντιθέτως, οι ομά-

δες που ανέδειξαν τον Γιώργο Παπανδρέου 

προέρχονταν από την περονική πτέρυγα 

της Κεντροαριστεράς.

Η 
σημερινή κατάσταση θυμίζει κα-

τά πολύ την πλήρη αποσύνθεση 

στην οποία είχε περιέλθει η γαλ-

λική σοσιαλδημοκρατία αμέσως μετά τον 

Μάη του ’68, κατά τη διάρκεια του οποίου 

ως κομματικό σώμα δεν είχε ούτε τα πολι-

τικά φόντα αλλά ούτε και πραγματική φυ-

σική παρουσία για να διαδραματίσει ρόλο. 

Ορισμένες εκφάνσεις του, όπως το PSU, 

του πυρήνα του Μισέλ Ροκάρ, κατάφερε να 

«ψελλίσει» κάτι τις.  

Στην πολιτική, οι ροές των κοινωνικών 

τάσεων θυμίζουν πολύ τις υπό-

γειες σωληνώσεις δικτύων. Πα-

ρατηρούμε με περιέργεια, επί 

παραδείγματι, τις ισοδύναμες 

περίπου ροές ψηφοφόρων 

του ΠΑΣΟΚ προς τη Δημοκρα-

τική Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι ροές αυτές συμπίπτουν 

αλγεβρικά με τη μείωση της 

δεξαμενής ψηφοφόρων του 

ΠΑΣΟΚ, χωρίς παράλληλα να ανιχνεύ-

εται τάση εισροής στο κόμμα της Ιππο-

κράτους δεξιών ψήφων. Με λίγα λόγια, 

και αν κανείς συνυπολογίσει ένα 5% δεξιών 

ψηφοφόρων που ρέουν προς τη Δημοκρα-

τική Αριστερά, τότε καταλήγουμε με ασφά-

λεια στο συμπέρασμα πως παρατηρείται 

προσωρινή και επίπλαστη μετακίνηση του 

κέντρου της Κεντροαριστεράς αριστερότε-

ρα με τη στιγμιαία μεταβολή της εκλογικής 

συμπεριφοράς ενός μικροαστικού κεντρώ-

ου χώρου, όστις έχει υποστεί πλήρη οικο-

νομική και κοινωνική κατάρρευση λόγω της 

οικονομικής πραγματικότητας.

Ο διορατικός πολιτικός, όταν παρατηρεί αυ-

τό το φαινόμενο, επιχειρεί την αναδιάρθρω-

ση του ευρύτερου χώρου επιρροής της Κε-

ντροαριστεράς. «Απαλλάσσει» την ασθενή 

δυναμική (το μηχανισμό του οργανωμένου 

ΠΑΣΟΚ), συνταξιοδοτεί τα πρόσωπα που ε-

πέφεραν το πολιτικό πλήγμα αξιοπιστίας 

(ηγετικές ομάδες των πρωταγωνιστών), 

προκρίνει τις νέες δυναμικές (Ανανεωτική 

Αριστερά στον ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Α-

ριστερά), καθορίζει ως δυναμική δεξαμενή 

συγκέντρωσης της κοινωνικής δυσαρέσκει-

ας και παραγωγής πολιτικών μία δομή από 

πρόσωπα ηθικώς ακέραια (αναπροσαρμογή 

του ΙΣΤΑΜΕ, επί παραδείγματι, σε ευρύ και α-

πόλυτα ελεύθερο Think Tank), καταγγέλλει 

δημόσια και ονομαστικά τα προηγούμενα 

κέντρα λήψης αποφάσεων (εκδοτικά συ-

γκροτήματα και επιχειρηματικά κέντρα), 

εκδίδει δική του εφημερίδα, αναρτά νέα δι-

κή του ηλεκτρονική εφημερίδα, εκπέμπει 

από δική του διαδικτυακή και συμβατική συ-

χνότητα στα ερτζιανά, ενσωματώνει όλες 

απαραιτήτως τις κοινωνικές πρωτοβουλίες 

αλληλεγγύης, πρωταγωνιστεί στην αντιμε-

τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, διαμορ-

φώνει συνθήκες δημόσιου διαλόγου χωρίς 

πολιτικό καθωσπρεπισμό και τέλος παρεμ-

βαίνει συστηματικά στην κοινωνική κρίση 

προτείνοντας μοντέλα διαχείρισής της με 

άμεσα πρακτικά αποτελέσματα. (Αυτό το 

τελευταίο στοιχείο αποτέλεσε το επίκεντρο 

της δραστηριότητας του Ταγίπ Ερντογάν 

κατά την περίοδο της εξαθλίωσης της τουρ-

κικής κοινωνίας.)

Η προαναφερθείσα τακτική αποκαλείται και 

«διέλευση της ερήμου», διότι απαιτεί χρό-

νο και κόπο. Όπως κατέδειξε η ιστορία της 

ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς, η άσκηση 

πολιτικής σε περιόδους κρίσης δεν προέρ-

χεται αναγκαστικά από μία πολιτική υπερ-

δομή, κόμμα ή ελίτ, αλλά από συν-

δυασμό περιφερειακών δυναμικών 

σε τοπικές κοινωνίες, τοπικές αυτο-

διοικήσεις, σε αποτελεσματικές 

πρωτοβουλίες κοινωνι-

κής ευαισθησίας, σε αυ-

το-οργάνωση δυναμικών 

ομάδων των κοινωνιών, 

συσπείρωση ρευμάτων, σε 

ανατρεπτικές   αλλά αποτε-

λεσματικές πρακτικές εκτό-

νωσης εντάσεων αλλά και ε-

πίλυσης προβλημάτων. Τα α-

ποτελέσματα μιας τέτοιας στρατηγικής 

δεν είναι άμεσα ορατά. Με τα δεδομένα 

της σημερινής πολιτικής πραγματικότη-

τας, θα είναι ορατά μετά από την τρίτη κατά 

σειρά εκλογική διαδικασία. Ενδεχομένως 

και λίγο αργότερα. Από την αξιόπιστη εφαρ-

μογή μιας τέτοιας διαδικασίας εξαρτάται και 

η τελική επιτυχία του εγχειρήματος ανασύ-

νταξης του κεντροαριστερού χώρου. 

Απαραίτητη συνθήκη για ένα τέτοιο εγχεί-

ρημα είναι η αποβολή από τα εντόσθια του 

χώρου της Κεντροαριστεράς όλων των 

στοιχείων που θα μπορούσαν να θυμίζουν 

το παρελθόν της περιόδου της  Μεταπολί-

τευσης. Η εποχή των «σοφών» έληξε. Ήγγι-

κεν η ώρα των «κακών παιδιών». A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Παρατηρείται επίπλαστη με-τακίνηση του κέντρου της Κε-ντροαριστεράς αριστερότερα

Η ώρα των 
«κακών 
παιδιών»
Tου ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Πολιτική
  

Τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΕΚΕΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ

Λεφτά 
υπάρχουν
Συγκλονίζει την κοινή γνώ-
μη η αποκάλυψη ότι ο κα-
τώτατος μισθός είναι 741 
ευρώ μεικτά, ή περίπου 600 
καθαρά. Έτσι εξηγείται το 
γεγονός ότι οι αμειβόμε-
νοι με τον κατώτατο μισθό 
ζουν μέσα σε προκλητική 
χλίδα, ξοδεύοντας μυθώδη 
ποσά για ενοίκιο, λογαρια-
σμούς και πάνες βρακάκια. 
Αν μάλιστα στο ποσό αυτό 
υπολογιστουν και δυο-τρία 
κατοστάρικα που τσοντάρει 
η μάνα τους απο τη σύνταξη, 
οδηγούμαστε σε παράλογες 
καταστάσεις, όπως το σινε-
μά, το κούρεμα ή ακόμα και η 
αγορά παντελονιού.

Η απαράδεκτη αυτή κατά-
σταση έχει προκαλέσει την 
αντίδραση της Τρόικας, ειδι-
κά τη στιγμή που η καμπύλη 
των κερδών των δανειστών 
μας κινδυνεύει να πάρει ελα-
φρά κλίση λόγω αδυναμίας 
της χώρας μας να εξυπηρε-
τήσει μέρος του εξωτερικού 
της χρέους. Για το λόγο αυτό 
διετάχθη η παραδειγματική 
περικοπή του κατώτατου μι-
σθού κατά 30%, η αντίστοιχη 
μείωση συντάξεων που έ-
χουν το λήγοντα, η απόλυση 
15.000 ανδρών απο 14 έως 
65 ετών απο το Δημόσιο και 
πρόσθετα εισπρακτικά μέ-
τρα 4 δις ευρώ. Έντονα αντέ-
δρασε η πολιτική ηγεσία. Ο 
πρωθυπουργός κ. Παπαδή-
μος ευχαρίστησε την Τρόικα 
για τις περικοπές και ζήτησε 
να γίνουν κι άλλες, ο κ. Σαμα-
ράς συμφώνησε με τα μέτρα 
αλλά διαφώνησε κάθετα με 
το μείγμα και τη δοσολογία 
τους, ο κ. Παπανδρέου επα-
νέλαβε ότι κόκκινη γραμμή 
για τη χώρα είναι η αποτρο-
πή των εκλογών, και ο κ. Κα-
ρατζαφέρης είπε ένα ωραίο 
ανέκδοτο με τον Μπόμπο και 
υποσχέθηκε να ρίξει έναν 
και στην τίγρη. ●
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Πόλη

Κ
αθώς αρχίζω να 
μπαινοβγαίνω 
στη γειτονιά ε-
π α ν α φ έ ρ ω  τ η 
σκηνή από την 
ταινία του Τσί-
του, με τον Κα-
φετζόπουλο να 

καβαλάει με το παπάκι τη διαχωριστική 
νησίδα στην Εθνική για να μπει προς 
την περιοχή. Δυσκολεύομαι κι εγώ να 
μπω εντός της, αλλά ξέρω ότι δεν είμαι η 
μόνη. «Για μένα είναι σαν ένα νησί στην 
Αθήνα, ένα αποκομμένο μέρος που δεν 
αναπτύσσεται καθόλου και στο οποίο ο 
χρόνος έχει σταματήσει. Δεν είχα ιδέα 
πού βρίσκεται, αφού δεν είχα πάει ποτέ 
εκεί πριν την ταινία» θα μου πει αργό-
τερα ο σκηνοθέτης της ταινίας. 
Πολυπολιτισμική, με ένα υπέροχα κα-
θηλωτικό αρχαιολογικό πάρκο –εδώ 
όπου βρισκόταν το αρχαιότερο πανε-
πιστήμιο του κόσμου, η Ακαδημία του 

Πλάτωνα–, αλλά και συνοικία με ανύ-
παρκτη ρυμοτομία και αναρίθμητα αδι-
έξοδα στους δρόμους. Συχνά, οι εικόνες 
παίζουν περίεργα παιχνίδια. Δίπλα στον 
αρχαιολογικό χώρο πέφτεις πάνω σε μια 
βιομηχανική ζώνη με μεικτές χρήσεις 
–συνεργεία, βουλκανιζατέρ, μικροε-
πιχειρήσεις–, μια εικόνα που θυμίζει 
Ελ Πάσο. Από την άλλη θα δεις μέχρι 
και «Λαχανόκηπους», δηλαδή άλλα 20 
εύφορα (λόγω του Κηφισού, που κυ-
λάει κάτω από το έδαφος) στρέμματα 
πρασίνου, κομμάτια γης που δεν είναι 
απαλλοτριωμένα και συχνά απειλού-
νται με τσιμεντοποίηση. Τη δεκαετία 
του ’50 συνέρεαν στην περιοχή εργάτες 
από την επαρχία για να δουλέψουν στις 
νεοσύστατες τότε βιοτεχνίες. Η άναρ-
χη δόμηση και η έλλειψη σχεδίου δη-
μιούργησαν γρήγορα σκηνικό χάους. 
Γι’ αυτό, σήμερα, οι αντιθέσεις συχνά 
σε προσπερνάνε. Βαδίζεις για τα ΚΤΕλ 
στον Κηφισό μέσα σε ένα σκληρό τοπίο 

και μαθαίνεις ότι στο αριστερό σου χέρι, 
στην οδό Δράκοντος, βρίσκεται θαμμέ-
νη σε αποθήκες ολόκληρη η ιστορία της 
καθημερινότητας των Αθηναίων πριν 
ακόμα υπάρξει η ίδια η πόλη. 
Σκέφτομαι αυτό που μου είπε ο σκη-
νοθέτης για τον τίτλο της ταινίας, ο ο-
ποίος δεν επιλέχθηκε, λέει, τόσο βά-
ση τοποθεσίας γυρισμάτων (άλλωστε η 
δράση εξελίσσεται στα όρια Ακαδημίας-
Κεραμεικού), αλλά ως μια διακωμώδη-
ση της αντίθεσης ανάμεσα στη φιλοσο-
φία που ανέπτυσσαν οι αρχαίοι Έλληνες 
και το κατώτερο επίπεδο στο οποίο συ-
χνά φιλοσοφούν οι Έλληνες σήμερα – 
βλ. τους ήρωες της ταινίας, που με τους 
φραπέδες στα χέρια ξεκινούν ρατσιστι-
κές συζητήσεις για τους μετανάστες στη 
χώρα μας. Οι οποίοι μετανάστες δεν εί-
ναι λίγοι εδώ. Οι Έλληνες είναι περισ-
σότεροι, αλλά υπάρχουν αρκετοί Αλβα-
νοί, Πακιστανοί και κάποιοι τσιγγάνοι 
– οι τελευταίοι όχι σε υποβαθμισμένη 

κατάσταση. Τυπικός αθηναϊκός μικρο-
αστικός πληθυσμός. Όσο για τα σπίτια, 
την προηγούμενη δεκαετία έβλεπες κυ-
ρίως δίπατα και τρίπατα. Τώρα οι ψηλές 
πολυκατοικίες είναι καθεστώς. Βασι-
κά στοιχεία που δίνουν την ταυτότητα, 
πάντως, σήμερα είναι τα 130 στρέμματα 
πρασίνου και οι μαχητικοί κάτοικοι που 
πέτυχαν να στρέψουν το ενδιαφέρον 
της πολιτείας στην περιοχή τους. Ένα 
παράδειγμα, η νίκη τους να μην επιτρέ-
ψουν τα σχέδια της Νομαρχίας Αθηνών 
για ανέγερση εννιαώροφου Διοικητη-
ρίου σε μια αμιγώς σχολική περιοχή, με 
500 μαθητές να την επισκέπτονται κα-
θημερινώς. Τελικά το παλιό κτίριο στην 
οδό Αίμωνος χαρακτηρίστηκε χώρος 
σχολείου και συγκεκριμένα Πρότυπου 
Βιοκλιματικού Νηπιαγωγείου. Οι διεκ-
δικήσεις συνέχισαν να καρποφορούν. 
Το κομμάτι γύρω από το πάρκο χαρα-
κτηρίστηκε ξανά αρχαιολογικός χώρος 
ζώνης προστασίας Ά  (η οποία εξασφα-

Ακαδημία Πλάτωνος
ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Πριν από δύο χρόνια είδαμε την ταινία του Φίλιππου Τσίτου «Ακαδημία Πλάτωνος». Ύστερα αρχίσαμε να ακούμε για τις νίκες που 
πετύχαιναν οι μαχητικοί κάτοικοι, αργότερα ήρθαν τα κυριακάτικα πικ-νικ διαφόρων αστικών ομάδων μέσα στο αρχαιολογικό 
πάρκο, το περασμένο καλοκαίρι τα δωρεάν θεάματα στον ίδιο χώρο από το Εθνικό Θέατρο και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
και πρόσφατα τα αναπτυξιακά προγράμματα δύο υπουργείων για την αναβάθμιση της περιοχής αλλά και ο ποδηλατόδρομος 
που πρότεινε ο Γιώργος Αμυράς. Σας μεταφέρουμε το σήμερα μιας άγνωστης, αλλά ιστορικής γειτονιάς της πόλης μας.
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Πριν από δύο χρόνια είδαμε την ταινία του Φίλιππου Τσίτου «Ακαδημία Πλάτωνος». Ύστερα αρχίσαμε να ακούμε για τις νίκες που 
πετύχαιναν οι μαχητικοί κάτοικοι, αργότερα ήρθαν τα κυριακάτικα πικ-νικ διαφόρων αστικών ομάδων μέσα στο αρχαιολογικό 
πάρκο, το περασμένο καλοκαίρι τα δωρεάν θεάματα στον ίδιο χώρο από το Εθνικό Θέατρο και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
και πρόσφατα τα αναπτυξιακά προγράμματα δύο υπουργείων για την αναβάθμιση της περιοχής αλλά και ο ποδηλατόδρομος 
που πρότεινε ο Γιώργος Αμυράς. Σας μεταφέρουμε το σήμερα μιας άγνωστης, αλλά ιστορικής γειτονιάς της πόλης μας.
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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λίζει χαμηλό συντελεστή δόμησης) αντί 
για «αρχαιολογικό άλσος», όπως ίσχυε 
μέχρι τότε αφήνοντας ανοιχτά «παρά-
θυρα» για ανεξέλεγκτη δόμηση γύρω 
από το πάρκο. Στο οποίο το Υπουργείο 
Πολιτισμού εδώ και κάποιο καιρό προ-
χωράει γρήγορα τις εργασίες αναβάθ-
μισης – το νέο υπαίθριο θέατρο θα είναι 
έτοιμο μέχρι τον Απρίλιο. Νέοι είσοδοι 
πρόσβασης ανοίχτηκαν και τοποθετή-
θηκαν ράμπες για ΑΜΕΑ. 

Στον περίπατό μου ένα ήσυχο με-
σημέρι περπατάω σχεδόν μαγε-
μένη ανάμεσα στη γεμάτη παιδι-

κή χαρά, τους ηλικιωμένους στα παγκά-
κια και την πιτσιρικαρία, όλοι μέσα σε 
ένα καταπράσινο τοπίο με διάσπαρτες 
μικρές εκπλήξεις αρχαίων. Το καλοκαί-
ρι που πέρασε, κάτοικοι και Αθηναίοι 
από άλλες γειτονιές διασκέδαζαν εδώ 
με την ψυχή τους μέσα στην «Μπανιέρα 
του Διονύσου», όπως ήταν ο τίτλος της 

δράσης/εγκατάστασης των αρχιτεκτό-
νων Ζήση Κοτιώνη και Φοίβης Γιαννί-
ση σε συνεργασία με το ΕΜΣΤ. Η δράση 
ήταν το πάτημα σταφυλιών με ταυτό-
χρονη ρυθμική εκφορά δημόσιου λό-
γου, «ένα αρχιτεκτονικό και ποιητικό 
γεγονός επί του αρχαίου εδάφους» ό-
πως το χαρακτήρισαν οι ίδιοι. Μάλιστα 
αυτές τις ημέρες στην έκθεση «Πληθο-
δομές» του Ζήση Κοτιώνη στο Μουσείο 
Μπενάκη της Οδού Πειραιώς εκτός από 
το video με το πατητήρι μπορείτε να 
δείτε κι άλλη μια πρόταση του αρχιτέ-
κτονα για την περιοχή, ένα νέο μοντέλο 
στέγασης στον οικοδομικό άξονα που 
συνδέει την Ακαδημία Πλάτωνος με το 
λόφο του Ιππίου Κολωνού. 

Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
τα τελευταία δύο χρόνια υπάρ-
χει ένα ρεύμα για την Ακαδημία 

Πλάτωνος. Νέοι κάτοικοι επιλέγουν 
την περιοχή και ταυτόχρονα ανθίζουν 

Ακαδημία Πλάτωνος
ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Δράση του Συνεργατικού Καφενείου 
και της ομάδας Lunch street party 
και αρχαιολογικοί θησαυροί μέσα στον 
ομφαλό της Ακαδημίας Πλάτωνος, 
το μεγάλο της πάρκο

Ο υπουργός Πολιτισμού 
Παύλος Γερουλάνος μιλάει 
για το έργο του υπουργείου 
στην περιοχή

«Την Αθήνα
θα την ξανα-
κερδίσου-
με γειτονιά-
γειτονιά»
Πώς αποφασίστηκε η παρέμβαση στην 

Ακαδημία Πλάτωνος; Από την πρώτη 

στιγμή. Και θα σας εξηγήσω γιατί: η δου-

λειά μας στο υπουργείο είναι να αναδεί-

ξουμε το μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της 

χώρας, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες 

ώστε η παράδοση και η ιστορία μας να 

βρίσκονται σε αρμονία με κάθε τι που η 

χώρα μας ζει και δημιουργεί σήμερα. Με 

αυτό τον τρόπο αναβαθμίζουμε την ποι-

ότητα της ζωής μας και τη δυνατότητά 

μας να παράγουμε πλούτο. Με λίγα λόγια 

η δουλειά μας είναι να αναγνωρίζουμε, 

να στηρίζουμε και να αναδεικνύουμε ό,τι 

έχει αξία στον τόπο μας. Έχουμε εδώ μια 

χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση: ο χώ-

ρος όπου δίδαξε ο Πλάτωνας, το πρώτο 

πανεπιστήμιο της παγκόσμιας ιστορίας, 

ήταν εγκαταλειμμένο επί δεκαετίες, πα-

ρότι φέρει όλους τους συμβολισμούς και 

την ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει 

διεθνές σημείο αναφοράς. Αλλά επιλέξα-

με την Ακαδημία και για έναν ακόμα λόγο. 

Τον ίδιο λόγο για τον οποίο επιλέξαμε να 

στηρίξουμε και να αναδείξουμε το Λύκειο 

του Αριστοτέλη, τον Μαραθώνιο, την Art 

Athina, το Φεστιβάλ Αθηνών. Διότι βρήκα-

με ανθρώπους πρόθυμους να παλέψουν 

για να αλλάξουν τα πράγματα. 

Ποια είναι η σημασία της παρέμβασης; 

Πιστεύω πως με τέτοιες παρεμβάσεις 

μπορούμε όχι μόνο να βελτιώσουμε την 

ποιότητα της ζωής μας, αλλά κυρίως να 

δημιουργήσουμε μια νέα, δυνατή αφή-

γηση για τη σύγχρονη Ελλάδα. Σίγουρα 

η κρίση τραυμάτισε την εικόνα μας. Αλλά 

το μεγαλύτερο τραύμα στην ταυτότητά 

μας το δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι, όταν 

αγνοήσαμε ή και απαξιώσαμε κάθε τι συ-

ναρπαστικό που μας περιβάλλει. Το μο-

ναδικό καλό της κρίσης είναι ότι μας δίνει 

την ευκαιρία να αφήσουμε πίσω μας ό,τι 

ήταν φτηνή απομίμηση και να κρατήσου-

με ό,τι είναι αυθεντικά δικό μας. Αλλά  δεν 

πρόκειται μόνο για τον αρχαιολογικό χώ-

ρο αυτό καθεαυτό. Βεβαίως η γειτονιά της 

Ακαδημίας Πλάτωνος επαναδομείται και 

αποκτά προοπτική, χάρη στις παρεμβά-

σεις γύρω και πέριξ του πάρκου και του 

αρχαιολογικού χώρου. Ταυτόχρονα όμως 

δημιουργείται μια νοητή γραμμή που τη 

συνδέει με το Λύκειο του Αριστοτέλη. 

Και εκεί αναδεικνύουμε και κοινωνικο-

ποιούμε ένα χώρο μοναδικής ιστορικής 

φόρτισης, μηνυμάτων και σημασίας. Και 

αυτή η νοητή γραμμή συνεχίζεται, χωρίς 

να διακοπεί, προς όλες τις γειτονιές στις 

οποίες παρεμβαίνουμε με έργα ανάδειξης 

και ανάπλασης, όπως στο κτίριο του ΦΙΞ 

στη Συγγρού, το Ακροπόλ στην Πατησί-

ων, την Αυλή των Θαυμάτων στην Πλάκα, 

τον Άγιο Κωνσταντίνο απέναντι από το α-

νακαινισμένο Εθνικό Θέατρο.  Ένας νέος 

χάρτης, μια νέα τοπογραφία διαμορφώ-

νεται. Ουσιαστικά, με αυτές τις στοχευμέ-

νες παρεμβάσεις καλούμε τους κατοίκους 

κάθε γειτονιάς να δουν τη γειτονιά τους με 

άλλο μάτι. Την Αθήνα θα την ξανακερδί-

σουμε γειτονιά-γειτονιά.

Πότε θα είναι ολοκληρωτικά έτοιμο το 

έργο; Όπως ξέρετε, η παρέμβαση του ΥΠ-

ΠΟΤ στην Ακαδημία Πλάτωνος είναι μεγά-

λη και έχει πολλά σκέλη: από τις ανασκα-

φές που άρχισαν ξανά μετά από 50 χρόνια 

και τη δυνατότητα διοργάνωσης δράσεων, 

ως τη δημιουργία του νέου Μουσείου της 

πόλης των Αθηνών. Σταδιακά, ήδη από τον 

επόμενο μήνα, θα δείτε να ολοκληρώνο-

νται σκέλη αυτού του προγράμματος και 

να παραδίδονται στην Αθήνα και στους πο-

λίτες της. Το έργο έχει δρομολογηθεί, τα 

χρήματα έχουν εξασφαλισθεί από το ΕΣΠΑ, 

οι δυνάμεις της πόλης το στηρίζουν. Δεν 

πρόκειται να σταματήσει πια μέχρι να απο-

κτήσει η Ακαδημία το κύρος που της αξίζει.

Η αίσθηση/εικόνα που έχετε αποκομί-

σει εσείς περπατώντας μέσα σε αυτό το 

πάρκο; Είναι ένας χώρος με σπάνια ενέρ-

γεια. Όπως οι περισσότερες γειτονιές της 

Αθήνας, έχει το δικό της χαρακτήρα, τον 

οποίο διαμορφώνουν κυρίως οι κάτοικοί 

της. Διασχίζοντας το καταπράσινο πάρκο 

βλέπεις παιδιά να παίζουν, οικογένειες να 

κάνουν βόλτες στον ήλιο, ό,τι θα περίμενες 

δηλαδή σε ένα πάρκο. Όμως εδώ υπάρχει 

και κάτι παραπάνω: μια υπόγεια αλληλεγ-

γύη μεταξύ των κατοίκων της. Η αντίστα-

σή τους στην υποβάθμισή της, η ιστορική 

σημασία της περιοχής, η προσδοκία ότι μια 

μέρα αυτή θα είναι μια γειτονιά-πρότυπο, 

κάτι τους φέρνει μαζί για να δημιουργή-

σουν μια άλλη αίσθηση στον επισκέπτη. 

Τέλος, λίγα μέτρα πάνω από μια ενεργή 

ανασκαφή, δεν μπορείς να μη σκεφτείς ότι 

περπατάς εκεί που δίδαξε ο Πλάτωνας. 

Η ιδανική εικόνα που έχετε για το πάρ-

κο ένα ανοιξιάτικο πρωινό Κυριακής; 

Δεν είναι εικόνα. Είναι ήχος. Ο ήχος από 

χαρούμενα παιδιά που παίζουν. Αυτό ση-

μαίνει ότι έχει διαμορφωθεί ένα όμορφο 

και ασφαλές περιβάλλον, ένα περιβάλλον 

στο οποίο μια γειτονιά –και, ιδανικά, μια 

κοινωνία– ζει αρμονικά. ●
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συλλογικότητες όπως το «Συνεργατικό 
Καφενείο», στέκι για όλη τη γειτονιά 
όχι μόνο για τα οικονομικότατα καλού-
δια που σερβίρει (ρακή, ντάκο) αλλά 
και για το πλήθος των εκδηλώσεων που 
διοργανώνει (συναυλίες, παραστάσεις, 
σεμινάρια). Και φυσικά είναι η συστη-
ματική δουλειά των κατοίκων, που πά-
ντα κάτι ετοιμάζουν μέσα στο πάρκο 
τους. Από πικ-νικ και γιορτές με συλ-
λογική κουζίνα μέχρι ποδηλατάδες, πα-
ραστάσεις, αλλά και τα «Κλείδωνα», τη 
γιορτή-έθιμο ανήμερα του Αϊ-Γιαννιού. 
Τα παιδιά πηδάνε τις φωτιές και μουσι-
κοί παίζουν τσαμπούνες. Διοργανώνουν 
και δωρεάν μαθήματα μουσικής, ξένων 
γλωσσών κ.ά. σε διάφορα σημεία της 
γειτονιάς, ενώ έφτιαξαν και το «Στέκι 
Αλληλεγγύης» στην οδό Τηλεφάνους 
12. Εκτός από το ανταλλακτικό παζάρι 
οι επισκέπτες μπορούν να βρουν πλη-
ροφοριακό υλικό για την περιοχή, φω-
τογραφίες και χάρτες. Όταν έρθετε κι 
εσείς στη γειτονιά θα αισθανθείτε σαν 
να κινείστε μέσα σε ένα κλειστό αστικό 
κέλυφος, γκρίζο και ασφυχτικό σε πολ-
λές μεριές, γαλήνιο εντός και στα πέριξ 
του πάρκου. «Δεν θα χρησιμοποιούσα 
τη λέξη μιζέρια για την Ακαδημία Πλά-
τωνος. Τα σπίτια είναι φτωχικά, αλλά η 
περιοχή έχει τη δική της ενέργεια και 
ζωή, οι κάτοικοι είναι ζεστοί και φιλι-
κοί. Η εικόνα που θα κρατήσω είναι η 
πλατεία στην οποία εκτυλίσσεται η κυ-
ρίως δράση της ταινίας, στη συμβολή 
των οδών Βασιλικών και Αίμωνος. Στη 
μια γωνία έχει ένα διώροφο κτίριο του 
’30, απέναντι ένα κτίριο από τις αρχές 
του περασμένου αιώνα, πιο δίπλα ένα 
γκαράζ, ύστερα ένα ψιλικατζίδικο... Ό-
λος ο ελληνικός αρχιτεκτονικός αχταρ-
μάς συμπυκνωμένος σε μια πλατεία».

Οι δρόμοι της γνώσης 
«Οι κάτοικοι έχουν πλήρη επίγνω-
ση της γειτονιάς τους» μου λένε και 
στο Υπουργείο Παιδείας τονίζοντας τη 
συμβολή των ντόπιων στο πρόγραμμα 
«Δρόμοι της Γνώσης». «Ο στόχος είναι 
να επιστρέψει στην υποβαθμισμένη 
οικιστικά περιοχή η έννοια της φιλο-
σοφίας. Η ιδέα υλοποιείται μέσα 
από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η πρό-
ταση κατατέθηκε τον Ιούνιο του 
2011, αξιολογήθηκε τον 
Σεπτέμβριο και τα συμ-
φωνητικά υπογράφηκαν 
τον Νοέμβριο. Η διάρκειά 
του είναι τετραετής» μου 
δίνει τις πρώτες λεπτομέ-
ρειες η συνεργάτιδα της 
υπουργού Παιδείας, αρ-
χιτέκτονας Κατερίνα Πι-
τούλη. 
Υπάρχουν κατ’ αρχάς οι 
δράσεις σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. 
Με τη μεθοδολογία του project, 
σχολεία από όλη την Ελλάδα θα α-
σχοληθούν με θεματικές γύρω από την 
Ακαδημία του Πλάτωνα και τη φιλοσο-
φία. Πρόκειται για ψηφιακό εκπαιδευ-
τικό υλικό του ΙΜΕ για μαθητές από ό-
λες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το Ί-

δρυμα (που ανάμεσα στα άλλα ετοιμάζει 
κι εφαρμογές για τα smartphones σχε-
τικά με τη γειτονιά) θα δώσει από τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο το υλικό στους 
εκπαιδευτικούς. Το ΙΜΕ θα είναι υπεύ-
θυνο και για τη διαδραστική ψηφιακή 
έκθεση με θέμα τον Πλάτωνα σε ένα 
δημόσιο χώρο της περιοχής. Ακολου-
θούν τα Θερινά Σχολεία σε συνεργασία 
με τη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών του 
Ιδρύματος Ωνάση, όπου μαθητές από 
Κλασικά Λύκεια της Ευρώπης, της Αμε-
ρικής, της Κίνας κ.λπ. θα φιλοξενηθούν 
σε σχολεία στην Ακαδημία Πλάτωνος. 
Στο ίδιο πλαίσιο το Ίδρυμα Ωνάση θα 
καθιερώσει και τον θεσμό των 100 υπο-
τροφιών το χρόνο σε Έλληνες και ξένους 
φοιτητές για σπουδές στη φιλοσοφία 
και τις κοινωνικές επιστήμες – κάτι που 
για πρώτη φορά κάνει το ίδρυμα, αφού 
μέχρι τώρα οι υποτροφίες του δεν αφο-
ρούσαν τις θεωρητικές σπουδές. «Στην 
ουσία αξιοποιούμε μια τεχνογνωσία την 
οποία έχουν οι ιδιωτικοί φορείς, που κι-
νούνται πιο ευέλικτα και ξέρουν να δια-
χειρίζονται σωστά τους πόρους. Μιλάμε 

δηλαδή για το σπάσιμο του φόβου α-
πέναντι στη συνεργασία με ιδιώτες 

για τη σωστή χρήση των ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων» εξη-
γεί το κομβικό σημείο του 
προγράμματος ο Γιάννης 
Μαστρογεωργίου, διευθυ-
ντής στο Γραφείο Τύπου της 
υπουργού. Στο κομμάτι της 
Στέγης Γραμμάτων και Τε-
χνών υπάρχουν ακόμα οι 
ομιλίες/συζητήσεις με διε-
θνείς προσωπικότητες γύ-
ρω από τον τομέα της φι-
λοσοφίας κατά τους καλο-

καιρινούς μήνες και ένα είδος μα-
θήματος στον αρχαιολογικό χώρο. 

Το τρίτο σκέλος είναι οι δράσεις του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με κυρίαρχη 
τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύ-
λης «τύπου» google, η οποία θα συγκε-
ντρώνει τα πάντα γύρω από τον Πλάτω-
να και τον Αριστοτέλη – συγγράμματα, 

πηγές, μια εξαντλητική θεματολογία. Η 
Κατερίνα Πιτούλη αναφέρει ότι για την 
τεχνική υλοποίηση όλων των παραπά-
νω (τη δημιουργία του web developer, 
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που θα 
ασχοληθούν με τα θερινά σχολεία κ.ά.) 
θα προκηρύσσονται διαγωνισμοί οι ο-
ποίοι θα ελέγχονται από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση (αφού αφορά ΕΣΠΑ). Το πα-
νεπιστήμιο θα είναι υπεύθυνο και για 
τα διεθνή συνέδρια, ανάμεσά τους και 
το παγκόσμιο συνέδριο φιλοσοφίας με 
καλεσμένους 3.000 φιλόσοφους απ’ 
όλο τον κόσμο, που θα διοργανωθούν 
στην Αθήνα το 2013 – χαρακτηρισμένο 
ως «Παγκόσμιο Έτος Πλάτωνα». Σημει-
ώστε ακόμα: ένα ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
για ενήλικες με τίτλο «Πολίτης & Πολι-
τεία» με προγράμματα/εργαστήρια σε 
χώρους της γειτονιάς, αλλά και τη δη-
μιουργία ενός τοπικού γραφείου στην 
περιοχή σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας 
Γενιάς. Στόχος η ανάπτυξη της νεανικής 
επιχειρηματικότητας και του τουρισμού 
στην περιοχή.

Ο ποδηλατόδρομος ανάμεσα 
στο Γκάζι και την Ακαδημία
Την πρόταση κατέθεσε πριν από ένα 
χρόνο ο Γιώργος Αμυράς με το συνδυ-
ασμό «Επιμένουμε Αθήνα» κι η εξέλιξη 
ήταν άμεση και θετική. Μας περιγρά-
φει την ιδέα: «Πρόκειται για μια πρό-
ταση σχεδόν μηδενικού κόστους και 
έναν ποδηλατόδρομο μεγάλης αξίας, 
καθώς θα συνδέσει ποδηλατικώς σε 
ευθεία γραμμή 2,5 χλμ. την Τεχνόπο-
λη με τα 130 στρέμματα πρασίνου και 
τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας 
Πλάτωνος, μιας γειτονιάς που δυστυ-
χώς οι περισσότεροι Αθηναίοι αγνοούν. 
Είναι πολλά τα όμορφα σημεία της δια-
δρομής. Το Δημόσιο Σήμα επί της οδού 
Σαλαμίνος, όπου βρίσκονται οι τάφοι 
των Περικλέους, Θρασυβούλου, Φορ-
μίωνος, Κλεισθένους, Λυκούργου, Σό-
λωνος και πολλών άλλων. Τα θαυμάσια 
νεοκλασικά σπίτια και οι αστικές οικίες 

του Κεραμεικού και Μεταξουργείου. Το 
Συνεργατικό Καφενείο επί των Μονα-
στηρίου και Τηλεφάνους, σημείο συ-
νάντησης νέων ανθρώπων, μουσικών 
ρευμάτων και πολλών δράσεων κοινω-
νικού χαρακτήρα. Και φυσικά ο ίδιος ο 
αρχαιολογικός χώρος, με το πολύ πρά-
σινο και τα σημαντικότατα ευρήματα. Η 
διαδρομή με αφετηρία το Bios στην οδό 
Πειραιώς είναι πανεύκολη, ασφαλέ-
στατη, χωρίς στροφές, χωρίς ανηφόρες, 
χωρίς ιδιαίτερη επαφή με την κυκλοφο-
ρία αυτοκινήτων. Αρκεί να σας πω ότι σε 
μία μόλις ημέρα περίπου χίλιοι ποδη-
λάτες “εγκαινίασαν” τον υπό εκκόλαψη 
ποδηλατόδρομο σε ένα ιντερνετικό κά-
λεσμα που απευθύναμε σε όποιον ενδι-
αφερόταν να γνωρίσει αυτό το κομμάτι 
της πόλης». 

Το αρχαιολογικό πάρκο, σημείο 
συνάντησης για την πόλη
Στο Υπουργείο Πολιτισμού περιγρά-
φουν την Ακαδημία Πλάτωνος ως μια 
περιοχή με έντονη ιδεολογική φόρτιση, 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αλλά και μια 
καταπράσινη ζώνη 10 μόλις λεπτά από 
την Ομόνοια. Συνεργάτες του υπουργού 
αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «στο ε-
ξωτερικό έπεφταν από τις καρέκλες 
τους που αυτό το μέρος της Αθήνας, το 
πάρκο που στέγαζε το αρχαιότερο πανε-
πιστήμιο του κόσμου,  δεν είναι αξιο-
ποιημένο και διεθνώς προβεβλημένο». 
Τι περιλαμβάνουν οι επεμβάσεις του 
ΥΠΠΟ που ήδη τρέχουν σε συνεργασία 
με το ΥΠΕΚΑ; Ενοποίηση τμημάτων του 
αρχαιολογικού χώρου (ο οποίος σε ένα 
σημείο του διασπάται από την οδό Κρα-
τύλου, που δεν έχει καταργηθεί ακόμα 
εξαιτίας της διέλευσης λεωφορειακών 
γραμμών), δημιουργία νέων μουσεια-
κών αποθηκών επισκέψιμων στο κοινό, 
αντικατάσταση της περίφραξης, υπαί-
θρια έκθεση μαρμάρινων σαρκοφάγων 
κάτω από ειδικό στέγαστρο, ενημερω-
τικές πινακίδες, info points, εγκατά-
σταση φυλακίου, τουαλέτες και βελτίω-
ση των διαδρομών. Έτοιμη εντός ολίγων 
ημερών είναι σύμφωνα με το υπουργείο 
κι η ανάδειξη του Δημόσιου Σήματος 
μέσα από σημάνσεις και info points κα-
τά μήκος της διαδρομής. Η σημαντικό-
τερη πάντως παρέμβαση όλων είναι η 
δημιουργία του Μουσείου της Πόλης 
των Αθηνών με διαδικασία ίδια με αυ-
τήν που ακολουθήθηκε για την ανέγερ-
ση του νέου Μουσείου Ακρόπολης με 
παγκόσμιο διαγωνισμό και κατάθεση 
φακέλου στο ICOMOS (Διεθνές Συμ-
βούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών). Το 
μουσείο (μας το περιέγραψαν ως ένα βι-
οκλιματικό κτίριο, ταπεινό, για να μην 
υψώνεται πάνω από τα αρχαία δίπλα 
του) θα στεγάσει τα αριστουργήματα 
που ήρθαν στο φως από τις ανασκαφές 
την περίοδο 1930-1960 εντός της Αθή-
νας, αλλά βρίσκονται εδώ και χρόνια 
θαμμένα σε αποθήκες χαρακτηρισμένες 
ως επικίνδυνα κτίρια (στην οδό Κρατύ-
λου και αυτά). Από το υπουργείο μάς εί-
παν ότι τα χρήματα για τη μελέτη έχουν 
ήδη εξασφαλιστεί και ότι ο διαγωνισμός 
θα προκηρυχθεί την άνοιξη του 2012. A

Η  υπουργός Παιδείας, 
διά βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων
Άννα Διαμαντοπούλου 
μάς μίλαει για τους 
«Δρόμους της γνώσης» 

«Το έργο αυτό επιχειρεί να α-
ναδείξει και να συνδέσει την 
ιστορία με τη σύγχρονη Αθή-
να, να συνδέσει τον αρχαιολο-
γικό χώρο με τους πολίτες που 
ζουν γύρω του, να προβάλει 
την αξία των ανθρωπιστικών 
σπουδών και να τονίσει τη ση-
μασία τους για την ανάπτυξη 
της χώρας, να δείξει τη δύναμη 
του παρελθόντος μας στη δη-
μιουργία του μέλλοντός μας. 

Θέλει να αναπτύξει την περιοχή ως χώρο διαλόγου για τα προβλήματα 
της εποχής, στον οποίο αναπτύσσεται όχι μόνο η γνώση και ο πολιτικός 
στοχασμός αλλά παράλληλα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της προσω-
πικότητας και τη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη». ●

Πόλη

Νέοι κάτοικοι 
επιλέγουν την 

περιοχή και αν-

θίζουν συλλογι-

κότητες όπως το 

«Συνεργατικό 
Καφενείο», 
στέκι για όλη 

τη γειτονιά



«Έ
χω σκεφτεί πάνω από 100 φορές ότι 
η Νέα Υόρκη είναι μια καταστροφή 
κι άλλες 50 ότι η Νέα Υόρκη είναι 
μια υπέροχη καταστροφή» είπε κά-
ποτε ο Le Corbusier, δίνοντας την 

ουσία της ταυτότητας των μεγάλων πόλε-
ων: ατέλειωτο τσιμέντο vs μιας καθημερι-
νότητας γεμάτης εκπλήξεις, νέες εικόνες κι 
ευκαιρίες. Τις οποίες οι Αθηναίοι νομίζουν 
ότι έχουν χάσει οριστικά. 
«Τι νιώθουμε αυτή τη στιγμή για την πό-
λη μας; Ότι περνάει μια κρίση. Παράλληλα 
ότι θέλουμε να την προστατεύσουμε από 
αυτό που της συμβαίνει. Αυτή ήταν και η 
ιδέα για τη διοργάνωση της ομαδικής έκ-
θεσης “Μεγάλη Πόλη”» μας λέει η Δάφνη 
Ζουμπουλάκη, ιδιοκτήτρια 
της γκαλερί. «Επέλεξα έρ-
γα καλλιτεχνών που ζουν 
στην Αθήνα και την αποτυ-
πώνουν στα έργα τους. Κά-
ποια είναι αναπαραστατικά, 
άλλα εγείρουν ζητήματα. 
Οι Χάρης Κοντοσφύρης και 
Άρης Κατσιλάκης (KAKO 
project) έχουν δημιουρ-
γήσει μια εγκατάσταση με 
ένα ανθρώπινο γλυπτό από 
τσιμέντο και γύρω του το… 
σπίτι του – χάρτινες κούτες 
καλυμμένες με εφημερίδες. 
Το ζήτημα των άστεγων είναι 
κάτι που βλέπουμε να παίρνει 
ραγδαίες διαστάσεις στην Αθήνα».  
Το ενδιαφέρον είναι ότι δίπλα σε αυτό το 
έργο υπάρχει ένα άλλο που «μαλακώνει» 
το βλέμμα. Τα pop αμαξάκια του ζωγράφου 
Νίκου Λαγού κάνουν την πολύχρωμη πό-
λη να μοιάζει με αλλόκοτη παιδική χαρά. 
Αισιοδοξία πλανάται και στην ατμόσφαιρα 
της πόλης-μινιατούρας (σε τρισδιάστατη 
εγκατάσταση) του Διαμαντή Αϊδίνη. Μια 
μητρόπολη σε μέγεθος τσέπης με νανοκτί-
ρια από σίδηρο και μπρούντζο.
Οι εναλλαγές συνεχίζονται με τη νοσταλ-
γική εγκατάσταση του Γιάννη Γκανά: χρω-
ματιστές πόρτες από αλουμίνιο και βινύλιο, 
αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποίησε 
στην πόλη ο καλλιτέχνης. Ακόμα είναι τα 
μαυρόασπρα σχέδια με μολύβι σε χαρτί της 
Μυρτούς Σταμπούλου, που αποτύπωσε υ-
παρκτούς χώρους της πόλης (όπως ξενοδο-
χεία ή το Mall), αλλά και τα ζωγραφικά έργα 

BIG CITY
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

την έκθεση «Big City» με guest star τον LEON και την μπάντα τουΗ ATHENS VOICE και η ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ εγκαινιάζουν απόψε

Bigcity

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Νίκος  Λαγός

Daniel Egneus
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Δ
ημιουργεί ένα φρέσκο η-
χητικό ιδίωμα με χρήση 
οργάνων όπως ukulele, 
θέρεμιν, μαντολίνο και χα-
ρακτηριστικό ΙΧ ύφος. O 

Τιμολέων Βερέμης ακούει στο 
καλλιτεχνικό του όνομα Leon 
και αποτελεί από τις πιο ελπιδο-
φόρες αφίξεις στη νέα ελληνι-
κή μουσική σκηνή. Πρωτακού-
στηκε με το τραγούδι «(To The) 
Children Of Tomorrow» από το 
πρώτο του άλμπουμ «Futrue» 
στην Archangel. Τώρα, λίγο πριν 
από τη συναυλία του στο Monto 
Water Theatre στο Λονδίνο στις 
18 Φεβρουαρίου και μια πανελ-
λαδική περιοδεία που ξεκινάει 
τον Μάρτιο, συνοδεύει σε μια 
μουσική βόλτα τους πίνακες 
γνωστών εικαστικών και μιλάει 
στην ATHENS VOICE για τη Μεγά-
λη Πόλη και τη μουσική της…

Μια συναυλία στο Κολωνάκι, στο 
κέντρο της πόλης. Πώς προέκυ-
ψε; Με κάλεσαν από την Γκαλερί 
Ζουμπουλάκη και αποδέχθηκα 
την πρόσκληση με χαρά. Μου 
φάνηκε ωραία η ιδέα μιας έκθε-
σης με θέμα την Αθήνα.
Ποιος είναι ο ήχος της Aθήνας; 
Η Αθήνα πια, σαν όλες τις μεγα-
λουπόλεις, έχει αυτό το μόνιμο, 
άχρωμο βόμβο-θόρυβο που συ-
νοδεύεται από τις κόρνες, τις σει-
ρήνες και τις φωνές του όχλου. 
Αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω 
λέξεις να το εκφράσω θα έλεγα 
ότι είναι ένας δυναμικός μεν, αλ-
λά ταραγμένος ήχος, ενδεικτικός 
της ψυχολογίας του συνόλου. 

Μουσικά μιλώντας, δεν θεωρώ 
πως υπάρχει χαρακτηριστικός α-
θηναϊκός ήχος, ένα συγκεκριμέ-
νο μουσικό ρεύμα δηλαδή, όπως 
υπήρχε κάποτε για παράδειγμα 
στην παλαιά Αθήνα.
Με ποια μουσική θα την ντύσεις; 
Θα προσθέσω στην ένταση ρυθ-
μό και μελωδία.
Πώς σε επηρεάζει η ίδια η πόλη 
στον ήχο σου; Η πόλη είναι οι 
άνθρωποί της. Στη μουσική μου, 
σχεδόν πάντα επίκεντρο είναι ο 
άνθρωπος.
Ποια είναι η δική σου Αθήνα; Δεν 
υπάρχει δική μου Αθήνα. Υπάρχει 
η Αθήνα στην πραγματικότητα. 
Αυτή εμπεριέχει και τους τοξι-
κομανείς και τους άστεγους και 
όλους. Εννοώ ότι όσο καλά και 
να είμαστε κάποιοι, δύο ή δέκα 
στενά πιο κάτω είναι άνθρωποι 
ξαπλωμένοι στο δρόμο. Έστω 
και εγωιστικά να το δει κανείς, η 
ευτυχία του ενός, όχι απόλυτα, 
αλλά σε αρκετό βαθμό, εξαρτά-
ται από την ευτυχία του άλλου.
Πόσο αληθινή και πόσο φαντα-
στική σού φαίνεται η Αθήνα; Η 
Αθήνα είναι αληθινή, αλλά η ε-
παφή με κάποιους ανθρώπους 
μερικές φορές την κάνει φαντα-
στική.
Ποια η σχέση σου με τα social
media; Μια χαρά, μπαίνω συνή-
θως στο Facebook, στο Τwitter 
και το προσωπικό μου site, που 
θέλω να είναι σαν blog.
Ποιες είναι οι επιρροές πίσω από 
το «Futrue»; Το «Futrue» είναι 
ένα σαραντάλεπτο ταξίδι μέσα 
στην Αθήνα, σε άλλες πόλεις του 

κόσμου και στη φύση, βασισμέ-
νο σε προσωπικά και συλλογικά 
βιώματα.
Ποιο ήταν το ημερολόγιο του 
νέου βίντεο «Someday»; Βρήκα-
με ένα παλιό αυτοκίνητο-αντίκα 
και πήγαμε στην Πάρνηθα, μετά 
κάναμε κάποια γυρίσματα στον 
Σχοινιά στη θάλασσα, μετά σε 
ένα εργοστάσιο στο Αιγάλεω και 
τέλος στο Σούνιο σε ένα εγκατα-
λειμμένο ξενοδοχείο, με βροχή, 
τον Νοέμβριο.
Tι θα ψήφιζες στα Όσκαρ; Από 
τις υποψήφιες ταινίες έχω δει 
μόνο το «Midnight in Paris» του 
Woody Alen και ήταν ωραία ται-
νία, ξεκούραστη, αλλά όχι για 
Όσκαρ.
Βλέπεις πιθανότητες δικής σου 
εξόδου από τη χώρα; Όλα είναι 
πιθανά, αλλά εύχομαι να έχω τη 
βάση μου εδώ και να ταξιδεύω 
στην Ευρώπη για συναυλίες.
Ποιους φόβους έχεις ξεπεράσει; 
Πολλούς. Όταν εκτίθεσαι, είσαι 
αναγκασμένος να ξεπεράσεις 
φόβους.
Τι υπερβάσεις έχεις κάνει στη 
ζωή σου, σε σχέση με την επι-
λογή σου να γίνεις μουσικός για 
παράδειγμα; Έχω κάνει θυσίες 
κατά καιρούς που αφορούν την 
προσωπική μου ζωή. Έχω φύγει 
από βολικές καταστάσεις για να 
αναζητήσω την περιπέτεια και 
την εκπλήρωση που σου δίνει ε-
ντέλει αυτό το πράγμα. 
Μια δυνατή ανάμνηση; Εξάωρη 
πεζοπορία προς την κορυφή του 
όρους Σινά, για να δούμε το ξημέ-
ρωμα με μόνο φως το φεγγάρι. ●

Bigcitylive

του Κώστα Χριστόπουλου που εστιάζουν στη 
βία και τη διαμαρτυρία στους δρόμους. Κα-
θώς θα παρατηρείτε όλα αυτά θα φτιάχνετε 
τις δικές σας ιστορίες για την Αθήνα με κίνη-
τρο το ζωγραφικό κείμενο του δικού μας Γιάν-
νη Νένε, που έντυσε φραστικά την έκθεση. 
Και τέλος μία πολύ ιδιαίτερη ματιά, αυτή του 
μοναδικού «εξωτερικού παρατηρητή», είναι 
το υπέροχο γραφιστικό - animation video 
«Leaving Home» του Daniel Egneus, μία σύγ-
χρονη, ποιητική αφήγηση για την πόλη. 

✽ Το Chivas κονΤά σΤην Τέχνη ✽
Η Μεγάλη Πόλη είναι ένα θέμα που συ-
γκινεί και εμπνέει όλους όσους τη ζουν. 
Κάθε δημιουργία αντανακλά την ελευθε-
ρία των ανθρώπων αλλά και την ανάγκη 
τους για επικοινωνία, επαφή, φιλία. Αξίες 
που ταυτίζονται με αυτές που εκπροσωπεί 
το ChivAs και αποφάσισε να «συναντή-
σει τους φίλους» χορηγώντας την έκθεση 
«Βig City», καθώς και με άλλες ενέργειες 
σε στέκια της Αθήνας για όσους είναι α-
κόμα φανατικοί του κέντρου. Έτσι, κάθε 
Πέμπτη, από 9/2 μέχρι 10/3, σε αγαπη-
μένα σημεία της μεγάλης μας πόλης, το 
ChivAs επιφυλάσσει εκπλήξεις: ειδικά 
εμπνευσμένα Chivas cocktails και drinks 
στην τιμή του απλού ποτού. Σημειώστε στο 
χάρτη σας: Mommy’s  22.00-02.00, Tokyo 
22.00-02.00 και Circus 21.00-01.00.

Και βέβαια, δεν ξεχνάμε τον ήχο της αγάπης 
στη Μεγάλη Πόλη, τα τραγούδια του Leon που 
θα μας τα παρουσιάσει ζωντανά ο ίδιος, το 
βράδυ των εγκαινίων, στην Γκαλερί Ζου-
μπουλάκη. A

LEON

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Το βράδυ 

των εγκαινίων, το 

CHIVAS θα σας υπο-

δεχτεί σε ένα open 

bar στην γκαλερί με 

δροσερά cocktails 

& drinks. Είστε όλοι 

καλεσμένοι.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαμαντής Αϊδίνης

KAKO project

Έχω φύγει 
από βολικές 
καταστάσεις 
για να ανα-
ζητήσω την 
περιπέτεια 
και την εκ-

πλήρωση 
που σου δίνει 
εντέλει αυτό 

το πράγμα

T
H

E
O
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r

A
N

A
S

info Εγκαίνια 9/2 στις 
20.00, διάρκεια έως 
10/3. Έναρξη live στις 
22.00, πλ. Κολωνακίου 
20, 210 3608.278. 
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ΑΘΗΝΑ: 
Η ΠΟΛΗ 
ΠΟΥ ΕΘΑΨΕ 
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ 
Ο Άγιος Βαλεντίνος άφησε τα κόκαλά 
του στην Αθήνα. Ευτυχώς όχι όλα. Μέ-
ρος των λειψάνων του Αγίου Βαλεντί-
νου θα βρεις στην ιταλική εκκλησία της 
Αθήνας, στο ναό των Αγίων Φραγκίσκου 
και Κλάρας, στην οδό Γκυιλφόρδου 7 
(απέναντι από την πλατεία Βικτωρίας). 
Τα έφερε από τη Μυτιλήνη ο φραγκι-
σκανός μοναχός Τορκουάτο Μορίνι. Τα 
υπόλοιπα φυλάσσονται στην έδρα της 
Καθολικής Εκκλησίας στη Ρώμη.

Η ΜΠΑΚΟΥΡΟ-
ΠΛΑΤΕΙΑ
Ραντεβού στην πλατεία Αγάμων: Έτσι 
λεγόταν κάποτε η πλατεία Αμερικής. 
Ήταν τόσο ερημική, ώστε ήταν η καταλ-
ληλότερη για μυστικές ερωτικές συνα-
ντήσεις. Τώρα βέβαια έχουν γ****εί τα 
πάντα. 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

ΕΡΩΣ
Ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα: Ένα πολύ α 
γαπημένο ζευγάρι που μαρτύρησε μαζί. 
Η ορθόδοξη εκδοχή του Αγίου Βαλε-
ντίνου. Η μέρα τους γιορτάζεται στις 13 
Φεβρουαρίου, παραμονή Βαλεντίνου 
δηλαδή. Πόσα σοκολατάκια-καρδούλες 
να φάμε πια;

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΗΜΕΡΑ

Πάνω στον Αϊ-Βαλεντίνο, 14 Φεβρουαρίου, θα 

πραγματοποιηθεί από το Πολυμελές Πρωτο-

δικείο η εκδίκαση της πρώτης αγωγής του 

ελληνικού Δημοσίου κατά της Ιεράς 

Μονής Βατοπεδίου. ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 2012

Των: ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ - ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΕΝΕΓΟΥ - ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ - ΛΕΝΑΣ 
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Εικονογράφηση: ΒΕΝΟΙΤ ΡΑRE
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ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΠΑΩ 

ΑΠΟΨΕ;
● Οι Weird Lovemakers επιστρέφουν στο Tiki 
με τη δική τους 60s εκδοχή για τον ερωτύλο Άγιο. 
Και μπόλικα 45άρια… 

● Φένια Παπαδόδημα et les Zazous. Στο classy 
Faust, γαλλική τζαζ με αναφορές σε Mingus, Monk 
κ.ά. γιατί Βαλέντίνος δεν είναι μόνο Gainsburg. 

● Τα «Πριόνια» του Ηλία Φραγκούλη στο «Γκα-
ζάκι», εκτάκτως Τρίτη. Σκληρό μελό της cheesy 
μπαλάντας. 

● Γιάννης Παλαμίδας - Ηρώ Σαΐα τραγουδούν 
για τον έρωτα με επιλογές από Καββαδία μέχρι Κ. 
Βήτα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

● Λεωνίδας Μαράντης με το συγκρότημά του 
Spotlights σε μια διαδρομή Λονδίνο-Αθήνα με  
ροκ σάουντρακ (ΤΩΡΑ Κ44). 

● Ακόμη και πριν το Λονδίνο μπορείτε να δείτε 
πρώτοι την όπερα του Γκλουκ «Ο θρίαμβος της 
Κλέλιας» σε λιμπρέτο Πιέτρο Μεταστάσιο, με την 
Καμεράτα, στην Αίθουσα Τριάντη του Μεγάρου.

● Στο Club του Σταυρού του Νότου η Μαρίζα 
Ρίζου με μεγάλο χαμόγελο και Big Band στη μου-
σική παράσταση «JaZa It A Little». 

● Ρεσιτάλ πιάνου της βραβευμένης Γεωργιανής 
Εlisso Bolkvadze στην αίθουσα συναυλίων του 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.

● Zευγαρώματα στο Bios από To Ροζ Ελάφι 
και το ough! με «Ραντεβού στα τυφλά» και 
Amateur Boyz. Βlind dates παντός καιρού. 

Μάγδα Πετρίδη 

VIP’S, «Διεθνή Γραφεία 

Συνοικεσίων»

 «Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, αλ-
λά άμα θέλει η νύφη κι ο γαμπρός… 

βρίσκουν τρόπους να είναι μαζί και με 
λιγότερα. Κρίνοντας από τους γάμους 
που γίνονται μέσα από τα γραφεία μας 
σε αμείωτο ρυθμό, διαπιστώνω ότι… 

το Μνημόνιο μας φέρνει πιο 
κοντά!!!»

Αλεξάνδρα 

Καππάτου Ψυχολόγος, 

παιδοψυχολόγος

«Η έλξη θα υπάρχει πάντα… αυτή 
είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Αλ-
λά η κρίση έχει φέρει δισταγμό στη 
δημιουργία δεσμεύσεων λόγω της 

ανασφάλειας. Οι νέοι φαίνεται 
να χάνουν την αίσθηση της 

προοπτικής».

Ο ΕΡΩΤΑΣ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ

 ΚΡΙΣΗΣ
Γίνονται γάμοι; 

Αυξήθηκαν τα διαζύγια; 
Οι ειδικοί απαντούν.

Γεωργία Κοκ-

κίνη-Ευθυμιοπούλου 

Δικηγόρος 

«Τα διαζύγια έχουν αυξηθεί, 
αλλά όχι δραματικά. Από τη μια τα 
οικονομικά χωρίζουν τα ζευγάρια. 

Και από την άλλη το κόστος του δια-
ζυγίου τούς κάνει να το ξανασκε-

φτούν» (μέση τιμή συναινετι-
κού € 1.500). 

Η συγγραφέας Μάρα Μεϊμαρί-
δη, ειδική στις αλχημείες του 
Έρωτα, μας υπόσχεται ότι ένα 

είναι το φίλτρο για... 

Καταπληκτικό κρεβάτι: Το dalka Sikisik 
(Νταλκά Σικισίκ). Εγγυημένη επιστρο-
φή σε ζωώδεις καταστάσεις. Η συνταγή 
είναι μυστική από τα κιτάπια της Σμυρ-
νιάς Κατίνας. Μας αποκάλυψε ότι έχει 
ορμόνη από αδένες ζώου που ζει στις 
στέπες. 
Αθώο έρωτα: Το φούλι είναι το άρωμα 
που ξυπνάει όλες τις παιδικές αναμνή-
σεις. Μοιάζει με το γιασεμί.
Αγάπη δυνατή: Το φίλτρο σεβνταλέ ε-
νώνει δυο ανθρώπους που έχουν αγα-
πηθεί πολύ.
Ανεκπλήρωτο έρωτα: «Μια σφαλιάρα 
για να γυρίσει να σε δει». 

* Η συγγραφέας-ανθρωπολόγος Μάρα Μεϊμαρίδη 
μάς μύησε στα ξόρκια και τα μαγικά φίλτρα της Σμυρ-
νιάς Κατίνας με το πρώτο best seller μυθιστόρημά της 
«Οι Μάγισσες της Σμύρνης», εκδ. Καστανιώτη. Η ίδια 
αναμειγνύει βότανα και μυρωδιές καθημερινά στο κα-
τάστημα «Μάγισσες της Σμύρνης Shop» στην Παπα-
διαμαντοπούλου 10.

ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 2012

Τρίτη και 14
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Χείλη για φίλημα!

Ρωμαίος και Ιουλιέττα 
(teen spirit)
στο Θησείον - Ένα Θέατρο για τις Τέχνες

Η παράσταση έχει πολλά φιλιά. Το πιο 

κομβικό είναι το πρώτο. Η φρεσκάδα και 

η ορμή του, όπως ανταλλάσσεται στη 

σκηνή του θεάτρου ανάμεσα στους 

πρωταγωνιστές Μαριάνθη Μπαϊρακτάρη 

κα ι  Κω ν σ τ α ν τ ί ν ο  Μ ω ρ α ϊ τ η .  «Δ ε ν 

διαρκούν πολύ τα φιλιά των νέων στην 

παράσταση, γιατί έχουν ορμή» όπως 

λέει η σκηνοθέτις Νάντια Φώσκολου.

ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Τα φιλιά επιστρέφουν στην Αθήνα που κατηγορήθηκε, τα τελευταία χρόνια, ότι δεν εκδηλώνει πια την τρυφερότητά της. 

Επιστρέφουν στους δρόμους, στις ταράτσες, στα μικρά μπαρ, στις θεατρικές σκηνές. Κάτι καλό σημαίνει αυτό. Μπορεί να άλλαξαν 
οι γεύσεις, μπορεί να φούντωσε η αγάπη. Εντοπίσαμε μερικά μέσα στην πόλη και σας τα παρουσιάζουμε.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

OLIVE & LEMON
Φιλιά σαν 
καλοκαίρι

MILK & HONEY
Φιλιά πρωινά 
στον ήλιο

Το Liposan, ο ηγέτης 
στην περιποίηση των 
χειλιών, κάνει ένα ακόμη 
βήμα και παρουσιάζει τη 
σειρά Pure & Natural, με 
4 μοναδικούς και απο-
λαυστικούς συνδυασμούς 
φυσικών συστατικών για 
ακαταμάχητα χείλη...
Φυσικά!

Αν αργήσω, κοιμήσου… στο 104 Κέντρο Λόγου και Τέχνης
Γυναίκα (Ελευθερία Μπενοβία): «Κοίτα να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είμαι σε φάση για σχέση». 

Άντρας (Κωνσταντίνος Ασπιώτης): «Ποιος μίλησε για σχέση;» …Και φιλιούνται με πάθος. Έτσι, 

με ένα τρελό φιλί αρχίζει –και τελειώνει το έργο του Άκη Δήμου «Αν αργήσω, κοιμήσου…». 
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CLASSIC CARE
Φιλιά στο κρύο

FRUITY 
SPARKLE cherry
Φιλιά σαν τραγανό 
κεράσι

VITAMIN SHAKE
Φιλιά γεμάτα 
φρεσκάδα

GLAMOROUS 
GLOSS
Φιλιά λαμπερά 
σαν αστέρια

Μέσα 
Βρεττός, Κυδαθηναίων 41, Πλάκα. Το παλαιό-
τερο αποστακτήριο της Πλάκας και δεύτερο 
παλαιότερο ποτοπωλείο της Ευρώπης. Θα 
ερωτευθείτε. Tip: Πάρτε φωτογραφική μη-
χανή (εκατοντάδες πολύχρωμα μπουκάλια). 

La Petite Fleur, πλ. Ελευθερωτών 2, Χαλάν-
δρι/ Ομήρου 44, Κολωνάκι. Για μια μικρή δό-
ση ατμόσφαιρας Παρισιού. Tip: Η σοκολάτα 
φτιάχνεται από γαλλική βιολογική σοκολάτα 
Valhrona και γάλα βιολογικής καλλιέργειας. 

Κόκκινος Λωτός, Ζωοδόχου Πηγής 5, Εξάρ-
χεια. Για το «κρυφό» δωματιάκι του με τις 
άνετες και χαλαρωτικές μαξιλάρες και τα 
φαναράκια στο πάτωμα. Tip: Μπορείτε να 
είστε «large». Τα ποτά ξεκινούν από € 3,20. 

Chocolat Royal Café, Αποστόλου Παύλου 27, 
Θησείο. Πολύ νόστιμη σοκολάτα, θέα στην 
Ακρόπολη, πανέμορφος πεζόδρομος. Tip: 
Προτιμήστε την ώρα της δύσης του ηλίου. 

L’arrêt du temps, Βασ. Αλεξάνδρου 5-7, 
Παγκράτι, 210 7253.200. Για το βιεννέζικο στιλ 
του και την εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα. Tip: 
Μικρό και διακριτικό πατάρι. Μπορείς να ζη-
τήσεις και κράτηση. 

Έξω 
Λυκαβηττός. Γιατί τα φωτάκια της Αθή-
νας από ψηλά είναι σαν ουρανός γεμάτος 
άστρα. Tip: Αν πάτε μετά τις 12 να έχετε 
προμήθειες, γιατί η καντίνα μπορεί να είναι 
κλειστή. 

Λαιμός Βουλιαγμένης. Για την ωραιότερη 
μουσική υπόκρουση, τα κύματα. Tip: Η παν-
σέληνος είναι στις 18, οπότε επιλέξτε εσείς 
το φωτισμό που σας χρειάζεται. 

Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο. Γιατί το 
μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο της Ελ-
λάδας είναι σαν μια μικρή Φλόριδα – χωρίς 
τους συνταξιούχους. Tip: Το μικρό μπρο-
στινό πάρκινγκ είναι τέρμα λεωφορείων. 
Ρωτήστε πού επιτρέπεται. 

Allou Fun Park, Π. Ράλλη & Κηφισού. Γιατί 
θα νιώσετε σαν παιδιά. Tip: Στις 14/2 έχει 
Allou! Crash Test για ερωτευμένους. Θα του 
ζητήσετε να πέσει στα πόδια σας από ύψος 
44 μέτρων ή θα αρκεστείτε σε ένα τεράστιο 
γλειφιτζούρι από την Caramellou; ●

Πού μπορώ να σε φιλήσω;
Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις. 

Αλλά αν το αποφασίσεις, διάλεξε τουλάχιστον το σωστό μέρος.

Αν αργήσω, κοιμήσου… στο 104 Κέντρο Λόγου και Τέχνης
Γυναίκα (Ελευθερία Μπενοβία): «Κοίτα να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είμαι σε φάση για σχέση». 

Άντρας (Κωνσταντίνος Ασπιώτης): «Ποιος μίλησε για σχέση;» …Και φιλιούνται με πάθος. Έτσι, 

με ένα τρελό φιλί αρχίζει –και τελειώνει το έργο του Άκη Δήμου «Αν αργήσω, κοιμήσου…». 

Ιδιωτικές ζωές στο Θέατρο Άλμα

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης ανταλλάσσουν φιλιά μεταξύ μεγάλου πάθους 

και μίσους, μεγάλου έρωτα και σκοτωμού, όπως κάνουν όλοι οι ερωτευμένοι που 

χωρίζουν και ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια, στο έργο «Ιδιωτικές ζωές» του Νόελ 

Κάουαρντ.
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Γιάννης Πάριος 

Δύσκολη η επιλογή και εύκολη η πρώτη απάντηση: 

«Ήταν όλα τους παιδιά μου». Είναι όμως και πρόκλη-

ση που γουστάρω να αντιμετωπίσω.

Λοιπόν μια και είμαι στην τελική φάση επιλογής του 

ρεπερτορίου για τις παραστάσεις στο Μέγαρο Μου-

σικής με θέμα «Ο Κύκλος του Έρωτα - 50 χρόνια ερω-

τικό τραγούδι», θα ξεκινήσω από κάποια τραγούδια 

που δεν ανήκουν στη δική μου δισκογραφία αλλά τα 

διάλεξα γιατί σημαίνουν πολλά για μένα. 

1. Έλα για απόψε. Ένα τραγούδι του μεγάλου Χρή-

στου Χαιρόπουλου. Με συγκινεί η διαχρονι-

κότητά του και επειδή γνωρίζω και την 

αληθινή ιστορία πίσω από αυτό, με συ-

γκινεί διπλά.

2. Το πάτωμα - Λίνα Νικολακοπούλου, 

Σταμάτης Κραουνάκης. Το ζηλεύω, το 

θαυμάζω, γιατί είμαι κι εγώ «από τα άτο-

μα που γίνονται κομμάτια…».

3. Η ζωή μου όλη. Από τα σπουδαιότερα 

τραγούδια που έχουν γραφεί, τραγούδι του Άκη 

Πάνου. Δεν ταιριάζει γάντι σε όλους μας;

4. Έλα σε μένα. Μάνος Χατζιδάκις  είναι αυτός, τι να 

πρωτοδιαλέξω, ο δικός μας μάγος, ο ένας και μονα-

δικός.

Και τώρα σκέφτομαι να συνεχίσω με μια επιλογή από 

τραγούδια που είπα και έγραψα εγώ, που δεν ήταν 

απαραίτητα ερωτική η προδιάθεσή μου αλλά τα κου-

βαλάω μέσα μου συνεχώς και τα αγαπάω πολύ.

5. Πιο καλή η μοναξιά. Καλοκαίρι του 1981 στην Πά-

ρο είχα αγκαλιά το γιο μου τον Χάρη, ήμουν ψυχο-

λογικά χαμένος και γρατζουνώντας την κιθάρα μου 

βγήκαν τα λόγια που ένιωθα.

6. Τα δάχτυλα. Ένα τέταρτο αργότερα βγήκε και ο 

θυμός μου και έγινε τραγούδι.

7. Καρδιά μου μόνη. Γραμμένο το 1970 για τον α-

γαπημένο μου πατέρα. Δεν μπορούσα ν’ αντέξω το 

μεγάλο του ταξίδι. Απ’ τις μεγαλύτερες στιγμές μο-

ναξιάς και εγκατάλειψης. Πολλά χρόνια αργότερα το 

άφησα να τραγουδηθεί.

8. Τα πήρες όλα. Σε ώρες απογοήτευσης γράφτηκε 

κι αυτό, και συγκεκριμένα μέσα στο αεροπλάνο Αθή-

να-Νέα Υόρκη. «…Μα τίποτα δεν έδωσες γιατί εσύ 

δεν είχες», αυτό ήταν το θέμα μου. Το πρωτοτραγού-

δησε θεϊκά ο Στράτος Διονυσίου.

9. Τώρα πια. Το ξεκίνημα της επαγγελματική μου 

πορείας, το LP που έσπασε το φράγμα των 

100.000 αν τιτύπων 

δεν ξεχνιέ-

ται…

10. Απόψε. 

1988, δουλεύ-

ουμε με τον αεί-

μνηστο Μάριο Τό-

κα στο στούντιο. Έχουμε 

σχεδόν ολοκληρώσει το δίσκο και 

μας λείπει ένα τελευταίο τραγούδι. Στο ψάξιμο του 

παίζω ένα τραγουδάκι που είχα από καιρό γράψει 

και ήταν στο γνωστό συρτάρι. Αυτό ήταν, ενθουσια-

σμός, συγκίνηση και επιθυμία του Μάριου να κλείσει 

το δίσκο και να είναι το δικό μας γούρι και η δική μου 

αλήθεια εκείνης της συγκεκριμένης στιγμής.

* «Ο Κύκλος του Έρωτα» του Γιάννη Πάριου θα παρου-
σιαστεί σε 7 παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής, 14-18 
και 21-22 Φεβρουαρίου. 

Χριστόφορος 
Παπακαλιάτης

1. Something - Beatles.  

Η αρχή. Τα πρώτα βλέμ-

ματα. Αυτό που ξέρεις 

ότι γουστάρεις αλλά 

αποφεύγεις γιατί φο-

βάσαι.

2. As Time Goes By - 

Bryan Ferry.  Αυτό που 

αρχίζεις να περνάς καλά. Έχετε 

πολλά κοινά, σε κάνει να 

γελάς, σου λείπει 

η παρουσία και το 

πρώτο φιλί είναι 

αφοπλιστικό.

3. Wild is the 

Wind - David 

B owie.  Αυτό 

που επισήμως 

είσαι ερωτευμένος. Χάνεσαι στο 

διάστημα. Η ψευδαίσθηση της Α-

θανασίας.

4. Into my Arms - Nick Cave. Αυ-

τό που είναι ανώτερο από εσένα. 

Τρέμεις μην το χάσεις κι αναπνέεις 

καλά μόνο όταν είστε αγκαλιά.

5. Windmills of your Mind - Dusty 

Springfield. Αυτό που τα σώματα 

χάνονται το ένα μέσα στο άλλο… 

Έλξη που δεν εκλογικεύεται.

6. I’m Fool to Love You - Frank 

Sinatra ή με Billy Holliday. Αυτό 

που ξέρεις ότι η πραγματικότητα 

ίσως μια μέρα το σκοτώσει.

7. Again - Archive. Αυτό που 

διεκδικείς με λάθος τρό-

πους. Όλα εγωισμός. 

Τραυματίζεσαι, ξανά 

και ξανά (το τραγούδι 

αυτό είναι 16 .́ Τυχαίο;).

8. Δικαίωμα - Άλκη-

στις Πρωτοψάλτη. Αυ-

τό που αρνείσαι ότι χάνεις. 

Ξαφνικά είσαι μόνος.

9. Να μ’ αγαπάς - Παύλος Σιδηρό-

πουλος. Αυτό που η έλλειψη σου 

έχει ρουφήξει όλη σου τη δύναμη. 

Όλη σου την ψυχή.

10. Πόσο πολύ σ’ αγάπησα - Χρή-

στος Θηβαίος. Αυτό που ποτέ δεν 

θα ξεπεράσεις αλλά κάποια στιγμή 

θα μάθεις να ζεις χωρίς…

11. The Blower’s Daughter - 

Damien Rice. Αυτό που ξημερώ-

νει η μέρα που όλα είναι λίγο πιο 

μακρινά. Όμως αν ποτέ διασταυ-

ρωθείτε θα νιώσεις πάλι ένα μικρό 

κενό. 

12. A Whiter Shade of Pale - 

Procol Harum. Αυτό που η ζωή 

σού φέρνει το επόμενο και ξαφνι-

κά είσαι ευγνώμων που έζησες το 

προηγούμενο. 

*Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αυτή 
την περίοδο γράφει το σενάριο 
της πρώτης του ταινίας.

ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΡΩΣ;
4 γυναίκες συγγραφείς απαντούν στο λεύκωμα της Athens 
Voice. Αυτές ξέρουν…

Η ΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥ 

ΚΑΣΕΤΑ

Λένα Μαντά

Νάνσυ Μυλλέρου

Μάρα Μεϊμαρίδη

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
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LOGITECH® MINI 
BOOMBOX

Φορητό ηχείο με μικρόφωνο που 
συνδέεται ασύρματα με οποιαδήποτε 

συσκευή έχει Bluetooth® € 79,99  
(www.logitech.com) 

Elements of Love
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ➜ style@athensvoice.gr

LI-LA-LO
Κόσμημα σε σχήμα καρδιάς, ελληνικού σχεδίου και κατασκευής, 

στα τρία χρώματα του χρυσού 18Κ, κίτρινο, ροζ, λευκό
(στα καταστήματα Li-La-Lo και στο www.lilalo.gr) 

INTIMISSIMI 
Ανακαλύψτε τη ρομαντική συλλογή. Στις 10 & 11/2 μια γλυκιά έκπληξη σας περιμένει

 (Calin A.E., Κάλβου 2 & Παλαιολόγου, Χαλάνδρι, 210 6840.005) 

AVON
To νέο κραγιόν Shine Attract θα σας 

χαρίσει πλούσιο χρώμα και λάμψη στα 
χείλη χωρίς να τα βαραίνει, € 12,70

(αποκλειστικά μέσω αντιπροσώπων της 
AVON, www.avoncosmetics.gr) 

ZOLOTAS 
Βραχιόλι σε ασήμι ή χρυσό, 

σε κίτρινο, λευκό ή ροζ χρώμα 
(ZOLOTAS, Πανεπιστημίου 10 & Σταδίου 9, 210 3601.272 / 

ΒΕΤΤΙΝΑ, Αναγνωστοπούλου 29, 210 3392.094) 

HANDROMANIA 
Από χειροποίητο ασήμι 999, με swarovski,  

μεταξωτή κλωστή και χάνδρα από λάβα, € 65-85  
(Α. Παπανδρέου 39, Χαλάνδρι, 210 6891.566) 

MINAS
Καρδιά από οξειδωμένο 

ασήμι και λάκα 
(Εμμ. Μπενάκη  8, Κηφισιά, 

210 6233.577)

SpIRIT GREEN 
Ενεργειακό κόσμημα Forever Lovers από ασήμι 925, € 75

(e-shop: www.spiritgreen.co.uk, 211 2218.654) 
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Δώρο
Σκουλαρίκια 
Spirit Green 

H A.V. εξασφάλισε για 2 από εσάς 
από ένα ζευγάρι χειροποίητα ενερ-
γειακά σκουλαρίκια Soul Earings, 
της Spirit Green, από ασήμι. Στείλτε 
SMS: AVAV (κενό) και ονοματεπώ-
νυμο στο 54121 μέχρι 14/2 στις 10 
π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα μπορούν να παραλάβουν 
το δώρο τους από τα γραφεία της 
A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 
3617.360).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Δώρο
Βodystockings 

Η A.V. εξασφάλισε 
για εσάς 3 ολό-
σωμα διχτυωτά 
Bodystockings, από 

το sex shop «Paradise» 
(Συγγρού 52, 210 

9200.266). Στείλτε SMS: AVVA 
(κενό) και ονοματεπώνυμο 
στο 54121 μέχρι 14/2 στις 10 
π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και θα μπορούν 
να παραλάβουν το δώρο 
τους από το κατάστημα. Κάθε 
μήνυμα χρεώνεται  
€ 1,23 με ΦΠΑ

Σ τα Fresh 

ο famous 

patissier 

Alain 

Chartier μεγαλουργεί 

με τούρτα Love από 

σοκολάτα bitter, να 

τη φας… γράμμα-

γράμμα! Αλλά και με 

τούρτες με φυσικά 

ροδοπέταλα –όλες και 

σε mini size πάστες–, 

με γλειφιτζούρια, 

μπισκότα καρδιές, gift 

baskets με σοκολατέ-

νια cakes-καρδιές κι 

ένα prosecco για δύο.

ΜΙΑ ΓΛΥΚΑ ΣΤΑ 
ΧΕΙΛΗ 

Τα ζαχαροπλαστεία 
μάς βάζουν πονηρές ιδέες

Σ τα Mrs. Fields Cookie, τα γλυκά στέκια 

των Β.Π., θα βρεθείς σε δίλημμα: gift box 

με ποικιλία από νοστιμότατα και φρε-

σκοψημένα cakes, muffins, cookies ή 

κάποιο μπισκότο σε σχήμα καρδιάς με ζαχαρωτά 

μηνύματα τύπου «I love you», «I’m yours»? Μπορούν 

να γράψουν και ό,τι τους ζητήσεις (εκτός από «Χω-

ρίζουμε»). Αναξαγόρα 9, Ν. Ερυθραία, 210 8077.680, 
Αγ. Παρασκευής 91, Χαλάνδρι, 210 8077.670

Λ αχταριστή, αμαρτωλή Kayak… Το 

π α γω τ ό τ η ς ημ έρ α ς λ έ γ ε τ α ι  St 
Valentine’s Cube, με σοκολατένια 

καρδιά στο κέντρο. Αλλά υπάρχουν 

πάντα και η αξεπέραστη Pavlova, η τούρτα Rose 
Champagne, η σοκολάτα Grand Marnier. Καγιάχ 

έπρεπε να λέγεται.
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Φ εστιβάλ ειλικρινών δηλώσεων 
είχαμε την αγωνιστική που μας 
πέρασε. Βέβαια καμία δήλωση 

δεν μπορεί να συγκριθεί, ούτε που τολμά 
φαντάζομαι, με αυτήν του elegante Νικόλα 
Αναστόπουλου, που λάνσαρε σε γήπεδο την 
ανοιχτή μπεζ καμπαρτίνα. Σ’ ένα χώρο που η 
κομψότητα απαγορεύεται με πράξη νομοθε-
τικού περιεχομένου! «Είμαστε καψούρηδες 
με τη νίκη» ήταν τα λόγια του και τα μικρό-
φωνα χαμήλωσαν από σεβασμό… 
Αυτή η καψούρα πάντως έχει οδηγήσει τον 
ΟΦΗ, την ομάδα που δεν έκανε προετοιμα-
σία το καλοκαίρι (γιατί ουσιαστικά δεν στα-
μάτησε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της 
από την περασμένη σεζόν), να φιγουράρει 
άνετα και ωραία, μόνη, στην πέμπτη θέση 
του βαθμολογικού πίνακα. 

● η πρώτη ειλικρινής δήλωση, λοιπόν, εκ-
φράστηκε μετά το ντέρμπι της Τούμπας διά 
στόματος Λάζλο Μπόλονι: «Στο πρώτο εικο-
σάλεπτο είχαμε προγραμματίσει να έχουμε 
ένα καλό αμυντικό τείχος. Αυτό σε κάποιες 
περιπτώσεις δεν έγι-
νε. Σε δύο μπλακ άουτ 
δεχθήκαμε δύο γκολ. 
Μετά το 0-2, ακόμη και 
αν συμφωνώ ότι αδικη-
θήκαμε από το διαιτη-
τή, δεν λέω κουβέντα. 
Όταν κερδίζεις μπορείς 
να λες οτιδήποτε, όταν 
χάνεις το βουλώνεις». 
Ο Μπόλονι αποφάσισε 
να κόψει τις κοινότοπες 
δικαιολογίες πριν αυτές 
αρχίσουν να εθίζουν 
τον οργα ν ισ μ ό του. 
Είμαι περίεργος να δω πόσοι θα ακολουθή-
σουν το παράδειγμά του!    

●  Φοβούμενος ο Βαλβέρδε ότι ο συνάδελ-
φός του θα του αρπάξει το βραβείο, αποφά-
σισε να απαντήσει το ίδιο καθαρά. Απλά στο 
μενού πρόσθεσε και κάποιες πινελιές διπλω-
ματίας. Λίγο πριν λήξει το ματς, η παράδοση 
κρατήθηκε (με μπουκάλια, πέτρες και κροτί-
δες), με αποτέλεσμα το ματς να διακοπεί για 
λίγα λεπτά. Ο Βαλβέρδε όμως, για να μη χα-
λάσει το καλό κλίμα στη συνέντευξη Τύπου 
και εκτιμώντας τις ειλικρινείς δηλώσεις του 
συναδέλφου του, σμίλευσε τα λεγόμενά του 
με έναν τρόπο που θα ζήλευε γλύπτης ανα-
γνωρισμένης αξίας: «Ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ είναι 
μεγάλη ομάδα και πάντα είναι δύσκολο να τον 
κερδίσεις, είτε εδώ είτε στο Καραϊσκάκη. Ση-
μαίνει πολλά αυτή η νίκη. Θα μου άρεσε σε 
παιχνίδια με μεγάλο ανταγωνισμό, όπως αυτό 
με τον ΠΑΟΚ, τα πράγματα να ήταν πιο ήρεμα, 
ανεξάρτητα από το ποιος θα πάρει τους τρεις 
βαθμούς... Αυτό που είπα πέρσι είναι ότι δεν 
μου αρέσει να παίζουμε χωρίς κόσμο, γιατί ή-
ταν κεκλεισμένων των θυρών. Πάντα αυτά τα 
παιχνίδια έχουν πολύ μεγαλύτερη ένταση, θα 
μου άρεσε ο ανταγωνισμός να περιοριζόταν 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν συμ-
βαίνει μόνο στην Τούμπα, μπορεί να συμβαί-
νει και στο Καραϊσκάκη και σε άλλα γήπεδα». 
Όλα αυτά, όμως, είναι παρελθόν. Αυτό που 
καίει τον Βαλβέρδε πραγματικά είναι οι κίτρι-
νες κάρτες που δέχθηκαν οι Ράφικ Τζεμπούρ 
και Αριέλ Ιμπαγάσα από τον Γιάχο. Συμπλή-

ρωσαν από τέσσερις και έτσι η διοίκηση των 
«ερυθρόλευκων» θα πρέπει να δηλώσει στη 
Σούπερ Λίγκα από ένα από τα ματς που α-
κολουθούν, ώστε να εκτίσουν οι δύο ποδο-
σφαιριστές την ποινή τους. Ναι, αλλά ποια 
είναι αυτά τα παιχνίδια. Με ΑΕΚ, Πανιώνιο, 
ΟΦΗ και Άρη. Άντε να αποφασίσεις… 
  
● η επόμενη ημέρα της αναπάντεχης ήτ-
τας από τον Λεβαδειακό βρίσκει τον Πανα-
θηναϊκό αντιμέτωπο με αρκετά αγωνιστικά 
προβλήματα, ενόψει ενός αγώνα με μία από 
τις ομάδες που έχουν αφήσει αρκετά καλές 
εντυπώσεις στο πρωτάθλημα. Ο Ζεσουάλ-
δο Φερέιρα θα χρειαστεί να ασχοληθεί με τα 
ιατρικά θέματα της ομάδας περισσότερο και 
από παθολόγο σε κλινική που εφημερεύ-
ει. Το σημαντικότερο πρόβλημα αφορά τον 
Κουίνσι. Ο μεσοεπιθετικός του τριφυλλιού 
υπέστη διάστρεμμα στο παιχνίδι της Λειβα-
διάς και η συμμετοχή του στο παιχνίδι της ε-
πόμενης αγωνιστικής είναι αρκετά δύσκολη.  
Τα πράγματα δεν είναι καλά και για τον Λέτο! 
Ο Αργεντινός δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλή-

σεις στο γόνατο. Βάσει 
του προγράμματος που 
ακολουθεί θα συνεχίσει 
με ατομικό πρόγραμμα 
στις προπονήσεις μέχρι 
την Πέμπτη, όταν και θα 
δοκιμάσει να μπει σε κα-
νονικούς ρυθμούς. 
Εφόσον τα καταφέρει, 
τότε μπορεί να μπει στην 
αποστολή. Η συμμετο-
χή του στην 11άδα του 

αγώνα, όμως, θα είναι 
και πάλι αρκετά δύσκολη.  

Αλλά εκτός των αγωνιστικών 
προβλημάτων, υπάρχουν και οι κίτρινες κάρ-
τες. Ο Ζέκα τις συμπλήρωσε και ο Φερέιρα 
καλείται να αποφασίσει για το παιχνίδι που 
θα εκτίσει την ποινή. Αντίστοιχα κίτρινες συ-
μπλήρωσε και ο Βιτόλο, πράγμα που σημαί-
νει ότι σε ένα από τα επόμενα τρία παιχνίδια 
θα πρέπει να πάρει αναγκαστικά ρεπό. Άντε 
να δούμε πού θα πρωτοβάλει τον Κατσου-
ράν. Στα χαφ μπροστά από τους αμυντικούς, 
στο κέντρο της άμυνας μέχρι να πάρουν εξι-
τήριο οι αμυντικοί ή μπροστά-πίσω από τους 
επιθετικούς; 
Το πρωτάθλημα αρχίζει σχεδόν από την αρ-
χή. Δύο ταχυτήτων πρωτάθλημα, συμφωνώ, 
αλλά τώρα ανάβει το ενδιαφέρον...     

● Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Γερμανοί και 
το ΔΝΤ, αλλά EURO 2012 θα πάμε! Ακόμα 
και με οτοστόπ! Το αποδεικνύει η αυξημέ-
νη ζήτηση που παρουσιάζει από πλευράς 
Ελλήνων φιλάθλων η παραγγελία των ει-
σιτηρίων για το Euro 2012. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δίνει το epo.gr, οι αιτήσεις από 
551 στον πρώτο κύκλο της διάθεσής τους 
έχουν πλέον ξεπεράσει τις χίλιες (1.201).  
Οι περισσότερες αιτήσεις (42,5%) αφορούν 
το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, 
όπου η εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την 
οικοδέσποινα Πολωνία, και ακολούθως για 
τα δύο εναπομείναντα ματς του ομίλου με 
Τσεχία (29,5%) και Ρωσία (28%). 
Ομορφάααααντρες μου, εκδρομές στην Πο-
λωνία και την Ουκρανία δεν χάνονται… A   

➜ info@athensvoice.gr

First we 
take Poland, 
then we take 

Ukraine!



-3οC έγραφε το θερμόμετρο το πρωινό της περασμένης Τρίτης 
στην Κηφισιά, -4°C στο σταθμό του Αστεροσκοπείου στο Θησείο, 
-2°C στους Αμπελοκήπους και 0°C στο κέντρο της Αθήνας. Η συζή-
τηση που μονοπωλούσε το ενδιαφέρον για μέρες ήταν μία: φθηνές 
λύσεις στο κρύο. Και με δεδομένο ότι η επιλογή του καλοριφέρ 
έχει γίνει απαγορευτική για την τσέπη και το air condition ανεβάζει 
υπερβολικά το λογαριασμό της ΔΕΗ, η προσοχή έχει στραφεί σε 
εναλλακτικές λύσεις. 

Εκτός από τις πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, ένας από 
τους δημοφιλέστερους τρόπους για την εκλογίκευση του ενεργει-
ακού κόστους είναι η υποκατάσταση των υγρών καυσίμων και του 
ηλεκτρικού με φυσικό αέριο, καθώς η χρήση του στην οικιακή και ε-
παγγελματική κατανάλωση προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε α-
τομικό όσο και περιβαλλοντικό επίπεδο. Ως προς το δεύτερο, το φυ-
σικό αέριο αποτελεί την καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας 
μετά τις ανανεώσιμες πηγές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων 
είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα συμβάλ-
λοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ η βελτίωση 
του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου 
και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Παράλληλα, η 
χρήση φυσικού αερίου συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση 
ενέργειας. Με την υποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας από φυ-
σικό αέριο αποφεύγονται οι απώλειες τόσο από τη μετατροπή του 
καυσίμου σε ηλεκτρική ενέργεια όσο και από τη μεταφορά της. 

Ρεκόρ κατανάλωσης
Στη χώρα μας το 2011 η κατανάλωση φυσικού αερίου έφτασε σε 
επίπεδα ρεκόρ ξεπερνώντας κατά πολύ τα 4 δις κυβικά μέτρα, ενώ 
από τη νέα χειμερινή σεζόν αναμένεται νέα άνοδος με δεδομένο 
ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα τιμολογείται με το σύνολο του ει-
δικού φόρου κατανάλωσης, οπότε θα ακριβύνει κατά τουλάχιστον 
40 λεπτά. Επιπλέον, η καταρχήν απόφαση της ΕΕ για εμπάργκο στις 
εισαγωγές πετρελαίου από το Ιράν, ακόμη και αν δεν υλοποιηθεί 
πλήρως, άρχισε και πιθανότατα θα συνεχίσει να ωθεί τις τιμές του 
μαύρου χρυσού προς τα πάνω. 
Στην οικιακή κατανάλωση το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί σε νέο ή παλιό σπίτι, με κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση, σε 
ολόκληρη την πολυκατοικία ή σε ένα μόνο διαμέρισμα και να προ-
σφέρει αδιάκοπη θέρμανση, γρήγορο μαγείρεμα, αλλά και ζεστό 
νερό. Το οίκημα συνδέεται με το δίκτυο του φυσικού αερίου, τοπο-
θετείται μετρητής και ο καυστήρας του πετρελαίου αντικαθίσταται 
με καυστήρα φυσικού αερίου. Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται 
με ακρίβεια και ο καταναλωτής πληρώνει όσο έχει καταναλώσει 
μία φορά το δίμηνο. Στα θετικά προσμετράται το γεγονός ότι είναι 
κάθε στιγμή διαθέσιμο μέσω του σύγχρονου δικτύου διανομής 
και δεν χρειάζεται παραγγελία ή ετοιμότητα για την παραλαβή 
του, ενώ η δεξαμενή πετρελαίου είναι πλέον περιττή, γεγονός 
που εξασφαλίζει καθαριότητα και μεγαλύτερο διαθέσιμο χώρο 
στο λεβητοστάσιο του σπιτιού. Παράλληλα, όντας το πιο καθαρό 
και λιγότερο ρυπογόνο καύσιμο, εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής και μικρότερες ανάγκες συντήρησης των συσκευών, 
άρα μακροπρόθεσμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Αυτή τη στιγμή 
περισσότεροι από 300.000 καταναλωτές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, 
Βόλο και Λάρισα χρησιμοποιούν φυσικό αέριο σε κεντρικά συστή-
ματα θέρμανσης και ψύξης. Στην υπόλοιπη Ευρώπη η χρήση του 
είναι ευρύτατα διαδεδομένη στις κατοικίες για το μαγείρεμα, το 
ζέσταμα νερού και τη θέρμανση και υπερτερεί σημαντικά έναντι 
του ηλεκτρισμού. 

Εκσυγχρονισμός του 
ενεργειακού σχεδιασμού

Στην Ελλάδα, ο φορέας που εγγυάται τον ομαλό εφοδιασμό της 
αγοράς με φυσικό αέριο είναι η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου. Με 24 
χρόνια συνεχούς δραστηριότητας και 15 χρόνια από την πρώτη 
έλευση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η ΔΕΠΑ αποτελεί το φο-
ρέα που συνέβαλε στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών 
από την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου, αλλά και στον 
εκσυγχρονισμό του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού και στην 
ανάδειξη του γεωγραφικού μας χώρου σε δίαυλο διαμετακόμισης 
ενέργειας. Όσο περνούν τα χρόνια η χρήση του φυσικού αερίου 
στη χώρα μας αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, ενώ η άνο-
δος των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης το καθιστά ως την πιο 
ασφαλή και οικονομική λύση κόντρα στην ακρίβεια. 

Φυσικό αέριο

Η πράσινη λύση στον 
καιρό της ακρίβειας 

Της ΚΑΤΕρΙνΑΣ ΠΑνΑγοΠούΛού 

9- 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 A.V. 31



32 A.V. 9 - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

21OδηγόςΑΘΗΝΑ

Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά

9 - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - ΤΕΥΧΟΣ 378 - 168 ΩΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - www.athensvoice.gr

Αφιέρωμα στον ελληνικό Εμφύλιο στην Ταινιοθήκη

Αντιμέτωποι με το τραύμα
Εξήντα δύο χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου και με το τραύμα ακόμα 
ανοιχτό, η Ταινιοθήκη συνεργάζεται με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοι-
νωνικής Ιστορίας και το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών για ένα εκτενές αφιέρωμα, 
το πρώτο στη χώρα μας με θέμα τον Εμφύλιο. Η εκδήλωση αφιερώ-
νεται στη μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Το υλικό; Πλούσιο, 
σπάνιο, συνταρακτικό. Θα δείτε να παρελαύνουν εμπλεκόμενοι από 
όλες τις πλευρές: ο Γλέζος, ο Φλωράκης, η Παΐζη, ο διαβόητος διοι-
κητής της Μακρόνησου Σκαλούμπακας και η βασίλισσα Φρειδερίκη 
στα χέρια Αλφαμίτων σαν άλλη Κλεοπάτρα. 18 ταινίες μυθοπλασίας, 
7 ντοκιμαντέρ, αρχειακό υλικό και μοναδικής ευκρίνειας σκηνές από 
τα Δεκεμβριανά. Το νήμα της ιστορίας θα αρχίσει να ξετυλίγεται με 
την ταινία «Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδος» των Μάνου Ζαχαρία 

και Γιώργου Σεβαστίκογλου (1948), τους «Παράνομους» του Κούν-
δουρου (1958), τον εμβληματικό «Θίασο» (1974) και τη Νέα Γενιά των 
Ελλήνων Κινηματογραφιστών (Βούλγαρης, Σιοπαχάς, Σερντάρης 
κ.ά.). Ταινίες από την «άλλη πλευρά» είναι ο «Γράμμος» (Ηλίας Μα-
χαίρας, 1971) και η «Ελένη» (Πίτερ Γέιτς, 1985). Και γιατί ένα 
τέτοιο αφιέρωμα τώρα; Σύμφωνα με τη Μαρία Κομνηνού, 
καθηγήτρια στο τμήμα ΕΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών και συνεπιμελήτρια του αφιερώματος μαζί με την 
ιστορικό Ιωάννα Παπαθανασίου: «Μας ενδιαφέρει πώς 
αναπαριστάται το τραύμα στον κινηματογράφο και πώς δια-
μορφώνεται αυτό το αρχείο “του κακού”. Επίσης είναι ένα ση-
μαντικό ιστορικό κομμάτι με το οποίο οι νέοι σπάνια έρχονται 
σε επαφή».  - ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Info 

9-15/2. Χορηγός 

επικοινωνίας η Athens 

Voice. Στις 9 και 13/2 

διοργανώνονται δύο 

στρογγυλές τράπεζες με 

θέμα τον Εμφύλιο στην 

οθόνη (περισσότερα 

στο tainiothiki.gr και 

στο site μας)

Σκηνή από την ταινία του 
Θ. Αγγελόπουλου «Ο θίασος»
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Των άκρων
Ε.Π. Διαβάζοντας το έργο κατάλαβα πως έπρεπε να το μεταφράσω και να το ανεβάσω στη σκηνή. 
Ένιωσα πως θα ήθελα να το είχα γράψει εγώ η ίδια. Διηγείται την ιστορία ενός κοριτσιού που ζει 
σε μια αγγλική μεσοαστική οικογένεια και που συνηθισμένη να μπλέκεται σε αντα-γωνισμούς 
με τον αδελφό της αποφασίζει στα 10 της, σαν αντίδραση στο περιβάλλον της, να σηκώσει ψηλά 
το ένα χέρι της και να το κρατήσει εκεί. Εμείς τη βλέπουμε στα τριάντα της να θυμάται αυτά τα 20 
χρόνια και τις αντιδράσεις των γύρω της (γονέων, δασκάλων, παιδοψυχολόγων...) πριν καταλήξει 
η ίδια… έργο τέχνης. Έχει τρομερό ενδιαφέρον να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι η δια-
δικασία, μέσω της οποίας η κίνηση ενός παιδιού προκειμένου να τραβήξει την προσοχή μεταμορ-
φώνεται σε επαναστατική πράξη ζωής, για να έρθει η τέχνη και να την οικειοποιηθεί. Επιπλέον, 
πώς αυτή η αθώα κίνηση καταλήγει να γίνει μια εμμονή, με αποτέλεσμα ένα κορίτσι να χάσει την 
αληθινή του ταυτότητα και να γίνει το «κορίτσι με το σηκωμένο χέρι». 
Θ.Τζ. Είναι τόσο ακραία η πράξη της, που αδυνατείς να τη συλλάβεις. Νομίζω πως είναι ένα έργο 
που προκαλεί το μυαλό και δευτερευόντως διεγείρει τη συγκίνηση. Η κίνηση του κοριτσιού ξε-
κινάει ως πράξη αντίδρασης-διαμαρτυρίας, για να γίνει εμμονή. Αν το κατεβάσει θα νιώσει ητ-
τημένη. Δεν είναι φοβερό μια πράξη που ξεκινάει ως ελεύθερη επιλογή να καταλήγει η φυλακή 
σου; Όμως αυτή τη διαστροφή τη συναντάω κάθε μέρα. Ολόκληρη χώρα επιμένει να… κρατάει 
πεισματικά ψηλά ένα χέρι, γιατί έτσι έμαθε, έτσι αποφάσισε, έτσι πρέπει… Για να μη γενικολογώ, 
κάτι ανάλογο έχω βιώσει στην οικογένειά μου. Ο παππούς μου υπήρξε κομμουνιστής και παρέ-
μεινε, παρόλο που ζήσαμε από κοντά το σύστημα, ίσως γιατί δεν ήξερε να σκεφτεί διαφορετικά. 
Η ιδεολογία πολλές φορές καταλήγει σε ιδεοληψία.

Το ένα χέρι 
νίβει το άλλο
Ε.Π. Η Θεοδώρα είναι μια ηθοποιός 
που ξεχωρίζω. Τη διαβάζω εύκολα, 
είχαμε ξανασυνεργαστεί στο πα-
ρελθόν στο έργο μου «Όταν χορεύ-
ουν οι Go-Go Dancers» και αυτό με 
διευκολύνει στο να δουλεύω μαζί 
της, σαν να διαισθάνομαι τι την κι-
νητοποιεί και τι όχι. Αν και έχει με-
γάλη πείρα στο θέατρο, λειτουργεί 
και με το ένστικτό της. Αυτό έχει 
σημασία για μένα, γιατί μου αρέ-
σει η ρευστότητα – δεν ξεκινάω με 
θέσφατα, αφήνω την εξέλιξη των 
πραγμάτων να μας φτάσει στο τελι-
κό συμπέρασμα. Να προσθέσει κι ο 
άλλος τη δική του εικόνα.
Θ.Τζ. Πολλές φορές οι σχέσεις 
στο θέατρο είναι σχέσεις δράσης-

αντίδρασης. Η Έλενα είναι άνθρω-
πος της διαίσθησης, ενώ εγώ είμαι άν-

θρωπος περισσότερο της λογικής και πιο απόλυτος. Επειδή όμως 
έχει εμπιστοσύνη η μία στην άλλη μπορούμε και ανοιγόμαστε και 
αυτό είναι πολύ ωφέλιμο.

Χειροποίητη παράσταση
Ε.Π. Στηρίζεται στην ερμηνεία και δεν υπάρχει τίποτα το τε-
χνητό – εξάλλου το κείμενο διακρίνεται για την αμεσότητα 
και την απλότητά του. Δεν υπάρχουν φώτα, σκηνικά με τη 

συμβατική έννοια. Δεν υπάρ-
χει η περιβόητη μαγεία της 
τεχνολογίας του θεάτρου, ό,τι 
υπάρχει το φτιάχνει και το βά-
ζει μπρoς η ηθοποιός καθώς 
παίζει και όλα είναι πάρα πολύ 
εκτεθειμένα σ’ αυτόν το μικρό 
χώρο του Δώματος του Θεά-
τρου του Νέου Κόσμου με τους 
θεατές μέσα στο έργο. Επιθυμία 
μας είναι να μοιάζει όλο με ένα 
σκληρό παραμύθι.   
Θ.Τζ. Επίσης δεν υπάρχει το… 
αυτονόητο. Εγώ με σηκωμένο 
το χέρι σε όλη τη διάρκεια της 
παράστασης. Όμως είναι καλύ-
τερα να μην τα αποκαλύψουμε 
όλα, για να υπάρχει το στοιχείο 
της έκπληξης… A

Από 13/2, Θέατρο του Νέου Κό-
σμου - Δώμα, Αντισθένους 7 & 
Θαρύπου, 210 9212.900. Δευτ. & 
Τρ. 21.15. € 15, 10 (Φ). Η Α.V. εί-
ναι χορηγός επικοινωνίας.

επιλογές www.
athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. Το χέρι ψηλά
Για ένα κορίτσι και μια ακραία πράξη του μιλάει ο μονόλογος του 
Tim Crouch «Το χέρι», που παρακίνησε την Έλενα Πέγκα να το με-
ταφράσει και να το σκηνοθετήσει με πρωταγωνίστρια τη Θεοδώ-
ρα Τζήμου. Η A.V. τις συνάντησε 10 μέρες πριν την πρεμιέρα. 

Του ΔημηΤρη μασΤρογιαννιΤη  
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Voicechoice
Tου MIXAΛH ΠITENH

1  ΜΠΑΡΟΚ ΟΠΕΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 
Η ομάδα της Sasha Waltz χορεύει σε 

ένα φωτιζόμενο ενυδρείο σχεδόν αιω-

ρούμενο μέσα σε μια μαύρη σκηνή, ο ο-

νειρικός πρόλογος της όπερας του Henry 

Purcell «Διδώ και Αινείας». Σε κάθε ρόλο 

αντιστοιχεί ένας χορευτής και ένας τρα-

γουδιστής, η φωνή έχει ως ηχώ την κί-

νηση και αντίστροφα. Η διάσημη παρά-

σταση του 2005 μαγνητοσκοπημένη στη 

Staatsoper του Βερολίνου. Booze, Κολο-
κοτρώνη 57, 13-14/2 και 20-21/2, 19.00

2  Η ΠΤΩΣΗ 
Ο Albert Camus σε post-punk εκδο-

χή. Μετά από καμιά τριανταριά στούντιο 

άλμπουμ και καμιά τριανταπενταριά χρό-

νια, ο μόνος σταθερός παραμένει ο Mark 

E. Smith. Κι όμως ο ήχος των Fall είναι 

αναγνωρίσιμος. «Ersatz GB» το νέο άλ-

μπουμ, με τη φωνή του Smith να αγγίζει 

την απειλητική απαγγελία. Gagarin, Λιο-
σίων 205, 10/2

3  ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 
Το «Δαχτυλίδι του Νιμπελούνγκ» τε-

λειώνει, ο Ζίγκφριντ και η Μπρουνχίλντε 

είναι νεκροί, η κατοικία των θεών Βαλ-

χάλα καίγεται, ο παλιός κόσμος κατα-

στρέφεται. Η επαναστατική μουσική και 

το ανατρεπτικό λιμπρέτο του Ρίτσαρντ 

Βάγκνερ σε ζωντανή κινηματογραφική 

μετάδοση από τη Ν. Υόρκη. Η εξάωρη πα-

ράσταση της Metropolitan Opera σε σκη-

νοθεσία του R. Lepage. Μέγαρο Μουσικής, 
11/2, 19.00

4  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ 
ΝΕΟ-ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ 

Ο Δανός ζωγράφος και ποιητής Per Kirkeby 

δεν αντιγράφει ούτε μιμείται βυζαντινές 

εικόνες και θρησκευτικές σκηνές. Επη-

ρεάζεται από τη βυζαντινή τέχνη, αλλά 

υπονοεί τα σύμβολα. Η Σταύρωση και η 

Ανάσταση μέσα από μια αφαιρετική χρω-

ματική έκρηξη, δίπλα σε εικόνες του 17ου 

αιώνα από τη συλλογή του Μουσείου. 

Ένας εντυπωσιακός διάλογος της βυζα-

ντινής με τη σύγχρονη τέχνη. Βυζαντινό 
Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, μέχρι 24/3

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

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

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ TAF

Η πρώτη, με τίτλο «Blog Diaries», εξιτά-
ρει το ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φο-
ρά μια έκθεση μετατρέπει σε εικαστική 
παρέμβαση ιστολόγια Ελλήνων bloggers 
(βλ. Life in Athens, Lou Read, Τζελαφλόρα 
κ.ά.). Στις δέκα εγκαταστάσεις σε ισάριθ-

μα δωμάτια του TAF οι κόσμοι των bloggers 
έχουν πάρει νέα μορφή μέσα από επινοητι-

κές ανασυνθέσεις εικόνων, κειμένων και σε 
κάποιες περιπτώσεις ήχων. Στη δεύτερη με τίτλο 

«Διαπεραστικές σκιές» δύο καλλιτέχνες, ο Μιχάλης 
Αρφαράς και η Kati Mahrt, αντλούν την έμπνευσή τους από τις σκιές ως μετα-
φορά της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας, του πραγματικού ή του φαντασιακού. Κοινά 
εγκαίνια 15/2, στις 20.30. Έως 15/3, Νορμανού 5, Μοναστηράκι

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΛΙΑΣ
250 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της η συ-
ναρπαστική όπερα (πολεμική περιπέτεια εμπνευ-
σμένη από τη Ρωμαϊκή Ιστορία) κάνει παγκόσμια 
πρεμιέρα στο Μέγαρο Μουσικής με σκηνοθέτη τον 
τολμηρό νάιτζελ Λάουρι, τον αρχιμουσικό γιώργο 
Πέτρου, την Καμεράτα και τη Γαλλίδα σοπράνο 
Ελέν Λεκόρ. 14 & 15/2, 20.00, € 7 -50, 210 7282.333

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΑΡΗΣ
Μηχανές ευχών, μαγικές μηχανές, «αντιμηχανές» 
που αυτοκαταστρέφονται... Οι νέες εγκαταστά-
σεις του Στέφανου Καμάρη είναι μέρος μιας πε-
ριπετειώδους φανταστικής υπόθεσης με τίτλο 
«Ιστορία του Κλιμέντ Τστατέλνικοφ». Την επιμέλεια 
έχει ο Κωστής Βελώνης. Έως 9/3, Cheap Art, Θεμι-
στοκλέους & Α. Μεταξά 25, 210 3817.517

SLAVA’S SNOWSHOW
Τρεις μέρες έχετε ακόμα στη διάθεσή σας για να 
βουτήξετε μέχρι το λαιμό στην ευτυχία (τουλάχι-
στον για όσο διαρκεί το show). Στη σκηνή (κι ύστε-
ρα και κάπου δίπλα σας) θα εμφανίζονται πιγκουί-
νοι, το Βόρειο Σέλας, καταιγίδες, τεράστια μπαλό-
νια και μια πολική χιονοθύελλα. Έως 12/2, Θέατρο 
Παλλάς, € 30-70, Βουκουρεστίου 5, 210 3213.100

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ
Αυτή τη φορά, στο μικροσκόπιο του συγγραφέα 
Βασίλη Κατσικονούρη μπαίνουν οι εξής περιπτώ-
σεις: ένας ψυχοθεραπευτής (ν. αρβανίτης), ένας 
θεατρικός συγγραφέας (Δ. αλεξανδρής) και μια 
διαφημίστρια (μ. σολωμού). Απέναντί τους ένας 
μοναχικός άνθρωπος (Υρώ μανέ), που το μόνο που 
ξέρει να διαχειρίζεται είναι η φαντασία της. «Πήρε 
τη ζωή στα χέρια της» σε σκην. γιώργου Παλού-
μπη. Από 9/2, «Θέατρον», Πειραιώς 254, 21 2540.300

επιλογές Της ΔημηΤρασ ΤριανΤαφΥΛΛοΥ ➜ epiloges@athensvoice.gr

ΝΕΟΙ 

ΕΛΛΗΝΕΣ 

& ΓΑΛΛΟΙ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Πώς μοιάζουν οι πόλεις στα χέρια 

της νέας γενιάς αρχιτεκτόνων; η 

απάντηση στην έκθεση 14F/21 GR, 

όπου παρουσιάζονται δουλειές 35 

αρχιτεκτόνων και δημιουργικών 

ομάδων, 14 από γαλλία και 21 από 

Ελλάδα. Επιμέλεια: Πάνος Δρα-

γώνας, Άννα Σκιαδά. Ως 24/3, 

Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 

138 & Ανδρονίκου

AvAnT PRemieRe 45 διπλά εισιτή-
ρια για το «Πεθαίνω σαν χώρα» 
Η επίκαιρη χοροθεατρική παράσταση της ομάδας 

Paracoon αφορά στην ευτέλεια της ανθρώπινης 

ύπαρξης και στην ισοπέδωση της αξίας της. Και 

αναρωτιέται: υπάρχουν πλέον περιθώρια εφησυ-

χασμού και αναβλητικότητας; Σκηνοθεσία Γιάννη 

Μάντση. Ερμηνεύουν: Γ. Πλιάκης, Ά. Καλλίνο-

γλου, Ν. Παπαμιχαήλ κ.ά. Θέατρο Olvio (Ιερά Οδός 
67 & Φαλαισίας 7), Τετ. & Πέμ., 21.00, 16/2 - 5/4. 

Η avant premiere της παράστασης «Πε-
θαίνω σαν χώρα» θα γίνει αποκλειστικά 
για τους αναγνώστες της A.V. την Τε-
τάρτη 15/2, στις 21.00. Αν θέλεις ένα 

από τα 45 διπλά εισιτήρια, στείλε σε SMS: 
AVP (κενό) 1 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 
14/2 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms 

και τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο. Κάθε 

μήνυμα χρεώνεται  € 1,23 με ΦΠΑ

Kati mahrt
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κριτική εστιατορίων / πρόσωπα / αφίξεις / συνταγές / tips γεύσης

Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

TASTEPOLICE
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Τραβόλτα 
Χορεύοντας με τις ζαργάνες! 

Ο Τραβόλτα είναι ολοκαίνουργια ψαροταβέρνα (έχει ανοί-
ξει καμιά δεκαριά μέρες) και πιθανότατα θα τη διαβά-
σετε το προσεχές διάστημα σε όλες τις ανάλογες στήλες 

του αθηναϊκού Τύπου. Ιδιοκτήτες είναι οι αδελφοί Λιάκου, 
Σπύρος και Βαγγέλης, που έχουν και το περίφημο Base Grill, 
το κρεατάδικο που κάνει θραύση στο Μπουρνάζι. Στην ίδια 
περιοχή και η νέα τους ψαροταβέρνα – δίπλα ακριβώς είχε για 
25 χρόνια τη θέση της και η παλιά ψαροταβέρνα του Λάκη του 
Τραβόλτα, το καλύτερο τηγάνι της Αθήνας. Μαζί με τους Λιά-
κους βρίσκεται τώρα ο Ανέστης, δεξί χέρι του Λάκη ο οποίος 
πέθανε πριν λίγο καιρό και προς τιμήν του έδωσαν το όνομα, 
να συνεχιστεί η ιστορία… Βρέθηκα εκεί προχτές και είχα απο-
ρίες. Πώς γίνεται, διερωτώμαι η γυναίκα, έχοντας ήδη ένα από 
τα πιο πετυχημένα εστιατόρια της Αθήνας και εν μέσω κρίσης 
να ανοίγεις κι άλλο, εκ διαμέτρου αντίθετο μαγαζί… «Η χα-
ρά της δημιουργίας» απαντάει ο Σπύρος και με αποστομώνει  
συμπληρώνοντας: «Συν ότι είμαστε Χαλκιδαίοι και ξέρουμε 
από θάλασσα και ότι μαγειρεύουμε γιατί αγαπάμε τον κόσμο, 
επικοινωνούμε μαζί του μέσα απ’ όσα βγάζει η κουζίνα μας, 
νοιαζόμαστε γι’ αυτόν που θα φάει κοντά μας». 
Να σας πω ότι για τα «κυρίως» προχτές πρόλαβα να δοκιμάσω 
(και λέω πρόλαβα γιατί η γκάμα των πιάτων είναι μεγάλη, ενώ 
βγαίνουν ασταμάτητα και καινούργια) ταραμοσαλάτα με αυ-
γοτάραχο Τρικαλινού –άπαιχτη–, κυδώνια, στρείδια, χτένια, 
καλόγνωμες, όλα εξαιρετικά (η Χαλκίδα που λέγαμε), φρέσκια 
σουπιά με το μελάνι της μούρλια, μαριδάκι και μπακαλιαράκια 
με άψογο τηγάνισμα, σαγανάκι με γαρίδες –φθάσανε οι… α-
θεόφοβοι μέχρι τη «λαογράφο της γεύσης» Εύη Βουτσινά για 
να βρουν την απόλυτα σωστή παραδοσιακή συνταγή–, οπότε 
αυτό που γεύτηκα ήταν μια «κόλαση» από γαρίδες, φρέσκια 
ντομάτα, κεφαλοτύρι νιώτικο και έντονο άρωμα ρίγανης. Μα-
θαίνω ακόμη πως οι Λιάκοι παίρνουνε την ψαριά από δυο καΐ-
κια που αλωνίζουν τις ελληνικές θάλασσες και φέρνουν όλα τα 
καλούδια του βυθού, πως έχουν αδυναμία στην «αμαρτωλή» 
νοστιμιά του τηγανιού, πως υπάρχουν σχεδόν καθημερινά 
ψαρόσουπες («έλα μια μέρα να δοκιμάσεις μαριδόσουπα να 
πάθεις πλάκα»), μαθαίνω για χταπόδι με σαφράν και ξύδι από 
ρόδι μαζί με παντζάρια με σαλτσούλα αγιολί, για σουπιές και 
καλαμάρια, και πως υπάρχει ένα λιβάδι στην Κάλυμνο που 
’χει τα πιο αλμυρά και νόστιμα ψάρια. Με δυο λόγια να σας πω 
πως άμα κάτσεις μαζί με τους Λιάκους το παίρνεις το πτυχίο 
είτε στην κρεατικήν είτε στην ψαρικήν… Τα κρασιά είναι χύμα, 
εξαιρετικό λευκό και ροζέ από την παλιά κάβα του Κορωναίου 
κάτω στη Λένορμαν, ενώ υπάρχουν λίγες και καλά επιλεγμένες 
ετικέτες. Κλείνω με τις επίσης εξαιρετικές τιμές του Τραβόλτα, 
πληρώσαμε ούτε 30 ευρώ το άτομο, μια άλλη παρέα που έστει-
λα πληρώσανε και οι τέσσερις 65 ευρώ, για ψαρικά τις θεωρώ 
απλά τιμές ονειρεμένες!

ΤΡΑΒΟΛΤΑ, Αγ. Παύλου 33 & Αρκαδίας, Μπουρνάζι, 210 5719.222, 
ανοιχτά μεσημέρι-βράδυ

O 
νόμος του Μέρφι επιμέ-
νει –και με το δίκιο του– 
πως αυτή τη μέρα όποιος 
προσπαθήσει πολύ για να 

εντυπωσιάσει, την αποτυχία την έχει 
στο τσεπάκι ή μάλλον στο κ ρεβάτι του. 
Το γλυκό της ερωτευμένης γιορτής 
θέλει χαλαρή διάθεση, προτιμά να το 
φας με το χέρι, να το ετοιμάσεις στη 
στιγμή, να μοιραστείς την ίδια μπουκιά 
ανορθόδοξα, καθισμένος σταυροπόδι 
στο πάτωμα, κι όχι στις γνωστές σκη-
νοθεσίες με τα κεριά και τα αρωματικά 
λιβάνια που αποπνέουν την ψύχρα του 
ανακτόρου των Βερσαλλιών, μεταδί-
δοντας τα χαμηλά βαρομετρικά και στη 
διάθεση των πρωταγωνιστών. 
Για να μην παγώσει στα χείλη ο έρω-
τας, μοιραστείτε ένα σοκολατένιο τοστ: 
τρίβουμε στον τρίφτη ή στο μπλέντερ 
την αγαπημένη μας σοκολάτα, γάλα-
κτος ή πικρή σαν κινίνο δεν έχει σημα-
σία. Γεμίζουμε γενναιόδωρα δύο φέτες 
του τοστ και ψήνουμε στην τοστιέρα 
μέχρι να λιώσει η λάβα και να κυλήσει 
στο πιγούνι, όπου θα τη μεταχειριστού-
με και αναλόγως.
Αν προτιμάμε τη λευκή χαρά, θα πά-
ρουμε ένα ωραίο γιαούρτι με ανθόγαλο 
και θα το βάλουμε στην κατάψυξη για 

μια ώρα. Δεν πιάνει κρυσταλλάκια και 
λιώνει στο στόμα σαν σταγόνα δρο-
σιάς. Λίγο γλυκό κουταλιού τριαντά-
φυλλο από πάνω θα δώσει το άρωμα 
και την αντίθεση ζεστού και κρύου που 
χρειάζεται κάθε πάθος. 
Κι επειδή τα φρούτα πάντα έκρυβαν 
στην ψυχή τους ένα σεξουαλι-
κό υπαινιγμό, μπορούμε να 
φτιάξουμε σουβλάκια με ό,τι 
καλύτερο βρούμε στο μανά-
βη που θα τα βουτήξουμε 
παρέα σε λιωμένη λευκή ή 
μαύρη σοκολάτα: λιώνου-
με τη σοκολάτα σε μπεν 
μαρί προσθέτοντας ένα 
σφηνάκι αλκοόλ –ταιριά-
ζει το ρούμι, το κονιάκ 
ή το λικέρ πορτοκά-
λι– και μισό ποτήρι 
του κρασιού κρέμα 
γάλακτος για 
κάθε πλάκα 
σοκολάτας. 

● Hilton Δείπνο για δύο στο Βυζαντινό και διαμονή 
με πρωινό και spa στο Hiltonia, € 169 όλο το πακέτο. 
Για θέα από ψηλά στο Galaxy bar προσφέρουν σα-
μπάνια και finger food για δύο με € 25. Βασ. Σοφίας 
46, 210 7281.100   

● Αthens Park Hotel Διαμονή και multi-asian δεί-
πνο στο St’ Astra East με θέα που κόβει την ανάσα 
(από € 206) ή δείπνο αλά ιταλικά στο Gallo Nero και 
διαμονή (από € 186). Λ. Αλεξάνδρας 10, 210 8894.500   

● Da Vinci Ρομαντικό δείπνο με Rossini cocktail, με-
νού 4 πιάτων ελληνικής δημιουργικής κουζίνας, € 
45. Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρασκευή, 210 6000.102

● Fabrizio’s  Ιταλικό ταμπεραμέντο και σπέσιαλ με-

νού από τον Φαμπρίτσιο Μπουλιάνι, από € 30 έως € 
35. Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 210 7247.180

● Mimaya Σαμπάνια και μεσογειακό μενού 5 πιά-
των, € 38. Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 
8944.850

● Mπαλκόνι Θέα θάλασσα και μενού 5 πιάτων (με 2 
επιλογές σε κυρίως) και γλυκό, € 23. Δημοκρατίας 
100, Κόκκινο Λιμανάκι, Ραφήνα, 22940 75888

● Milos Δείπνο με θαλασσινά σε μενού 5 πιάτων με 
κρασί, € 45. Ηilton, Βασ. Σοφίας 46, 210 7244.400  

● Mama Roux Δείπνο για δύο με ισπανικό Prosecco 
με ρόδι, γκουακαμόλε με γαρίδες, τρίγωνα 
samoosa με foie gras, βελουτέ κουνουπίδι, σου-
βλάκι τόνου με noodles ή πάπια με κουμ-κουάτ και 
γλυκό, € 33. Αιόλου 48-50, Μοναστηράκι, 213 
0048.382 

● Μatsuhisa  Δείπνο με θέα θάλασσα στην τιμή των 
€ 60 (εξαιρετικά για Μatsuhisa). Απόλλωνος 40, Βου-
λιαγμένη, 210 8060.510

Μη χάσεις 

Η Pizza Hut γιορτάζει 

τον  Άγιο Βαλεντίνο με τις 

αφράτες, λεπτές, τραγανές, 

παραδοσιακές ή με γέμιση 

ζύμες πίτσας και μας 

περιμένει όλους στα 

εστιατόριά της!   

Η Ελένη Ψυχούλη
φροντίζει να γίνει 
γλυκιά η πιο... 
ερωτευμένη γιορτή

Σκοτεινoί έρωτες
Ένα κοκτέιλ για τους φίλους του Τhe Black Grouse. 
Γιατί και οι «Darker Characters» κρύβουν μια ευαίσθητη καρδιά… 
Grouse in Love

❤ 50 ml The Black Grouse ❤ 20 ml πουρέ κεράσι ❤ Φρέσκος χυμός ½ 
lime ❤ Top up 20 ml αφρός lime ❤ Γαρνιτούρα 4 Famous σφηνάκια 
Ζελέ (40 ml The Famous Grouse, 40 ml ζεστό νερό, ½ κουταλάκι σκόνη 
ζελέ κεράσι)

Μέθοδος Build (βάζεις τα υλικά με τη σειρά και ανακατεύεις ελαφρά). 
Σερβίρεται σε ποτήρι του μαρτίνι.

Πού θα σε… φάω του 
Αγίου Βαλεντίνου
Ξενοδοχεία και ρεστοράν 
να χαρείς τον έρωτά σου
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 γΕύσΗ οδηγος

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

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

Κέντρο

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Για δείπνο 
με στιλ σε ένα από τα πιο 
καλά εστιατόρια τηςπόλης. 
Ο Αλέξης Καρδάσης, ιδιο-
κτήτης- σεφ δεν τα φοράει 
τυχαία τα γαλόνια (βραβεία). 
Θα απολαύσεις ελληνική 
κουζίνα σε εντελώς φρέσκια 
και δημιουργική βερσιόν. Πέ-
μπτη-Σάββατο 20.00-1.30, 
Κυριακή 13.00-18.00.  € Κ

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

ΒEEr AcAdEmy HomE
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισα-
ριανή, 210 7011.108 Beer 
Academy No 3, η συνέχεια! 
Με ωραία ταράτσα και rock 
μουσικές, μεταξύ άλλων 
–πολλών άλλων– και τη δική 
του φρέσκια μπίρα Βeever 
σε 2 εκδοχές, μία πικρή pils 
και μία ελαφριά red ale. Και 
delivery. Ανοιχτά από το 
μεσημέρι. 

cHINA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 
Κινέζικες γεύσεις σε λιτό, 
προσεγμένο χώρο. Κάθε 
Κυρ. μεσημέρι ανοιχτός 
μπουφές με  14 και τις καθη-
μερινές 12.00 - 18.00 15% 
έκπτωση. Και delivery.€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 γευστικές, αλμυρές και 
γλυκές, σε πολλούς συνδυα-
σμούς για να διαλέξεις αυτό 
που τραβάει η όρεξη σου 
πιο πολύ. 

* FABrIZIo’S     
Σπευσσίπου 8, Κολωνάκι, 

210 7247.180 Ο πολύ 
καλός Ιταλός σεφ 
Φαμπρίτσιο Μπουλιάνι 
στο δικό του χώρο με 
αυθεντικές ιταλικές συ-
νταγές και τέλεια γλυκά. 
Μικρή λίστα κρασιών και 
δυνατότητα να φέρει κά-
ποιος το δικό του μπουκάλι. 
Πέμπτη με Σάββατο ανοιχτά 
και μεσημέρι, Κυριακή 
κλειστά. € 

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

KoTILI  
Αδριανού 41- 45, Μοναστη-
ράκι, 210 3232.868  Καφέ 
- μεζεδοπωλείο με μεγάλη 
ποικιλία σε ελληνικά πιάτα, 
φρέσκες σαλάτες, χειρο-
ποίητα γλυκά, παγωτά, 
καφέδες και ποτά. Κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο 
βράδυ και Κυριακή μεσημέ-
ρι live μουσική.  

* mAmA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «Μονα-
στηράκι», 213 0048.382
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.    

PIZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, 
Κολοκοτρώνη 32, Κεφαλάρι, 
Αγ. Παρασκευής & Στρ. 
Τόμπρα, Αγ. Παρασκευή, 
Κύπρου 104, Μπουρνάζι, 
Πίνδου 1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. 
Αλεξάνδρας 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.

rIALTo
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, 
Ηλιούπολη, 210 9958.764
Απολαυστικοί καφέδες 
και cocktails από εξειδι-
κευμένους baristas και γα-
στρονομικές απολαύσεις με 
έμφαση στα ζυμαρικά. 

ScHWEINcHEN dIcK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 
693 7983556 Street food για 
να αρχίσεις ή να κλείσεις τη 
νυχτερινή διασκέδαση στο 
κέντρο. Σε βιομηχανικό βε-
ρολινέζικο design με μου-
σικές blues, jazz και rock 
για απολαυστικά λουκάνικα 
Νυρεμβέργης, Βιέννης, 
Κρακοβίας, πατατοσαλάτες 
Βαυαρίας και Βερολίνου, 
αυθεντικά βαυαρέζικα 
αλλαντικά και πολλές 
μπίρες.

* SHAmoNE     
Κωνσταντινουπόλεως 46, 
Γκάζι  Βar restaurant με 
εντυπωσιακό χώρο, κουζίνα 
16 πιάτων σε οικονομικές 
τιμές (€ 6-14 το πιάτο), 
μεγάλη μπάρα για cocktails 
και burlesque happenings 
από ηθοποιούς, χορευτές 
και performers κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο. Μέσα 
στους ιδιοκτήτες και ο Φώ-
της Σεργουλόπουλος. 

SoUVLAKI BAr       
Aδριανού & Θησείου 15, 210 
5150.550 Σουβλάκι σε ατμό-
σφαιρα bar, σερβιρισμένο 
με τους πιο πρωτότυπους 
τρόπους. Hot πιάτο τα πικά-
ντικα χοιρινά μπριζολάκια. 

TGI FrIdAy’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 
210 623 3.947-8/ Υμηττού 
110, Παγκράτι (Εμπ. Κέντρο 
Athens Millennium), 210 
7560.544-5/ Νεοφύτου 
Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 722 
7.721/ Λ. Κηφισίας & Αλε-
ξάνδρας, 210 6475.417-8/ 
Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982.608-9/ PierOne Μαρ. 
Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 210 
9853.281/ Athens Metro 
Mall, Λ. Βουλιαγμένης 276, 
Αγ. Δημήτριος, 210 9717.223 
Aπό burgers και μεξικάνικη 
tortilla μέχρι εισαγόμενες 
μπίρες και κοκτέιλ τεκίλας. 
Το πιο συμπαθητικό και 
γελαστό σέρβις της Αθήνας 
και ντεκόρ με αμερικανιές 
που θες ώρες να το χαζεύ-
εις. €Ξ Μ A.V.

 
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 - Καλαμαριά, 

2310 433700 
Νόστιμη κου-
ζίνα με ιταλική 
απόκλιση (τα 
μακαρόνια 

τα βράζουν 
τη στιγμή της 

παραγγελίας), κρε-
ατικά, μενού διαίτης και 

παιδικά. Και delivery. €   

dA VINcI
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρα-
σκευή, 210 6000.102 Πολυ-
επίπεδος χώρος, ανοιχτός 
από το πρωί για καφέ ως το 
βράδυ για φαγητό και ποτό. 
Και  πολυτελής αίθουσα για 
ιδιαίτερο μενού και αίθουσα 
εκδηλώσεων και champagne 
hall για ποτό και finger food. 
Parking. Έως 1.00. € €

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.

SANTA FE
Αγ. Γεωργίου 30Β, 210 
6859.690, Χαλάνδρι Το έθνικ 
στέκι του Χαλανδρίου. Σε 
μια όμορφη μονοκατοικία, 
εδώ και 15 χρόνια σερβίρει 
ιδιαίτερες hot γεύσεις από 
tacos, burritos, enchiladas, 
quesadillas, χορταστικά 
burgers και υπέροχες μπριζό-
λες γάλακτος και σταβλίσιες. 

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 σαλάτες, 
κρέατα και πουλερικά σε ειδι-
κή χάρτινη συσκευασία που 
–πώς γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Και dine in και delivery 
στο σπίτι με δώρο 
brownies  

Ταβέρνες

ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ    
Πολέμωνος 4, πλ. Προσκό-

πων, 210 7236.903 Παλιά, 
all time classic ταβέρνα απ’ 
όπου έχει περάσει σχεδόν 
όλη η πόλη. Σπιτική ελληνι-
κή κουζίνα, νόστιμες πίτες 
απ’ την κυρία Παναγιώτα και 
τέλεια ψημένα παϊδάκια. Και 
σε πακέτο. Κυριακή βράδυ 
κλειστά. € Μ

PIΦIΦI 
Eμ. Mπενάκη 69A & 
Bαλτετσίου, Eξάρχεια, 
210 3300.237 
Σε στιλ μοντέρνας ταβέρ-
νας, με παραδοσιακές συ-

νταγές απ’ όλη την Eλλάδα. 
Kυρ. 13.00-18.00, Δευτ. 
κλειστά. m  

PoZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, 
Eξάρχεια,210 3302.933 
Γνωστό φοιτητοστέκι, 
φημίζεται για την ελληνική 
του κουζίνα και για τον 
καταπράσινο στεγασμένο 
του κήπο. Aτού ότι μένει 
ανοιχτά ως αργά... και τις 
καθημερινές. m Ξ ●

Παραμυθένιες γεύσεις κάθε Τετάρτη 
στο Altamira Κολωνακίου 
 
Το multi ethnic εστιατόριο Altamira στο Κολω-
νάκι μάς αρέσει πολύ για τα ζωηρά χρώματα και  
τα εξωτικά του αρώματα. Η κουζίνα του δημι-
ουργεί γεύσεις υπέροχες που μας ταξιδεύουν 
σε όλο τον κόσμο – Μεξικό, Ινδία, Αραβικές χώ-
ρες, Ασία. Φέτος έχει καθιερώσει νέες μειωμέ-
νες τιμές, ενώ για δεύτερη χρονιά συνεχίζει μια 
πολύ γλυκιά ιδέα: να μας αφηγείται παραμύθια 
όπως έκαναν παλιά οι μαμάδες για να τρώμε όλο 
μας το φαγητό! Κάθε Τετάρτη λοιπόν, στις 9.30, 
παρέα με παραμύθια από όooλο τον κόσμο και 
αφηγητές αγαπημένους καλλιτέχνες, μαζί με το 
κρασί Kanenas Tsantali, που για αυτές τις βρα-
διές προσφέρεται σε ειδική προνομιακή τιμή.
 
Τσακάλωφ 36, Κολωνάκι, 210 3614.695/ Περικλέ-
ους 28, Μαρούσι, 210 6128.841

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢
LOW BAR
Θυμίζει μπαρ σε κυ-
κλαδίτικο νησί, έχει 
ειδικά διαμορφωμέ-
νη εξωτερική αυλή, 
φτιάχνει ωραία δη-
μιουργικά cocktails, 
παίζει ωραίες mainstream, jazz, soul, rock και 
freestyle μουσικές που αρέσουν πολύ και είναι πά-
ντα γεμάτο. Θέλεις και κάτι άλλο; Ανοιχτά από τις 
15.00 το μεσημέρι. 
Χαρ. Τρικούπη 142, Ν. Ερυθραία, 210 6202.187

ΗA DOG 
Hot dogs, όπως Αμερική. Έ-
ντεκα διαφορετικά είδη σε 
λουκάνικο με έξι διαφορε-
τικές σάλτσες να μη ξέρεις 
ποιο να πρωτοδιαλέξεις – και 
chicken dog με λουκάνικο 
από κοτόπουλο. Ανοιχτό κά-
θε μέρα 11.00 - 4.00, Κυριακή 
από τις 18.00. Τα βρίσκεις και 
σε Χαλάνδρι, Ζωγράφου, αλλά και στην Πάρο. 
Ελ. Βενιζέλου 72, Ν. Ερυθραία, 210 6250.702 

ΚΑΠΑΚΙ 
Βρίσκεται σταθερά 
στο πόστο του, στην 
πολυσύχναστη πλα-
τεία Αγ. Ειρήνης, τα 
τελευταία 10 χρόνια. 
Και καθόλου τυχαία, 
ο κόσμος το αγαπάει πολύ. Ανοιχτό όλη μέρα με 
χαλαρή μουσική το πρωί για καφέ, κους κους και 
ελαφριά γεύματα, το βράδυ ανεβάζει ρυθμούς με 
funk, soul και indie ρυθμούς. Έχει και πατάρι για να 
«κόβεις κίνηση» από ψηλά. 
Αθηναΐδος 8 & πλ. Αγ. Ειρήνης 6, Αθήνα, 210 3243.096 
 

SEMELI 
Για την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου και 
το σπέσιαλ δείπνο που ετοιμάζεις σπί-
τι σου, τα κρασιά Semeli προτείνουν 
το Ορεινός Ήλιος λευκό ή ροζέ, με α-
ρώματα μεθυστικά, εξαιρετική γεύση 
και οικονομική τιμή. Πίνονται σε 9-10 
βαθμούς το λευκό και 10-12 το ροζέ. 
Για ακόμα πιο εντυπωσιακές στιγμές, 
ένα Semeli Grande Reserve Nemea ή 
ένα Chateau Semeli είναι η σωστή επι-
λογή. Σε επιλεγμένες κάβες και super 
markets.

Η γΕύσΗ 

Τού ΕρωΤΑ

Στη σχολή Le monde ετοιμά-

ζουν για τον Άγιο Βαλεντίνο το πιο 

ερωτικό τους μάθημα. Δευτέρα 13/2, 

17.30-20.30, όσοι παραβρεθούν θα μα-

γειρέψουν παρέα με το σεφ Μιχάλη Ντου-

νέτα τα πιο ρομαντικά πιάτα και θα μάθουν 

τις πιο αφροδισιακές συνταγές. Κόστος 

σεμιναρίου € 10. Θεσσαλονίκης 45, Μοσχάτο, 

210 8211.700/ www.lemonde.edu.gr
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Musicvoice
συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/ δίσκοι

Τ
ίποτε δεν είναι τυχαίο. 130 συναυ-
λίες περίπου το χρόνο, για τρία 
χρόνια. Από τη δεύτερη ακρόαση 
της Μικρής Άρκτου με αστείρευ-
τη ενέργεια πέρασε με μια ανάσα 
στην πρώτη γραμμή της νέας ελ-
ληνικής σκηνής.  Mια βαλίτσα που 

δεν κλείνει ποτέ, ύπνος σε ξενοδοχεία, 
νέα πρόσωπα, νέες πόλεις, χιλιόμετρα 
και κάθε παράσταση ένα νέο επεισόδιο 
στον κύκλο της σειράς «Η Bofiliou Band 
ταξιδεύει». Το επόμενο πρωινό μετά την 
πρεμιέρα της στο Gazoo, η Νατάσσα 
Μποφίλιου θυμάται όλα τα επεισόδια...

Τι φιλοδοξούν να φέρουν οι «Mέρες του 
φωτός» στην γκριζάδα των ημερών; Να 
επαναφέρουν μια ευτυχή ανάμνηση, να 
δημιουργήσουν μία καινούργια σε ένα 
σκοτεινό περιβάλλον που έχει απόλυτη 
ανάγκη από λίγο φως και να χαμογελά-
σουν λίγο σαρκαστικά στην εποχή που 
μας επιβάλλει ένα τόσο βαθύ σκοτάδι. 
Πώς είναι η ζωή με μια ανοιχτή βαλί-
τσα; Ταλαιπωρία και ελευθερία. Κόπωση, 
δυσκολία, κακός ύπνος, συνεχές ταξίδι, 
πρόσωπα, αλητεία, δρόμος, ανανέωση, 
δύναμη, κατάκτηση, καθαρός αέρας, 
στιγμές λύτρωσης και χαράς.  Έχεις τα-
ξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Ποιο κοινό 
ήταν το πιο ενδιαφέρον ή το πιο απρό-
βλεπτο;  Κλισέ, αλλά πάντα υπάρχει κάτι 
εξαιρετικά απρόβλεπτο και ενδιαφέρον 
σε κάθε κοινό και πόλη! Κάθε παράστασή 
μας είναι μια καινούργια περιπέτεια κι ένα 
νέο επεισόδιο στον κύκλο της σειράς «Η 
bofiliou band ταξιδεύει». Οι κύκλοι χω-
ρίζονται σε εποχές. Φαντάσου κάτι σαν 
«η Πολυάννα μεγαλώνει», «η Πολυάννα 
παντρεύεται», «η Πολυάννα μητέρα» 
κ.λπ. Ποια ήταν η καλύτερη συναυλία; 
Ποια να πρωτοθυμηθώ; Ελπίζω να με 
ρωτήσεις και κάτι ακόμα που θα πρεπει 
να απαντήσω με κλισέ, για να σου πω 

«περνάμε καλά στα καμαρίνια κι αυτό 
βγαίνει στη σκηνή». Πώς ήταν η συνερ-
γασία με τον Γιάννη Κακλέα; Απολαυστι-
κή. Μια καινούργια, υπέροχη εμπειρία. 
Μας έφερε φρέσκο αέρα στον τρόπο 
που σκεφτόμαστε και μας βοήθησε πολύ 
να στήσουμε την παράστασή μας όπως 
ακριβώς την είχαμε ονειρευτεί... Είναι 
πολύ γλυκός, γεμάτος ενέργεια. Μία αφο-
πλιστικά χαρισματική προσωπικότητα. 
Πώς σου φαίνεται η ελληνική μουσική 
πραγματικότητα; Σαφής, αυτόνομη και 
ανεξάρτητη. Με κότσια και ειλικρινή, σύ-
χρονή έκφραση. Ποια σημεία της Αθή-
νας αγαπάς; Λατρεύω την πόλη μου απ’ 
άκρη σ’ άκρη. Γι’ αυτό κι έχουμε σχέση 
πάθους, μίσους κι αγάπης. Αγαπώ πολύ 
τα Βόρεια Προάστια λόγω των παιδικών 
μου αναμνήσεων και το κέντρο λόγω των 
τελευταίων 10 χρόνων ακατάπαυστης 
ζωής βιωμένης στους δρόμους του. Α-
γαπημένο στέκι τον τελευταίο αρκετό 
καιρό η πλατεία Καρίτση κι όλη η περιοχή 
τριγύρω... Πώς σε περιγράφουν οι φίλοι 
σου με τρεις λέξεις; Δεν ξέρω, πρέπει να 
τους ρωτήσω. Θα σου πω, όμως, πώς με 
φωνάζουν. Έχω τρεις διαφορετικές προ-
σφωνήσεις: bolfina, κουλίτσα και σαντέ-
ζα. Ανάλογα το φίλο και τα κέφια. 

Info Η Νατάσσα Μποφίλιου μαζί με τους 
Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευ-
αγγελάτο παρουσιάζουν τις «Μέρες του 
φωτός» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. 
Κάθε Σάββατο στο GAZOO, Πειραιώς 102-
104, 210 3422.888, έναρξη: 22.30. Είσο-
δος bar: € 10, θεατρικές θέσεις/θεωρείο € 
20 με ποτό, κατανάλωση σε τραπέζι: € 25 
το άτομο με δύο ποτά, τιμή φιάλης ουίσκι: 
€ 100 (4 άτομα), τιμή φιάλης κρασιού: € 50 
(2 άτομα) ●

Του γιωργου δημητρακοπουλου

Q&A

Νατάσσα μποφίλιου
Εργαζόμενο κορίτσι

Στο site ολόκληρες και οι δύο συνεντεύξεις
www.athens voice.gr

Συνθέτει μουσικές εικόνες που δείχνουν την κρυφή 
όψη της πραγματικότητας. Μελαγχολικές κλίμακες 
συναισθηματικής ανάτασης. O Hior Chronik γεννήθη-
κε στην Αθήνα το ’74. Ξεκινώντας ως ραδιοφωνικός 
παραγωγός και μουσικός συντάκτης πειραματίζεται 
εδώ και 6 χρόνια με τη δική του μουσική με κινημα-
τογραφικό ήχο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του 
αλμπουμ «Unspoken Words» στην ασιατική mu:nest. 
Συμμετέχει με τη μουσική του στο θεατρικό έργο «Το 
χέρι» σε σκηνοθεσία Έλενας Πέγκα, που ξεκινά 13/2 
στο Θεάτρο του Νέου Κόσμου.

❱❱ 
Τα παιδικά μου χρόνια ήταν τόσο ήρεμα και η σχέση 
με τους γονείς τόσο αρμονική, που αυτό αργότερα 

με έβαλε σε υπαρξιακούς μπελάδες. Ήμουν ένας μικρός 
«οδοιπόρος» του Πεσόα, όπου αργότερα έπεσα σε βα-
θιά κατάθλιψη. Με έσωσε η μουσική και η φιλοσοφική 
προσέγγιση του Woody Allen για τη ζωή γενικότερα.

❱❱  
Απέφευγα χαρακτηριστικά να απαντήσω μέσα 
μου τι δρόμο ήθελα να ακολουθήσω. Με γοήτευε 

το άγνωστο και δεν έκανα ποτέ σχέδια για το μέλλον. Αν 
υπήρξε μια εικόνα στο μυαλό μου εκείνη την περίοδο, 
ήταν αυτή του διάσημου μουσικού. Ήθελα να μπορώ να 
είμαι ψώνιο και να μου αξίζει. Δεν γνώριζα καλά τη ζωή 

ακόμα… σκέψεις-σαπουνόφουσκες. Αυτός ο δρόμος 
δεν υπάρχει πια στο χάρτη των ονείρων μου.

❱❱
Οι καθοριστικές επιρροές μου… από John Coltrane, 
Τarkovsky, Ηλία Πετρόπουλο και Debussy, μέχρι την 

καλοκαιρινή μοναξιά της γειτόνισσάς μου στο μπαλκόνι 
και τα λυπημένα πρόσωπα όσων αγνοούν τη λύπη τους. 

❱❱
Δεν μετανιώνω για τίποτα. Ό,τι τραβάει το αυτί μου, 
μου υπενθυμίζει να μην πιάνομαι κορόιδο – του 

κακού μου εαυτού κυρίως.

❱❱ 
Νιώθω ότι οι μεγαλύτερες αξίες στη ζωή, η αλ-
ληλεγγύη και η αγάπη, για πολλούς είναι χεσμένη 

υπόθεση. Άπραγοι νοητικά και με μπόλικο make up στη 
στιγματισμένη από βλακεία ζωή τους, παράσιτα που 
θέλουν να διαπρέψουν στο χώρο της τέχνης, μένουν 
εκτός απ’ τη ζωή και απέχουν με απαιτήσεις για τα κοι-
νωνικά αγαθά. 

❱❱ Επηρεάζομαι από τα πρόσωπα που αγαπώ, τον κό-
σμο που μισώ, τους έρωτές μου και το Βερολίνο. 

❱❱ 
Η πόλη που ζω, η Αθήνα, δεν είναι η ομορφότερη 
που ξέρω. Έχει την πιο άναρχη δόμηση και την πιο 

κακόγουστη αρχιτεκτονική που έχω συναντήσει όπου 
κι αν έχω ταξιδέψει. Την αγαπώ για τους δικούς μου λό-
γους. Είναι σαν τη μάνα που δεν σε μεγαλώνει σωστά, 
αλλά δεν γίνεται να πάψεις να την αγαπάς. 

Τι να κάνει 
άραγε ο sillyboy;

Τον ρωτήσαμε, με την ευκαιρία του live που δίνει ανήμερα 
της ονομαστικής του γιορτής (του Αγίου Χαραλάμπους), 
την Παρ. στο Floral. «Αυτό τον καιρό δουλεύω το υλικό 
για το δεύτερο δίσκο μου, που ελπίζω να κυκλοφορήσει 
τον Μάιο, και κάνω πρόβες για το live της Παρασκευής. Α-
ναπόφευκτα περνάω αρκετό χρόνο μπροστά από τον υπο-
λογιστή και ξεκουράζω τα αυτιά μoυ με το “Somebody that I 
Used To Know” του Gotye. Λόγω του φόρτου εργασίας έχω 
σταματήσει να βγαίνω και συνήθως χαλάω τα λεφτά μου στο 
πετρέλαιο και το ΤΕΒΕ».
*Έναρξη 22.00, free, ακολουθεί dj set από Lilis bros

citybeat
Του παναγιωτη 

μΕνΕγου

Το soundtrack της πόλης

Hior 
chronik
η δική μου ambient
 
Του γιωργου δημητρακοπουλου

Στα υπόλοιπα: Στο 6 d.o.g.s. την Παρ. έρχεται «Το κλουβί με τις τρελές» 
και περιλαμβάνει την εξαιρετική Margaret Dygas της Perlon από την 
Πολωνία, τη γνώριμή μας Maayan Nidam από το Τελ Αβίβ, τη Violett από 
την Αργεντινή πρώτη φορά σε αθηναϊκά dexx και τις δικές μας k.atou και 
Giganta (€ 12) *** O Spyreas Sid φοράει τα ακουστικά της Ino Mei και την 
αντικαθιστά αυτήν την Παρ. στο Mo’ Better (free) ***Κάθε Παρ. στο ΤΩ-
ΡΑ!Κ44 οι Swing Shoes μαζί με τις φωνάρες της Ειρήνης Δημοπούλου και 
της Sugahspank!, ενώ το Σάβ. εμφανίζονται οι Space Blanket (free) *** 
Το ότι έρχονται οι SNAP! την Παρ. στο Barouge για live PA, το αφήνω στην 
κρίση σας (€ 20). Κι ακόμα: ο Χρήστος Παπαδάς του Red FM στο Bronco 
(Διομ. Κυριακού 17, Κηφισιά, 10/2) και πάρτι για… μοναχικές καρδιές 
ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στο The Bar (Ανδρ. Παπανδρέου 15, Γλυ-
φάδα). ●   ➜ p_menegos@yahoo.com

Στο 
athensvoice.gr 

o Sillyboy μιλάει 
για τα τραγούδια 

της ζωής του. 
ακούστε τα…



To νέο site της AThens Voice και 
του Γιώργου Πανόπουλου 

cosmictelegram.gr
ΜΠΕΣ ΤΩΡΑ! 

Έχεις τηλεγράφημα από το σύμπαν...
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Ετήσιες, μηνιαίες και εβδομαδιαίες προβλέψεις
Αστρολογικά άρθρα

Αναλύσεις: Μάθε για το άστρο σου 
Φτιάξε το χάρτη σου 

Συναστρίες: Εσύ, αυτός, αυτή και τα μυστήρια
Κλαμπ ζωδίων, chat: Μίλα με τους δικούς σου

Ο Γιώργος Πανόπουλος απαντάει στις ερωτήσεις σας

9 - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 A.V. 43
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ΑFTER DARK 
Διδότου 31, Εξάρχεια, 
210 3606.460
9/2: Lizardz-Dull Days. 
10/2: Outsiders. 11/2: 
Sax’s. 12/2: Mother 
Hackers. 14/2: Groove 
Therapy. 15/2: Out Of 
Memo.

ΑΚΤΗ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιώς 178 & Λαμίας 4, 
210 3418.020
Παρ. & Σάβ. Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας, Σάκης 
Μπουλάς, Μίλτος 
Πασχαλίδης, Γιάννης 
Κούτρας, Δημήτρης 
Σταρόβας, Γιάννης Ζου-
γανέλης.

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, Παγκράτι, 
210 7560.102
9/2: Γιώργος Κοντρα-
φούρης Baby Trio. 10/2: 
Next Step Quintet.11/2: 
SucScale Project.15/2: 
Takim ft. Vaggelis Karipis.

AN CLUB
Σολωμού 13-15, 
210 3305.056
 9/2: Last Drive, Deus 
Ex Machina, Sex Beat, 
Soundkrash. 10/2: 
Xαοτική Διάσταση - Νο 
Μind - Στίγμα 90. 11/2: 
Ruined Families - Acid 
Baby Jesus - The Men. 
12/2: Incongruity - 
Chained and Desperate 
- Soulless. 

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ελασιδών 6, Γκάζι
Πέμ. Mπάμπης Στόκας. 
Παρ. & Σάβ. Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου & 
Κίτρινα Ποδήλατα. Kυρ. 
Γιώργος Γκικοδήμας 
- Μαρλέν Αγγελίδου - 
Γιώργος Καπνίσης.  

AYΛΑΙΑ
Αγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074
9/2: Μάνος Πυροβολά-
κης. 10 & 11/2: Χαΐνηδες. 
12/2: Modern Music 
School. 13/2: Μελίνα Κα-
νά -  Λιζέτα Καλημέρη. 
14/2: Adriatica. 15/2: 
Σοφία Παπάζογλου. 

BACARO
Σοφοκλέους 1, 
210 3211.882
9/2: Tsakas - 
Konstantinou - Douvas 
Trio. 10/2: Happy Dog 
Project - Nάσια Γκόφα. 
11/2: The Hirollers.

BAROUGE
Aνδρόνικου 4, Γκάζι, 
697 23092365
10/2: 15 50.

ΒΙΟS
Πειραιώς 84, 210 
3425.335

11/2: Schoolwave 
Bands Live. 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
Κασσάνδρας 

19, 

210 3473.835
Παρ. & Σάβ. Μαρινέλλα - 
Ν. Θεοδωρίδου. 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Λ. Συγγρού 143, 
210 9315.600
Δευτ. Nίκος Ξυδάκης - 
Τρίφωνο - Γ. Νταγάκη 
- Duo Fina. 10 & 11/2: Ν. 
Πορτοκάλογλου με κα-
λεσμένους τους Ευτυχία 
Μητρίτσα και Κώστα Λει-
βαδά - Λεωνίδα Μπαλά-
φα αντίστοιχα. GIALINO UP 
STAGE  Σάβ. Χριστόφορος 
Ζαραλίκος. 10/2: Aδρια-
νός Νόνης με guests.

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

ENZΖO DE CUBA
Αγ. Παρασκευής 70-72, Πε-
ριστέρι, 210 5782610
Δευτ. Brasilian Night. 
Tρ. Salsa Romantica. 
Tετ. Salsa Picante. Πέμ. 
Βarrio Latino. Παρ. 
Pedro Santana - Rossana 
Mailan. Σάβ. & Kυρ. Pedro 
Santana - Salsa Sinners.

HALF NOTE
Τριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213.310
9-12/2: Δημήτρης Κα-
λαντζής - Mano’s. 13/2: 
Opera Chaotique.15-
19/2: Carmen Souza.

FAUST
Καλαμιώτου 11 & Αθηναΐ-
δος 12, πλ. Αγίας Ειρήνης, 
210 3234.095
9/2: Femi Temowo. 12/2: 
Mαρία Μανουσάκη 
13/2. Κέλλυ Καλτσή & 
The Special K’z. 14/2: 
Fenia Papadodima et 
les Zazous. Kάθε Τετ. 
Belleville με βραδιά κα-
μπαρέ.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, Εξάρ-
χεια, 210 3800.070
10/2: Sillyboy. 11/2: 
Ramon Soto y La 
Cucharacha. 
 
GAGARIN
Λιοσίων 205, Αττική
10/2: The Fall. Δευτ. 
συζητήσεις με τον Πέτρο 
Τατσόπουλο.

GAZARTE
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 
210 3452.277 
Παρ. Φοίβος Δεληβοριάς 
- Μάρθα Φριντζήλα. Σάβ. 
& Κυρ. Eλευθερία Αρβα-
νιτάκη.

GAZOO
Πειραιώς 102-104, 
210 3422.888
Κάθε Σάβ. Ν. Μποφίλιου.

GHOST HOUSE 
Λεπενιώτου 26, Ψυρρή, 
210 3236.431
Stage 1. Παρ. Νεκτάριος 

Σφυράκης. Σάβ. Μιχάλης 
Ρακιντζής.
Stage 2. Παρ. Karaoke. 
Σάβ. Κωνσταντίνος Θα-
λασσοχώρης. 

GINGER ALE
Θεμιστοκλέους 14, Εξάρ-
χεια, 210 3301.246
14/2: Everybosy Swing live 
με τον Μάνο Αθανασιάδη 
και το σχήμα του. 

ΙΑΝΟS
Σταδίου 24, 210 3217.810
11/2: Mανώλης Φάμελ-
λος - Δραμαμίνη. 

ΙΝ VIVO
Χ. Τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
10/2: Gypsy Jazz Project. 
11/2: Down Home.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς 142 & Π. Ράλλη, 
210 3454.108 -888
Παρ. & Σάβ. Δημήτρης 
Μητροπάνος, Γιάννης  
Κότσιρας & Δημήτρης 
Μπάσης.
  
KOO KOO MUSIC BAR
Iάκχου 17, Γκάζι, 
210 3450.930 
10/2. Melios 
BalkanaMama. Σάβ. 
Tonis Sfinos. 

ΚΥΤΤΑΡΟ
Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 
210 8224.134, 697 7641373
10/2: Εat Metal Festival. 
11/2: Intergrity - 
Endsight. 12/2: Band On 
The Stage.

PASSPORT
Καραΐσκου 119, πλατεία Κο-
ραή, Πειραιάς, 210 4296.401
11/2: Active Member

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9Α, Ηλιούπολη, 
210 9702.025
12/2: Sunday Live.

ΡΙΦΙΦΙ
Εμ. Μπενάκη 69Α & Βαλτε-
τσίου, Εξάρχεια
9/2: Eat Your Fish με jazz.

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μαρίνου Αντύπα 38, Ηλιού-
πολη, 210 9750.060 
Παρ. & Σάβ. Χρήστος 
Νικολόπουλος - Σοφία 
Παπάζογλου. 

SIX D.O.G.S
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510
9/2: 700 Machines - 
Mamma Kin - Fool In The 
Box. 10 & 11/2: Lue Lally 
(Fugazi). 15/2: Van D’ Ark.

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
Κυρ. «Socialatin». Πέμ. 
Σοφία Βογιατζάκη, 
Πέτρος Μπουσουλόπου-
λος, Γιώργος Αλουπο-
γιάννης, Λεωνίδας Σώ-
ζος, Άρτεμις Ματαφιά. 
Τετ. 15 50 και Σωτήρης 
Καλυβάτσης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
Νέος Κόσμος, 210 9226.975
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Παρ. & Σάβ. Χρήστος 
Θηβαίος - Kal Draco 
Project. Δευτ. Σωκράτης 
Μάλαμας. 9/2: Σοφία 
Κουρτίδου. 15/2: Mιχά-
λης Τζουγανάκης. CLUB 
9/2. Ιmam Baildi - Word 
Of Mouth, Μαίρη Λίντα. 
Παρ.-Σάβ. Ηοuse Band. 
Κυρ. A des potes. Tρ. Mα-
ρίζα Ρίζου Δευτ. Πάνος 
Μουζουράκης - Βαγγέ-
λης Ασημάκης. Τετ. Μα-
τούλα Ζαμάνη. PLUS Σάβ. 
Mύρωνας Στρατής - Ησα-
ΐας Ματιάμπα - Παναγιώ-
της Τσακαλάκος. 10/2: 
Bασίλης Καζούλης.

SPIRIT
Μιαούλη 13, Ψυρρή, 
210 3217.433 
11/2: Howlin’ Kay.

ΤΑS STAGE
Boυτάδων 6, Γκάζι
Κυρ. & Δευτ. Μέμος Μπε-
γνής, Τζένη Μπότση, 
Δημήτρης Βλάχος, Χρι-
στίνα Πομόνη, Στεργία 

Μιχαήλου.
ΤΙΚΙ ΑΤHENS
Φαλήρου 15, Μακρυγιάννη
9/2: Lord 13. 12/2: Dr 
Atomik.

ΤΩΡΑ Κ44 
Κων/πόλεως 44, Γκάζι
9/2: 63 High. Παρ. Swing 
Shoes. 11/2: Space 
Blanket. 14/2: Λεωνίδας 
Μαράντης & Spotlights. 
Tετ. Wedding Singers.
 
ΠΙΣΤΕΣ - CLUBS
 
ACRO
Ιερά Οδός 11, Γκάζι, 
210 3417.300
Παρ. & Σάβ. Eλένη Βιτάλη, 
Γεράσιμος Ανδρεάτος, 
Μελίνα Ασλανίδου, Γιώτα 
Νέγκα, Τάκης Σούκας.

ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΝΑ
Πειραιώς 166, Γκάζι
Παρ. & Σάβ. Σάκης Ρου-
βάς - Οnirama - Eλένη 
Φουρέιρα.

ΑΣΤΕΡΙΑ
Γ. Λαμπράκη 2, Γλυφάδα, 
210 8944.558
Παρ. & Σάβ. Στέλιος 
Ρόκος - Δήμος Αναστα-
σιάδης.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ STUDIO
Λ. Συγγρού 259,
210 9425.754
Παρ. & Σάβ. Τόλης Βο-
σκόπουλος - Αντώνης 
Ρέμος.

COSMOSTAGE
Πειραιώς 178, Ταύρος, 
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 - Αγγελική Ηλιάδη.

ΝΑΪΤ 
Ιερά Οδός & Σπύρου Πάτση, 
Βοτανικός, 210 3424.299  
Πάρ.-Σάβ. Mαζωνάκης 
- Τάμτα.

REX
Πανεπιστημίου 48, 
210 3814.591
Παρ. & Σάβ. Άννα Βίσση 
- Μαίρη Λίντα - Wedding 
Singers. 

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

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» 
Πειραιώς 254, Ταύρος 
Παρ. & Σάβ. Αλκίνοος 
Ιωαννίδης.

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρ-
λιν 1, 210 3611.206  
9/2: Παναγιώτης Τρο-
χόπουλος. 14/2: Διάλεξη 
Γιώργου Κοντογιώργη. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» 
Πειραιώς 254, Ταύρος, 
212 2540.300
Παρ.&Σάβ. Aλκίνοος Ιω-
αννίδης ως 18/2.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
Εξώστης 2ου ορ., Αίθουσα 
Αρχαϊκών Αγαλμάτων
Kάθε Πέμ. Moυσικές 
συναντήσεις του Μάνου 
Χατζιδάκι (17.00).

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 
210 3213.100
Κάθε Παρ.-Κυρ. Xάρις 
Αλεξίου - Δήμητρα Γαλά-
νη, «Σε μπλε βελούδο». 
Ως 18/3.
 
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΤΕΧΝΩΝ  
Συγγρού 107-109, 
210 9005.800
11/2: Αυτοσχεδιαστικές 
μουσικές δράσεις Agusti 
Fernandez, Barry Guy, 
Ramon Lopez. ●

σκηνές-live Του ΓΙώΡΓΟυ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟυΛΟυ

μουσικές

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ - MANO’S
 

H 
σημαντική νέα δισκογραφική δουλειά, το 
άλμπουμ «Mano’s» (Verve), αποτελεί μια 
τζαζ προσέγγιση στη μουσική του Μάνου 

Χατζιδάκι από το γκρουπ του του πιανίστα Δημή-
τρη Καλαντζή, που απαρτίζουν εξαιρετικοί Έλληνες 
jazzmen με τη σύμπραξη της Καμεράτας σε ένα δη-
μιουργικό αποτέλεσμα.

HALF NOTE, Tριβωνιανού 17, Μετς, 210 9213.310.  
Έναρξη 22.30. Κυρ. 21.00. Είσοδος € 20-10. Έως 12/2.

➜ museweek@athensvoice.gr

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
του μεγάρου

>>>9/2 H ιστορία της γυναίκας μέσα 
στους αιώνες από την αγαπημένη χο-
ρεύτρια του Νουρέγιεφ Μαρί-Κλοντ 
Πιετραγκάλα στην παράσταση «Ο πει-
ρασμός της Εύας» (20.00).
>>>10/2 Συνάντηση κορυφής Μίκη 
Θεοδωράκη και Ντμίτρι Σοστακόβιτς 
από την ΚΟΑ με σολίστ τον πιανίστα Κυ-
πριανό Κατσαρή σε μουσική διεύθυνση 
Λουκά Καρυτινού (20.30).
>>>11/2 Σε απευθείας μετάδοση από τη 
Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης 
η όπερα «Το Λυκόφως των Θεών» του 
Wagner (20.30). >>> O κορυφαίος βιολο-
νίστας Λεωνίδας Καβάκος ερμηνεύει 
σονάτες για βιολί του Μπετόβεν με τη 
συνοδεία του Enrico Pace στο πιάνο 
(20.30).
>>> 12/2 Φιλανθρωπικό γκαλά με τη μέ-
τζο σοπράνο Carla Dirlikov (20.30).
>>> 14/2 Η όπερα του Γκλουκ «Ο θρίαμ-
βος της Κλέλιας» σε λιμπρέτο του Πιέτρο 
Μεταστάσιο υπό την καθοδήγηση του 
Βρετανού σκηνοθέτη Nigel Lowery και 
σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Πέτρου. 
(20.30). Και στις 15/2. >>> Αναδρομή στο 
ερωτικό τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο 
στη μουσική παράσταση «Ο κύκλος του 
Έρωτα». Και στις 14/2 (20.30).
>>>15/2 Ρεσιτάλ πιάνου του Νίκου Λα-
άρη με έργα Μπετόβεν, Μότσαρτ και του 

Γιώργου Τσοντάκη (20.30).
Πληροφορίες: www.megaron.gr

Κολοκοτρώνη 9
Παρασκευή βράδυ. Ανοίξαμε την πόρτα του 
και το «Little Lion Man» των Mumford and sons 
μας άρπαξε – έτσι ανακαλύψαμε το νεοαφι-
χθέν all-day μπαρ Κολοκοτρώνη 9. Ωραίες φά-
τσες, ωραία διασκεδάζουν. Στα ποτήρια τους 
παράξενα κοκτέιλ. Δοκιμάσαμε τρία από τα 9 
που έφτιαξε για το «9» ο bartender Γιάννης 
Ψηλόλυχνος (τον ξέρaμε από το Soul). Το δι-
κό μου: μαύρο ρούμι, ginger, lime, μαρμελάδα 
μήλο, πιπέρι. Respect και στην τιμή των € 8. 
Συνεχίζεις να πίνεις. Την ατμόσφαιρα την ψυλ-
λιάζεστε από τη φωτό. Το μυστικό του όμως 
κρύβεται πάνω. Χαλιά, πίνακες στους τοίχους, 
βιβλία και ένα μεγάλο τραπέζι. Χαλαρά γίνεται 
στέκι μας. -Δ.Μ.

 ΔιΑΣΚΕΔΑΣΗ

Cafes/Bars/
Snacks

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. 

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. 

DOLCE CAFE     
Γρ. Αυξεντίου 58-60, Ιλίσια, 
210 7487.683 Για 13 χρόνια 
ο παράδεισος για τις παρέες 
που τρελαίνονται με τα επι-
τραπέζια παιχνίδια. Το βρά-
δυ ποτά και ροκ μουσικές. 
O dj Δημήτρης Παπασπυρό-
πουλος κάνει την εμφάνισή 
του μια φορά το μήνα. 

EN ΔEΛΦOIΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 210 
3608.269 Στην είσοδο του 
πεζόδρομου-συνόρου 
που σε καλωσορίζει στο 
Kολωνάκι, με 30 something 
θαμώνες. Όποιος βγαίνει 
στο Κολωνάκι περνάει από 
δω. A.V.

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.

GINGER ALE
Θεμιστοκλέους 74, πλατεία 
Εξαρχείων, 210 3301.246 
Το vintage σαλονάκι της 
πλατείας Εξαρχείων ανοίγει 
τις πόρτες του από το πρωί. 
ανεβάζει κόσμο και στον ό-
ροφο, βάζει freestyle μουσι-
κές. Ψάξε τον dj Dennis για 
ιστορίες από τα Οινόφυτα... 

MΑΓΚΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 
χρόνων. Trademark ο τοίχος 
- χάρτης της Αθήνας, η μπα-
νιέρα στην τουαλέτα, wi-fi 
spot, πάντα προοδευτικό 
και πάντα γεμάτο με τραπε-
ζάκια έξω στον πεζόδρομο 
της Αιόλου. A.V.

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. 

 
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. Ανοιχτά από 
τις 16.00 για καφέ. Δευτ. 
κλειστά. 

Μόλις έφτασε!
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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.

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, Αμπελόκη-
ποι, 210 6910.797 Με δυνατή 
μπάρα, πλούσια κάβα, 
cocktails από φρέσκα φρού-
τα, sandwiches και δροσε-
ρές σαλάτες. Πάντα υπό 
τον ήχο world, funky, soul, 
jazz, swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

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.  ●

My Dirty Valentine στο May Bar 
Βάλε τα kinky ρούχα σου και ετοιμάσου για το αnti-Valentine πάρτι της χρονιάς. Με sex 
toys να εκτίθενται τριγύρω σου (και να αποκτάς εκπτωτικό κουπόνι με το πρώτο ποτό για 
οποιαδήποτε αγορά σου από το χορηγό του πάρτι) και τον dj Blueworks να επιμελείται 
τις μουσικές. 12/2, Κακουργιοδικείου 6, Ψυρρή

Κινήσου έξυπνα στην πόλη 
✔ Ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του 
Ίντερνετ από τον ΟΤΕ και την Cosmote. Στο 
The Mall Athens, 10 & 11/2 

✔ Κλήρωση με 10 τυχερούς για το Panda 
Global Protection 2012, για ολοκληρωμένη 
προστασία σε όλα τα είδη απειλών που προ-
έρχονται από το  Ίντερνετ. Μπες στη σελίδα 
της εταιρίας στο Facebook (Panda Security 
Hellas). 

✔ Διαγωνισμός για 3 τηλεοράσεις LG 
CINEMA 3D, 42’’, από την Electronet. Δες 
στο www.facebook.com/ElectronetOfficial 

✔  Ν έ α  τ ά ξ η  Β a s i c  H a t h a  Y o g a /
Therapeutics, όπου θα καταβάλει ο κα-
θένας το ποσό που εκείνος νομίζει. Στο 
Bhavana Center, Αιόλου 43, 210 3238.133, 
www.bhavanayoga.com 

✔ Σεμινάριο salsa με fusion από αφροκου-
βανέζικη rumba & son, με τον Κουβανό 
μαέστρο Yoannis Tamayo. 18 & 19/2, στο 
Bailarte Salsa. Πληροφορίες - κρατήσεις: 697 
3251279, 210 5776.415, Ιθώμης 7, Περιστέρι 

✔ Προσφορά: Στις 11/2 στα παιχνιδάδικα 
Μουστάκας με αγορές από € 50 και πάνω 
κερδίζετε έκπτωση 30% σε όλες τις αποκρι-
άτικες στολές και αξεσουάρ, στα είδη bebe 
και σε όλα τα παιχνίδια. 
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Τα δικαιώματα… 
σε κρίση

Του ΛυΟ 
ΚΑΛΟΒυΡΝΑ

Π αίζει ρόλο το να είσαι γκέι όταν εί-
σαι άνεργος; Έχω τίποτα το κοινό μ’ 
έναν άλλον γκέι, όταν εγώ παίρνω 
€ 500 το μήνα κι αυτός 2.000; Σε μια 

εποχή που τίθεται εν αμφιβόλω έως και η επιβίω-
σή μας, δεν είναι πολυτέλεια τα γκέι δικαιώματα; 
Ακούω συχνά τέτοιες ενστάσεις: πρώτα είμαι πο-
λίτης/εργαζόμενος κι ύστερα γκέι. Η οικονομική ε-
ξαθλίωση μετράει περισσότερο απ’ την κοινωνική 
καταπίεση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. 
Κι αναρωτιέμαι: πρέπει να βάλουμε τις καταπιέ-
σεις μας στο ζύγι; Τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνε 
πακέτο. Δεν είναι κουτί σοκολατάκια, για να διαλέ-
γουμε μόνο αυτά που μας αρέσουν.

Φέτος ετοιμάζεται ένα gay pride στη Θεσσαλονίκη. 
Η θεσσαλονικιώτικη συλλογικότητα HOMOphonia 
προασπίζεται τα ΛΟΑΤ δικαιώματα, διότι, παρά την 
τυπική ελευθερία που μας αναγνωρίζεται, εξακο-
λουθούμε να δεχόμαστε σωματική και ψυχολο-
γική βία, αλλά και κρατική καταστολή. Έτσι, στις 
11/2 γίνεται πάρτι για την ενίσχυση ενός pride 
στην πόλη (9 μ.μ., Ladoze, Βηλαρά 1). Οι παρελά-
σεις περηφάνιας δεν είναι ο μοναδικός τρόπος να 
διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, αλλά σίγουρα 
βοηθάνε σε κοινωνικό αλλά και σε προσωπικό επί-
πεδο. Περισσότερα για τη HOMOphonia διαβάστε 
στο μπλογκ της: thessalonikipride.wordpress.com. 

Βγες έξω
Η Alexander Sauna γιορτάζει τα 5 της χρόνια και 
σας προσκαλεί σ’ ένα πολύ ξεχωριστό τριήμερο 
event, στις 17-18-19/2. Την Παρασκευή θα απο-
λαύσετε ένα ερωτικό σόου με τους Samuel Colt 
& Chris Porter, drag show με τον Joe William & 
go-go dancing με τους X-Action boys. Το Σάββα-
το, ο Samuel Colt κάνει ένα μοναδικό strip-show 
και την Κυριακή fashion show, με τον Chris Porter 
να επιδεικνύει τα εσώρουχα C-IN2. Το Fou κάνει 
Haunted Carnival Party την Παρασκευή 17/2. Στο 
bar Belafonte το Κέντρο Ζωής διοργανώνει στις 
14/2, 21.00 Red πάρτι για τα 20 χρόνια του. Ένδυμα 
κόκκινο. ●

Cafés/bars     

ROOSTER
Πλ. Αγίας Ειρήνης 4, 
Μοναστηράκι, 210 3224.410 
Νέα και πολλά υποσχόμενη 
άφιξη για όλες τις ώρες της 
ημέρας, που θα σε σερβίρει 
σαλάτες, νόστιμα πιάτα και 
φρέσκα γλυκά. 

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. 

FOU CLUB
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή και περήφανη 
ελληνική διασκέδαση με 
ανάμεικτες μουσικές που 
ξεσηκώνουν. 

MYBAR
Κακουργιοδικείο 6, 
Ψυρρή
Ένας  χώρος που πλέον είναι 
πλήρως ανακαινισμένος, 
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.  

NOIZ 
Kων/πόλεως 78, Ιερά Οδός, 
Γκάζι, www.noizclub.gr Tο 
σούπερ στέκι γυναικών, 
ανοιχτό κάθε μέρα. Mε 

ξένη και ελληνική μουσική, 
καταπληκτικός χώρος για 
γυναίκες που αγαπούν 
γυναίκες. 

S-CAPE ARMY ACADEMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ, που 
φέρνει την απόδραση στην 
γκέι διασκέδαση. 

SODADE 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι Στερνο-
μαχίες στο ασφυκτικά γεμάτο 
και κεφάτο γκέι κλαμπ, που 
σφραγίζει μια βραδιά έξω. 

Σάουνες     

ALEXANDER SAUNA
Μ. Αλεξάνδρου 134 & Ιερά ο-
δός (Μετρό Κεραμεικός), 210 
6980.282, 693 6959134,
www.alexandersauna.gr  Δη-
μοφιλής σάουνα στην πόλη. 
Ο ιδανικός προορισμός για 
κάθε επισκέπτη που θέλει 
να συνδυάσει cruising spa 
fun βρίσκεται στην καρδιά 
της διασκέδασης, το Γκάζι. 

FLEX FETISH SAUNA 
Πολυκλείτου 6, 210 3210.539 
Δηµοφιλής σάουνα, πρό-
σφατα ανακαινισµένη, µε µει-
ωµένες τιµές και νέο µότο το 
FLEX FETISH, σας περιµένει µε 
army & leather διακόσµηση, 
νέους χώρους, dark rooms, 
νέο µεγαλύτερο steam 
room και cruising area, roof 
garden, glory holes. Στη Flex 
Fetish θα δεις κάθε µέρα να 
συχνάζουν Bear τύποι, αλλά 
η Τετάρτη είναι η δική τους 
µέρα. www.myspace.com/
flexsaunagym.

Sex Clubs

FC.UK 
Κελεού 3, Γκάζι,  www.fc-uk.
gr Αυθεντικό dark room με 
προβολές hardcore gay ται-
νιών και πριβέ καμπίνες με 
οθόνες και καθρέφτες. ●

 G&L οδηγος

Paradise sex shop 
Το λες και… η παιδική χαρά του υποψιασμένου 
ενήλικα. Θα χαθείς σε διαδρόμους γεμάτους 
sex toys, σέξι εσώρουχα και εντυπωσιακά ρού-
χα και στολές για αγόρια και κορίτσια, και θα 
βρεις ό,τι σου χρειάζεται από: αιθέρια έλαια, 
λιπαντικά, S/M αξεσουάρ, παπούτσια, BodyArt 
και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει την ερωτική σας 
ζωή πιο γεμάτη. 

Συγγρού 52, 210 9200.266/ Κατεχάκη 7,  
210 6997.071/  www.sextoys.gr 
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>>> Ο Άνταμ Σάντλερ υποδύεται και τον ήρωα και τη δίδυμη αδελφή του που έρχεται 

να τον επισκεφτεί για λίγες μέρες και δεν λέει να ξεκολλήσει στο «Ο Τζακ και η Τζιλ» 

(Jack and Jill) του Ντένις Ντούγκαν. Το τρέιλερ μοιάζει από εκείνα που θέτουν ως προα-

παιτούμενο τη λοβοτομή για να απολαύσεις την ταινία και η παρουσία του Αλ Πατσίνο 

στο ρόλο του... Αλ Πατσίνο σε κάνει απλά να λυπάσαι, σκεπτόμενος πόσο χαμηλά 

μπορεί να πέσει κάποιος για τα χρήματα>>> Η Κάθριν Χάιγκλ υποδύεται μια πρώην πω-

λήτρια εσωρούχων που γίνεται κυνηγός επικηρυγμένων στο «One for the Money» της 

Τζούλι Αν Ρόμπινσον. Πρώτη αποστολή να πιάσει έναν από τους πρώην της. Αυτό που 

λέμε, βγαλμένο από τη ζωή. >>> Ο Τζόρτζ Λούκας προφανώς 

δεν έχει ακόμη χορτάσει λεφτά από την κότα με τα χρυσά αυ-

γά που ονομάζεται «Πόλεμος των Άστρων». Έτσι σας δίνει την 

ευκαιρία να του δώσετε μερικά ακόμη, βγάζοντας στις αίθου-

σες τη χειρότερη ίσως ταινία της σειράς, το «Star Wars: Επει-

σόδιο Ι - Η αόρατη απειλή» (Star Wars: Episode I The Phantom 
Menace)** σε 3D. Μην ανησυχείτε, θα ακολουθήσουν και οι 

άλλες. >>> Μια πιο ενδιαφέρουσα επανέκδοση (όχι σε 3D) 

είναι ο «Κύκλος του Έρωτα» (La Ronde)**** του Μαξ Οφίλς, 

μια διαπεραστική ματιά στο γαϊτανάκι του έρωτα. Tip: Πριν 

φτάσετε στην αίθουσα τσεκάρετε την ποιότητα της προ-

βολής, κάποιες φορές μερικές «επανεκδόσεις» δεν προ-

βάλλονται στην ποιότητα που θα έπρεπε, αλλά από DVD. 

>>> Τέλος, για τις ρομαντικές ψυχές, στις 14 Φεβρουαρίου 

ξεκινά τις προβολές το «Έρωτας από την αρχή» (The Vow) 
του Μάικλ Σούκσι, με την ερωτική ιστορία ενός ζευγαριού 

που αρχίζει από την αρχή όταν εκείνη χάνει τη μνήμη της. 

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

«Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, απλά ερχόμαστε από ένα άσχημο μέρος»
(Οι ήρωες του «Shame» εξηγούνται...)

Ο ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πάω στοίχημα ότι φοράει Κλάινς

Η γυναίκα με τα μαύρα 
(The Woman in Black)***
Σκηνοθεσία: Τζείμς Γουότκινς
Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ράντκλιφ, Κίαραν 

Χιντς, Τζάνετ ΜακΤιρ

Ανέλπιστα παλιομοδίτικη (με την πιο θετική 

έννοια της λέξης), η πρώτη ενήλικη ταινία 

του Ντάνιελ Ράντκλιφ μετά τη σειρά του «Χά-

ρι Πότερ» είναι μια τυπική ιστορία φαντασμά-

των με φόντο την ομιχλώδη, βικτοριανή αγ-

γλική ύπαιθρο. Ο Άρθουρ Κιπς θρηνεί ακόμη 

το θάνατο της γυναίκας του, όταν καλείται 

να φέρει εις πέρας τις κληρονομικές υποθέ-

σεις μιας πλούσιας γυναίκας που ζούσε στη 

μέση ενός απειλητικού πουθενά. Οι ντόπιοι 

θέλουν απλά να φύγει και καταλαβαίνεις πως 

έχουν τους λόγους τους όταν το ένα μετά το 

άλλο τα παιδιά στο χωριό αρχίζουν να πεθαί-

νουν. Με έμφαση στην ατμόσφαιρα και την 

αίσθηση μιας υποβόσκουσας ανατριχίλας, 

χωρίς υπερβολή στα ειδικά εφέ και χωρίς κα-

θόλου gore, το φιλμ του Γουότκινς σε τρομά-

ζει σταθερά και πετυχημένα στην παράδοση 

των καλύτερων θρίλερ φαντασμάτων και με 

σεβασμό σε ένα βρετανικό είδος σινεμά που 

μπορείς πλέον να το αποκαλέσεις κλασικό. 

Albert Nobbs **  
Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Γκαρσία
Πρωταγωνιστούν: Γκλεν Κλόουζ, 

Τζάνετ ΜακΤιρ, Μία Γουασικόφσκα

H όχι και τόσο παράξενη ιστορία μιας γυναί-

κας που δουλεύει σαν άντρας σε ένα ξενο-

δοχείο, στο Δουβλίνο του 19ου αιώνα, γί-

νεται στα χέρια του Ροντρίγκο Γκαρσία και 

της Γκλεν Κλόουζ ένα εργαλείο για μερικές 

εξαιρετικές ερμηνείες, αλλά με μια μάλλον 

επιφανειακή ματιά στις κοινωνικές δομές και 

τους μηχανισμούς του φύλου και της σεξου-

αλικής ταυτότητας. Τόσο η Κλόουζ όσο κυρί-

ως η Τζάνετ ΜακΤίρ, στο ρόλο μιας ακόμη γυ-

ναίκας που ζει τη ζωή της σαν άντρας, είναι 

ωστόσο εξαιρετικές και δικαίως υποψήφιες 

και οι δύο για Όσκαρ. Τελικά, ίσως το πιο εν-

διαφέρον σημείο αυτής της μάλλον προβλέ-

ψιμης ταινίας για μια απρόβλεπτη γυναίκα να 

μην είναι τίποτα άλλο εκτός από τον τρόπο 

με τον οποίο περιγράφει το πέρασμα του κα-

θενός μας, όσο ιδιαίτεροι κι αν νομίζουμε ότι 

είμαστε, από αυτό τον κόσμο. Σαν μια μικρή 

υποσημείωση σε μια ατέλειωτη λίστα, ένα 

μικρό ερωτηματικό που ίσως κανείς να μην 

αναρωτηθεί τι μπορεί να συμβολίζει. 

Ο αγαπημένος μου ηθοποιός είναι ο Γκλεν Κλόουζ

Shame***   Σινεμά full frontal

Η Γυναίκα με τα Μαύρα***Φαντάσματα is the new black

Albert Nobbs **   Ερμηνείες για Όσκαρ

Ο Τζακ και η Τζιλ
Όπως λέμε, «σοκ και δέος»

One for the Money
Μια ταινία που μάλλον δηλώνει με ειλικρίνεια τα κίνητρά της

Star Wars: Επεισόδιο Ι - Η Αόρατη Απειλή
Ο Τζορτζ Λούκας θέλει ξανά τα λεφτά σας

Ο Κύκλος του Έρωτα****Κλασικό όσο και ο ίδιος ο έρωτας
Έρωτας από την ΑρχήΚάτι σαν το «Memento» για ρομα-ντικές ψυχές

JUST THE FACTS

Shame***  
Σκηνοθεσία: Στιβ ΜακΚουίν
Πρωταγωνιστούν: Μάικλ 
Φασμπέντερ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, 

Τζέιμς Μπατζ Ντέιλ, Νικόλ Μπεχάρι

«If you can make it there, you 
’ll make it anywhere» τρα-
γουδά η Κάρεϊ Μάλιγκαν σε 
μια θλιμμένη, αργή εκτέλεση 
του «New York, New York» 
στο «Shame», ορίζοντας μαζί 
το ύφος της ταινίας, την πό-
λη που τους περιβάλλει, την 
ίδια την πορεία τους όχι προς 
το θρίαμβο αλλά την πτώση. 
Το κέντρο βάρους εδώ είναι 
ο Μάικλ Φασμπέντερ, ένας 
εκ πρώτης όψεως άντρας-
κυνηγός που κάνει σεξ με ό,τι 
κινείται για να κρύψει πως 
στην ουσία είναι ο ίδιος κυ-
νηγημένος, τρομοκρατημέ-
νος, πως κουβαλά μια ανοι-
χτή πληγή. Η Μάλιγκαν υ-
ποδύεται την αδελφή του που 

θα τον επισκεφτεί για λίγες 
μέρες κουβαλώντας μαζί της, 
σαν αποσκευές, τα τραύμα-
τα ενός κοινού παρελθόντος, 
καταλύοντας κάθε έννοια 
«κανονικότητας» στη ζωή 
και των δυο. Το πρόβλημα 
του ήρωα μοιάζει εδώ να είναι 
η εμμονή στο σεξ, όμως είναι 
αυτή η «ασθένειά» του ή ίσως 
το σύμπτωμα ενός βαθύτερου 
σκοταδιού; Έχει σημασία; Ο 
Στιβ ΜακΚουίν δεν νοιάζεται 
για τις εύκολες ηθικές κρί-
σεις, ακόμη κι αν μοιάζει να 
γλιστρά προς το μέρος ενός 
ηθικοπλαστικού σινεμά λί-
γο πριν το τέλος, αλλά για τις 
εικόνες και τα συναισθήμα-
τα που εδώ έχουν τη δύναμη 
γροθιάς. Το σινεμά του Μακ-
Κουίν έχει την ομορφιά της 
αληθινής τέχνης, την ορμή 
του σεξουαλικού ερεθισμού 
και την ένταση ενός αδυσώ-
πητου θρίλερ. 

Etc.

Κλασικός «Κύκλος του Έρωτα»

Το μαύρο είναι το νέο μαύρο

Καθαρές πετσέτες σημαίνει σεξ («One for the Μoney»)
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Tέρμα Ιπποκράτους, Αμπελό-
κηποι, 210 6423.271
The Artist, Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30/ Κοτόπουλο με δαμά-
σκηνα, Πέμ.-Τετ. 18:30

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
The Artist, Πέμ.-Τετ. 16:45, 
23:00/ Albert Nobbs, Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:00

AΕΛΛΩ 
CiNemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:50/ 
Σάβ. 15:40, 17:50/ Κυρ. 11:30, 
13:40, 15:40, 17:50/ Η γυναί-
κα με τα μαύρα, Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:00, 00:00 
Αίθ. 2: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Δευτ. 23:00/ 
Jack and Jill, Πέμ.-Δευτ. 
17:00, 19:00, 21:00/ Happy 
Feet 2 μεταγλ., Σάβ. 15:00/ 
Κυρ. 13:00, 15:00  
Αίθ. 3: One for the money, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 17:30, 
19:30, 21:30, 23:30/ Σάβ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19:30, 21:30, 
23:30/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ. 15:30, 17:20/ 
Κυρ. 11:50, 13:40, 15:30, 
17:20/ Έρωτας από την αρ-
χή, Τρ.-Τετ. 17:20 
Αίθ. 4: Sherlock Holmes 
2: Το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Δευτ. 23:20/ Το άλογο 
του πολέμου, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ. 17:40, 20:30/ Σάβ. 
14:50, 17:40, 20:30/ Κυρ. 
12:00, 14:50, 17:40, 20:30/ 
Τρ.-Τετ. 17:40/ Έρωτας από 
την αρχή, Τρ.-Τετ. 20:30, 
22:40

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
211 2112.222
Αίθ. 1: Ο Θεός της σφαγής, 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:10, 22:00/ 
The muppets μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ 16:00
Αίθ. 2: The muppets υπότιτλ., 
Πέμ.-Τετ. 17:50/ Άδικος 
κόσμος, Πέμ.-Τετ. 19:00/ Η 
γυναίκα με τα μαύρα, Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00

AΘHNAiON 
CiNepOLiS 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: Η γυναίκα με τα μαύ-
ρα, Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:40, 
22:50/ The muppets μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 16:30
Αίθ. 2: Ο Θεός της σφαγής, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00, 22:00 
Αίθ. 3: Jack and Jill, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ 16:20 
Αίθ. 4: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Δευτ. 22:40/ Το 
άλογο του πολέμου, Πέμ.-
Δευτ. 20:00/ The muppets 
υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 17:50/ 
The muppets μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ 15:40  
Έρωτας από την αρχή 
Τρ.-Τετ. 20:00, 22:40

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, 210 6841.010
Αίθ. 1: Άδικος κόσμος, Πέμ.-
Τετ. 17:00, 19:00, 21:00/ Η 
γυναίκα με τα μαύρα, Πέμ.-
Τετ. 23:00/ The muppets 
μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ. 2: Ο Θεός της σφαγής, 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:40/ Η 
γυναίκα με τα μαύρα, Πέμ.-
Τετ. 20:40

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ.Αλεξάνδρας, 
210 8219.298, 2106786.000
Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:15, 22:45

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθ. 1: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Δευτ. 18:00/ Τρ.-Τετ. 
17:00/ Sherlock Holmes 2: 
Το παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-
Δευτ. 20:10, 22:30/ Έρωτας 
από την αρχή, Τρ.-Τετ. 18:45, 
20:45, 22:45 
Αίθ. 2: Jack and Jill, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30

ApOLLON - CiNemAx 
CLASS
Σταδίου 19, 210 3236.811 
Ο Θεός της σφαγής, Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:15/ Κι ο 
κλήρος έπεσε στον Σμάιλι, 
Σάβ.-Κυρ 16:00

ΑΣΤΕΡΑΣ  ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ασκληπιού 4, 210 2712.640 
Πώς να κλέψετε ένα εκα-
τομμύριο δολάρια, Πέμ.-Τετ. 
18:00/ Τρίο, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:00

AΣΤΟp HOLLYWOOD 3D
Σταδίου 28 (στοά Κοραή), 
210 3310.820
Η γυναίκα με τα μαύρα, 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15, 22:15

AΣΤΥ - CiNemA
Κοραή 4, 210 3221.925
Το λιμάνι της Χάβρης, Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:30

AΤΛΑΝΤΙΣ CLASSiC 
CiNemAS 3D DiGiTAL 
Λ. Βουλιαγμένης 245,  
210 9711.511
Αίθ. 1: Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 
17:45, 20:10, 22:30 
Αίθ. 2: Η σιδηρά κυρία, Πέμ.-
Τετ. 17:30, 19:45, 22:00

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280  
Albert Nobbs, Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:30

ATTiΚΟΝ - CiNemAx 
CLASS
Σταδίου 19, 210 3228.821
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 17:20, 20:00, 
22:35 

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, Βάρκιζα, 210-
8973926
Αίθ. 1: Jack and Jill, Πέμ.-Τετ. 
18:50, 20:40, 22:00/ The 
muppets μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 
17:00 
Αίθ. 2: Η σιδηρά κυρία, 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:35, 22:30/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 17:00 3D

CApiTOL ΖΕΦΥΡΟΣ
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου 
(εμπ. κέντρο Athenian Capitol, 
4oς όρ.), Πατήσια, 210 8816.187
Ο κύκλος του έρωτα, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:00, 22:00

CiNeRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Τετ. 22:10/ Ο τελευ-
ταίος χορευτής του Μάο, 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:00/ 
Happy Feet 2 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ 16:15

ViLLAGe SHOppiNG 
AND mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. 
Pέντη, 801 100 9191
Αίθ. 1: Η γυναίκα με τα μαύ-
ρα, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45/ Παρ. 
& Τετ. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45, 01:00/ Σάβ. 11:30, 
13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45, 01:00/ Κυρ. 11:30, 
13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45 
Αίθ. 2: Jack and Jill, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15:00, 17:30, 
19:45, 22:00, 00:15/ Σάβ.-Κυρ 
12:45, 15:00, 17:30, 19:45, 
22:00, 00:15 
Αίθ. 3: Το άλογο του πολέ-
μου, Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 20:00, 
23:00/ Άδικος κόσμος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 15:30, 
17:45/ Σάβ.-Κυρ 11:00, 13:15, 
15:30, 17:45/ Τρ. 15:30, 
17:45, 20:00, 22:15, 00:30 
Αίθ. 4: Underworld: Η ανα-
γέννηση, Πέμ.-Τετ. 00:15 
3D/ The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:15, 
17:30/ Σάβ.-Κυρ 13:00, 15:15, 
17:30/ Η γυναίκα με τα μαύ-
ρα, Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:00 
Αίθ. 5: Sherlock Holmes 
2: Το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:15, 
18:00, 20:45, 23:30/ Σάβ.-Κυρ 
12:30, 15:15, 18:00, 20:45, 
23:30 
Αίθ. 6: Jack and Jill, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15:00, 17:30, 
19:45, 22:00, 00:15/ Σάβ.-Κυρ 
12:45, 15:00, 17:30, 19:45, 
22:00, 00:15 
Αίθ. 7: Star Wars: Επεισόδιο 
i - Η αόρατη απειλή, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:00 3D, 
18:45 3D, 21:30 3D, 00:15 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:15 3D, 16:00 3D, 
18:45 3D, 21:30 3D, 00:15 3D 
Αίθ. 8: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:30/ 
Σάβ.-Κυρ 12:00, 14:15, 16:30/ 
The muppets υπότιτλ., Πέμ.-
Τετ. 19:00/ Η γυναίκα με τα 
μαύρα, Πέμ.-Τετ. 21:15, 23:30 
Αίθ. 9: Η γυναίκα με τα μαύ-
ρα, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 16:00, 

18:15, 20:30, 22:45/ Παρ. 
& Τετ. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45, 01:00/ Σάβ. 11:30, 
13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45, 01:00/ Κυρ. 11:30, 
13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45 
Αίθ. 10: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16:45/ Σάβ.-Κυρ 12:45, 
14:45, 16:45/ Jack and Jill, 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:00, 23:15 
Αίθ. 11: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:45/ 
Σάβ.-Κυρ 12:45, 15:00, 17:45/ 
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 
Αίθ. 12: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:30/ Σάβ.-Κυρ 11:30, 
13:30, 15:30, 17:30/ Sherlock 
Holmes 2: Το παιχνίδι των 
σκιών 
Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 19:30, 22:15/ 
Παρ.-Σάβ. & Τετ. 19:30, 22:15, 
01:00 
Αίθ. 13: Underworld: Η 
αναγέννηση, Πέμ. & Κυρ.-
Τρ. 19:15, 21:15, 23:15/ 
Παρ.-Σάβ. & Τετ. 19:15, 21:15, 
23:15, 01:15/ Το Χρονικό, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:15/ 
Σάβ.-Κυρ 11:15, 13:15, 15:15, 
17:15 
Αίθ. 14: One for the money, 
Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 18:30, 20:45, 
23:00/ Παρ. & Τετ. 18:30, 
20:45, 23:00, 01:15/ Σάβ. 
11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 
20:45, 23:00, 01:15/ Κυρ. 
11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 
20:45, 23:00 
Αίθ. 15: Το Χρονικό, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 18:45, 20:45, 22:45/ 
Παρ. & Τετ. 18:45, 20:45, 
22:45, 00:45/ Σάβ. 12:15, 
14:30, 16:45, 18:45, 20:45, 
22:45, 00:45/ Κυρ. 12:15, 
14:30, 16:45, 18:45, 20:45, 
22:45 
Αίθ. 16: Γάτος σπιρουνά-
τος μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18:15/ Σάβ.-Κυρ 
12:15, 14:15, 16:15, 18:15/ 
Underworld: Η αναγέννη-
σηm Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:15, 
00:30 
Αίθ. 17: Οι απόγονοι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ. 17:15, 20:00, 
22:30/ Σάβ. 12:15, 14:45, 
17:15, 20:00, 22:30, 01:15/ 
Κυρ. 12:15, 14:45, 17:15, 
20:00, 22:30/ Τρ. 22:30/ Τετ. 
22:30, 01:15/ Στενά περιθώ-
ρια, Τρ.-Τετ. 17:15, 20:00 
Αίθ. 18: Νήσος 2: Το κυνήγι 
του χαμένου θησαυρού, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ 12:00, 14:30, 17:00/ 
One for the money, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:45, 00:00 
Αίθ. 19: Στενά περιθώρια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 17:00, 
19:15, 21:30, 23:45/ Σάβ.-Κυρ 
12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 
21:30, 23:45/ Έρωτας από 
την αρχή, Τρ.-Τετ. 17:00, 
19:15, 21:30, 23:45 
Αίθ. 20: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:30, 21:30, 00:30/ Σάβ.-Κυρ 
12:30, 15:30, 18:30, 21:30, 
00:30 

ViLLAGe 5 CiNemAS 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 801 100 9191
Αίθ. 1: Jack and Jill, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:30, 19:30, 
21:45, 23:45/ Σάβ.-Κυρ 11:20, 
13:20, 15:20, 17:30, 19:30, 
21:45, 23:45 
Αίθ. 2: Ο Θεός της σφαγής, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τρι 17:50, 
19:40, 21:30/ Σάβ.-Κυρ. & Τετ. 
19:40, 21:30/ Happy Feet 
2 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 11:10, 
13:05, 15:00/ Sherlock 
Holmes 2: Το παιχνίδι των 
σκιών, Σάβ.-Κυρ. & Τετ. 17:00 
Αίθ. 3: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 21:20/ 
Το Χρονικό, Πέμ.-Τετ. 19:10, 
00:30/ Η γυναίκα με τα 
μαύρα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τρι 
17:00/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 11:40, 
13:30, 15:30, 17:20/ Ο Θεός 
της σφαγής, Τετ. 17:20 
Αίθ. 4: Underworld: Η ανα-
γέννηση, Πέμ.-Τετ. 20:30 
3D, 22:30 3D, 00:30 3D/ The 
muppets μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ., Τρι 18:20/ Σάβ.-Κυρ 
11:50, 14:00, 16:10, 18:20/ 
Τετ. 16:10, 18:20/ Star Wars: 
Επεισόδιο i - Η αόρατη 
απειλή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τρι 
18:30 3D, 21:10 3D, 00:00 3D/ 
Σάβ.-Κυρ 13:00 3D, 15:40 3D, 
18:30 3D, 21:10 3D, 00:00 3D/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 11:10 3D 
Αίθ. 5: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τρι 18:00/ 
Σάβ.-Κυρ 11:30, 13:40, 15:50, 

18:00/ Η γυναίκα με τα 
μαύρα, Πέμ.-Τρ. 20:10, 22:15, 
00:20/ Τετ. 18:00, 20:10, 
22:15, 00:20

ViLLAGe 15 
CiNemAS @ THe mALL 
Α. Παπανδρέου 3, 801 100 9191
Αίθ. 1: Άδικος κόσμος, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30/ Σάβ.-
Κυρ 13:00, 15:15, 17:30/ Ο 
Θεός της σφαγής, Πέμ.-Τετ. 
20:15/ Το Χρονικό, Πέμ.-Τετ. 
22:15, 00:15 
Αίθ. 2: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:30, 
17:45/ Σάβ.-Κυρ 11:00, 13:15, 
15:30, 17:45/ Η γυναίκα με 
τα μαύρα, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:15, 00:30 
Αίθ. 3: Sherlock Holmes 
2: Το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 17:00, 
19:45, 22:30/ Σάβ.-Κυρ 19:45, 
22:30/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 11:45, 
13:45, 15:45, 17:45/ Η σιδη-
ρά κυρία, Τρ.-Τετ. 19:45/ J. 
edgar, Τρ.-Τετ. 17:00, 22:00 
Αίθ. 4: Underworld: Η 
αναγέννηση, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ. 17:00, 21:15, 23:15 
3D/ Σάβ.-Κυρ 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 21:15, 23:15 
3D/ Τρ.-Τετ. 18:30, 20:30/ 
The muppets υπότιτλ., 
Πέμ.-Δευτ. 19:00/ Τρ.-Τετ. 
16:15/ Sherlock Holmes 2: 
Το παιχνίδι των σκιών, Τρ.-
Τετ. 22:30 
Αίθ. 5:: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 
15:30, 18:45, 21:45/ Παρ. 
& Τετ. 15:30, 18:45, 21:45, 
00:45/ Σάβ. 18:45, 21:45, 
00:45/ Κυρ. 18:45, 21:45/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 12:45, 14:45, 16:45 
Αίθ. 6:  Νήσος 2: Το κυνήγι 
του χαμένου θησαυρού, 

Πέμ.-Τετ. 16:00, 18:15/ Κι ο 
κλήρος έπεσε στον Σμάιλι, 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:00 
Αίθ. 7: Star Wars: Επεισόδιο i 
- Η αόρατη απειλή, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:00 3D, 21:00 
3D, 00:00 3D/ Σάβ.-Κυρ 15:00 
3D, 18:00 3D, 21:00 3D, 00:00 
3D/ The muppets μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ 12:00 
Αίθ. 8: Η γυναίκα με τα μαύ-
ρα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 
23:30/ Σάβ.-Κυρ 19:30, 21:30, 
23:30/ Happy Feet 2 μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ 12:30, 14:45, 17:15 
Αίθ. 9: Jack and Jill, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 16:15, 18:30, 20:45, 
22:45/ Παρ. & Τετ. 16:15, 
18:30, 20:45, 22:45, 00:45/ 
Σάβ. 12:15, 14:15, 16:15, 
18:30, 20:45, 22:45, 00:45/ 
Κυρ. 12:15, 14:15, 16:15, 
18:30, 20:45, 22:45 
Αίθ. 10: Οι απόγονο, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ., Τετ. 16:30, 19:15, 
22:00 / Παρ 16:30, 19:15, 
22:00, 00:45/ Σάβ. 11:00, 
13:45, 16:30, 19:15, 22:00, 
00:45/ Κυρ. 11:00, 13:45, 
16:30, 19:15, 22:00 
Αίθ. 11: One for the money, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 17:00, 

19:15, 21:30, 23:45/ Σάβ.-Κυρ 
12:15, 14:30, 17:00, 21:30, 
23:45/ Τρ.-Τετ. 16:45, 19:00, 
21:30, 23:45 
Αίθ. 12: Η σιδηρά κυρία, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 20:00/ 
Σάβ.-Κυρ 14:30, 20:00/ J. 
edgar, Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 
17:15, 22:30/ Σάβ.-Κυρ 11:45, 
17:15, 22:30/ Έρωτας από 
την αρχή, Τρ.-Τετ. 16:00, 
18:15, 20:45, 23:15 
Αίθ. 13: Οι απόγονοι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:15, 
22:00/ Σάβ.-Κυρ 16:30, 19:15, 
22:00 
Αίθ. 14:  Η σιδηρά κυρία, 
Πέμ.-Δευτ. 20:00/ J. edgar, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 22:30/ 
Σάβ.-Κυρ 17:15, 22:30/ Έρω-
τας από την αρχή, Τρ.-Τετ. 
20:45, 23:15

ViLLAGe 9 CiNemAS @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 801 100 9191
Αίθ. 1: Οι απόγονοι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ., Τρι 17:00, 
19:40, 22:20/ Σάβ.-Κυρ 19:40, 
22:20/ The muppets μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 11:00, 13:10, 15:20, 
17:30/ Star Wars: Επεισόδιο 
i - Η αόρατη απειλή, Τετ. 
19:00 3D, 21:45 3D, 00:30 3D 
Αίθ. 2: One for the money, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:40, 
19:50, 22:00, 00:10/ Σάβ.-Κυρ 
15:30, 17:40, 19:50, 22:00, 
00:10 
Αίθ. 3: Ο Θεός της σφαγής, 
Πέμ.-Δευτ. 21:00/ Τρ.-Τετ. 
19:00/ Το Χρονικό, Πέμ.-
Δευτ. 17:00, 19:00/ Τρ.-Τετ. 
17:00/ Jack and Jill, Πέμ.-Τετ. 
23:00/ Η σιδηρά κυρία, Τρ.-
Τετ. 21:00 
Αίθ. 4: Η σιδηρά κυρία, Πέμ.-
Δευτ. 20:40/ Η γυναίκα με 
τα μαύρα, Πέμ.-Δευτ. 22:40, 

00:40/ Τρ. 18:40, 20:40, 
22:40, 00:40/ Γάτος σπιρου-
νάτος μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 
12:40, 14:40, 16:40, 18:40/ Οι 
απόγονοι 
Τετ. 17:00, 17:40, 22:20 
Αίθ. 5: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Τετ. 22:30/ Jack 
and Jill, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:30, 20:30/ Σάβ.-Κυρ 
12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
20:30 
Αίθ. 6: Underworld: Η 
αναγέννηση, Πέμ.-Δευτ. 
22:30, 00:20/ The muppets 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 
18:20/ Σάβ.-Κυρ 11:50, 14:00, 
16:10, 18:20/ Η γυναίκα με 
τα μαύρα, Πέμ.-Δευτ. 20:30/ 
Έρωτας από την αρχή, Τρ.-
Τετ. 19:20, 21:40, 00:00 
Αίθ. 7: Star Wars: Επεισόδιο 
i - Η αόρατη απειλή, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ., Τρι 19:00 3D, 
21:45 3D, 00:30 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
13:30 3D, 16:15 3D, 19:00 3D, 
21:45 3D, 00:30 3D/ Η γυναί-
κα με τα μαύρα, Τετ. 18:00, 
20:00, 22:10, 00:20 
Αίθ. 8: Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 
18:20, 21:00, 23:40 
Αίθ. 9: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Δευτ. 22:30/ 

Στενά περιθώρια, Πέμ.-Δευτ. 
18:30, 20:30/ Έρωτας από 
την αρχή, Τρ.-Τετ. 20:30, 
22:50

ViLLAGe ATHeNS 
meTRO mALL 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 210 8108.080 
Αίθ. 1: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ 12:30, 14:45, 17:00/ 
Star Wars: Επεισόδιο i - Η αό-
ρατη απειλή, Πέμ.-Τετ. 19:00 
3D, 21:45 3D, 00:30 3D 
Αίθ. 2: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:10/ Σάβ.-Κυρ 11:10, 
13:10, 15:10, 17:10/ Η γυναί-
κα με τα μαύρα, Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ. 3: Jack and Jill 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:10, 
19:10, 21:10, 23:10/ Σάβ.-Κυρ 
11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 
19:10, 21:10, 23:10 
Αίθ. 4: Sherlock Holmes 2: Το 
παιχνίδι των σκιών,  Πέμ.-
Τετ. 20:20/ Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 23:00/ Το 
Χρονικό, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16:20, 18:20/ Σάβ.-Κυρ 
12:20, 14:20, 16:20, 18:20 
Αίθ. 5: Underworld: Η ανα-
γέννηση, Πέμ.-Τετ. 22:45 
3D, 00:45 3D/ The muppets 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16:00/ Σάβ.-Κυρ 11:30, 
13:45, 16:00, 18:15/ The 
muppets υπότιτλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:15, 20:30/ 
Σάβ.-Κυρ 20:30

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Μεσογείων 6, 210 7773.319 
Αίθ. 1: Albert Nobbs, Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 
Αίθ. 2: The Artist, Πέμ.-Τετ. 
17:10, 19:15/ Το λιμάνι της 
Χάβρης, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
22:40

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι,
 210 3460.347
Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:20, 22:40

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeON
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
Γλυφάδα, 210 9650.318
Αίθ. 1: Οι απόγονοι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 20:20, 
23:00/ Σάβ.-Κυρ 17:30, 20:20, 
23:00 
Αίθ. 2: One for the money, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:30, 
22:00/ Σάβ.-Κυρ 17:00, 19:30, 
22:00

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 210 6922.655
Αίθ. 1: Οι απόγονοι, Πέμ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:30/ 
Kinshasa Symphony, Κυρ. 
15:30 
Αίθ. 2: Η σιδηρά κυρία, 
Πέμ.-Τετ. 17:20, 19:40, 22:00/ 
Future Shorts, Κυρ. 12:00 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Albert Nobbs, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:10, 22:20 

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

ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODeON
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι,  
210 6786.000, 801 116 0000
Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, Καλλιθέα, 
210 9510.042
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:15/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ 17:00 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος,
 210 3418.550
Bad guy, Τετ. 21:30

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, 
210 3826.720
Albert Nobbs, Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:10, 22:30/ Ο τελευ-
ταίος χορευτής του Μάο, 
Σάβ.-Κυρ 16:00

ΚΗΦΙΣΙΑ CiNemAx
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567 
Αίθ. 1: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:30, 23:00 
Αίθ. 2: Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:00/ 
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι, Πέμ.-Παρ. & Κυρ.-Τετ. 
21:45/ Σάβ. 21:45, 00:15/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 16:15

ΚΗΦΙΣΙΑ CiNemAx 
CLASS
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 
6231.601, 210 6231.933
Οι απόγονοι, Πέμ.-Σάβ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:30, 20:00, 
22:30/ Κυρ. 15:20, 17:30, 
20:00, 22:30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FiLmCeNTeR
Λ. Συγγρού 106, 210 9215.305
The Artist, Πέμ.-Τετ. 17:15/ 
Άδικος κόσμος, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:00, 23:00

ΝΑΝΑ CiNemAx 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158 
Αίθ. 1: The Artist, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ. 17:45/ Σάβ. 15:45, 
17:45/ Κυρ. 11:45, 13:45, 
15:45, 17:45/ Sherlock 
Holmes 2: Το παιχνίδι των 
σκιών, Πέμ.-Δευτ. 19:45/ 
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Δευτ. 22:15/ Έρωτας 
από την αρχή, Τρ.-Τετ. 16:45, 
18:45, 21:00, 23:15 
Αίθ. 2: Το άλογο του πολέμου, 
Πέμ.-Τετ. 19:00/ Ο Θεός της 
σφαγής, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:15, 21:45, 23:30/ Σάβ. 
15:30, 17:15, 21:45, 23:30/ 
Κυρ. 12:00, 13:45, 15:30, 
17:15, 21:45, 23:30 
Αίθ. 3: Το άλογο του πολέ-
μου, Πέμ.-Σάβ. & Δευτ. 17:00/ 
Κυρ. 11:30, 14:15, 17:00/ Η 
γυναίκα με τα μαύρα, Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:00, 00:00/ The 
Artist, Τρ.-Τετ. 18:00 
Αίθ. 4: Star Wars: Επεισόδιο 
i - Η αόρατη απειλή, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30 3D, 
20:15 3D, 23:00 3D/ Σάβ.-Κυρ 
20:15 3D, 23:00 3D/ The 
muppets μεταγλ., Σάβ. 15:50, 
18:00/ Κυρ. 11:30, 13:40, 
15:50, 18:00 
Αίθ. 5: Jack and Jil, Πέμ.-Σάβ. 
& Δευτ.-Τετ. 16:45, 18:30, 
20:30, 22:30/ Κυρ. 12:45, 
14:45, 16:45, 18:30, 20:30, 
22:30 
Αίθ. 6: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:30/ Σάβ. 15:30, 17:30/ 
Κυρ. 11:45, 13:45, 15:30, 
17:30/ One for the money, 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:30, 23:40

ΝΙΡΒΑΝΑ CiNemAx
Λ. Αλεξάνδρας 192, 210 
6469.398, 210 6445.221
J. edgar, Πέμ.-Τετ. 17:20, 
20:00, 22:40

ODeON KOSmOpOLiS 
mApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Sherlock Holmes 2: 
Το παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-
Δευτ. 20:20/ Μάρθα Μάρσι 
Μέι Μαρλίν, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ. 17:50/ Σάβ.-Κυρ 15:30, 
17:50/ Underworld: Η ανα-
γέννηση, Πέμ.-Δευτ. 23:00/ 

Έρωτας από την αρχή, 
Τρ.-Τετ. 18:15, 20:40, 
23:00 
Αίθ. 2: Η σιδηρά 
κυρία, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:45, 
21:00/ Σάβ.-Κυρ 
16:30, 18:45, 21:00/ 
Ο Θεός της σφαγής, 
Πέμ.-Τετ. 23:15 

Αίθ. 3: Λάρισα: Εμπι-
στευτικό, Πέμ.-Τετ. 

20:40/ Το Χρονικό 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 

18:30, 22:40/ Δευτ. 22:40/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 12:00, 14:10, 16:20 
Αίθ. 4: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 22:40/ 
Το άλογο του πολέμου, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:40/ Σάβ.-
Κυρ 13:10, 16:10, 19:40 
Αίθ. 5: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30/ 
Σάβ.-Κυρ 12:50, 15:10, 17:30/ 
Η γυναίκα με τα μαύρα, 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:00, 00:10 
Αίθ. 6: Star Wars: Επεισόδιο 
i - Η αόρατη απειλή, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:00 3D, 
20:45 3D, 23:30 3D/ Σάβ.-Κυρ 
12:30 3D, 15:15 3D, 18:00 3D, 
20:45 3D, 23:30 3D 
Αίθ. 7: Jack and Jill, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:10, 19:10, 
21:10, 23:10/ Σάβ.-Κυρ 12:40, 
15:00, 17:10, 19:10, 21:10, 
23:10 
Αίθ. 8: Οι απόγονοι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:20, 
20:50, 23:20/ Σάβ.-Κυρ 13:30, 
15:50, 18:20, 20:50, 23:20 
Αίθ. 9: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:10/ 
Σάβ.-Κυρ 13:20, 15:40, 18:10/ 
One for the money, Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:50 
Αίθ. 10: One for the money, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00, 
21:20, 23:40/ Σάβ.-Κυρ 12:00, 
14:20, 16:40, 19:00, 21:20, 
23:40 
Αίθ. 11: Οι απόγονοι, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30/ The 
muppets μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 
12:20, 14:40, 17:00/ Μάρθα 
Μάρσι Μέι Μαρλίν, Τρ.-Τετ. 
17:50 
Αίθ. 12: Στενά περιθώρια, 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 19:50, 22:10

ΟDeON OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 6786.000
Αίθ. 1: Shame, Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:10, 22:30 
Αίθ. 2: Η σιδηρά κυρία, Πέμ.-
Τετ. 17:40, 20:00, 22:20

ODeON STARCiTY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου,  
Ν. Κόσμος, 210 6786.000
 Αίθ. 1: Οι απόγονοι, Πέμ.-
Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30/ Κυρ. 14:50, 
17:30, 20:00, 22:30 
Αίθ. 2: Μάρθα Μάρσι Μέι 
Μαρλίν, Πέμ.-Δευτ. 18:10, 
20:30, 22:50/ Άγρια φύση, 
Κυρ. 11:00/ Ο πράσινος πλα-
νήτης, Κυρ. 13:00/ Πέρα από 
τα όρια, Κυρ. 15:00/ Έρωτας 
από την αρχή, Τρ.-Τετ. 18:10, 
20:30, 22:50 
Αίθ. 3: Η σιδηρά κυρία, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:40, 
21:00/ Σάβ.-Κυρ 16:30, 18:40, 
21:00/ Underworld: Η ανα-
γέννηση, Πέμ.-Τετ. 23:20/ 
Άγρια φύση, Κυρ. 11:00/ Ο 
πράσινος πλανήτης, Κυρ. 
13:00/ Πέρα από τα όρια, 
Κυρ. 15:00 
Αίθ. 4: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 18:50, 
22:20/ Άγρια φύση, Κυρ. 
11:00/ Ο πράσινος πλανή-
της, Κυρ. 13:00/ Πέρα από τα 
όρια, Κυρ. 15:00 
Αίθ. 5: Jack and Jill, Πέμ.-Τετ. 
17:10, 19:10, 21:10, 23:10/ 
Άγρια φύση, Κυρ. 11:00/ Ο 
πράσινος πλανήτης, Κυρ. 
13:00/ Πέρα από τα όρια, 
Κυρ. 15:00 
Αίθ. 6: Star Wars: Επεισόδιο i 
- Η αόρατη απειλή, Πέμ.-Σάβ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:00 3D, 20:45 
3D, 23:30 3D/ Κυρ. 12:30 3D, 
15:15 3D, 18:00 3D, 20:45 3D, 
23:30 3D 
Αίθ. 7: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Κυρ. 12:20, 14:40, 17:00/ Η 
γυναίκα με τα μαύρα, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:40, 23:50 
Αίθ. 8: Το Χρονικό, Πέμ.-Δευτ. 
20:40, 22:40/ Τρ.-Τετ. 22:40/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ. 16:20, 18:30/ Κυρ. 12:10, 
14:10, 16:20, 18:30/ Μάρθα 
Μάρσι Μέι Μαρλίν, Τρ.-Τετ. 
18:20, 20:30 
Αίθ. 9: Στενά περιθώρια, 
Πέμ.-Τετ. 17:20, 19:40, 22:10 
Αίθ. 10: One for the money, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00, 
21:20, 23:40/ Σάβ. 16:40, 

Cine ωρεσ προβολησ
Το ΠροΓρΑΜΜΑ ΠροΒοΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘοΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠο ΤηΝ ΠΕΜ.ΠΤη

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617.530

Κυκλοφορεί

Ο οργισμένος 
Βαλκάνιος 

Νίκος Νικολαΐδης
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19:00, 21:20, 23:40/ Κυρ. 
12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 
21:20, 23:40

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 
210 2234.130
The Artist, Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:10/ J. edgar, Πέμ.-Τετ. 
22:15

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
18:30/ Το παιδί με το ποδή-
λατο, Πέμ.-Τετ. 20:50/ Παρά-
δεισος, Πέμ.-Τετ. 22:40

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
ριζάρη 24, 210 7291.800  
Άδικος κόσμος, Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:20, 22:30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122
The Artist, Πέμ.-Τετ. 18:00/ 
Albert Nobbs, Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:15/ Γάτος σπιρου-
νάτος μεταγλ., Κυρ. 16:15

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Αργυρούπολη,  
210 9927.447
The Artist, Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30/ Παράδεισος, Πέμ.-
Τετ. 18:30

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
18, Νέα Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθ. 1: Jack and Jill, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ. 2: Ο Θεός της σφαγής, 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 20:45, 22:30

STeR CiNemAS 
Εμπ. κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον, 
210 8092.690, 801 801 7837 
 Αίθ. 1: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:00/ 
Σάβ.-Κυρ 12:00, 14:00, 16:00/ 
Η γυναίκα με τα μαύρα, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00, 22:00, 
00:00 
Αίθ. 2: Star Wars: Επεισόδιο i 

- Η αόρατη απειλή, Πέμ.-Τετ. 
17:30 3D, 20:00 3D, 22:30 3D/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 12:10, 14:00, 15:45 
Αίθ. 3: Νήσος 2: Το κυνήγι 
του χαμένου θησαυρού, 
Πέμ.-Δευτ. 23:50/ Οι απόγο-
νοι, Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:30/ Το 
Χρονικό, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:20/ Σάβ.-Κυρ 13:20, 
15:20, 17:20/ Το κορίτσι με 
το τατουάζ, Τρ.-Τετ. 23:30 
Αίθ. 4: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:00/ Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
15:00, 17:00/ Η γυναίκα με 
τα μαύρα, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:10, 23:00 
Αίθ. 5: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 
21:10 / Παρ-Σάβ. 21:10, 
00:10/ The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 17:10, 
19:10/ Σάβ.-Κυρ 13:10, 15:10, 
17:10, 19:10/ Τρ.-Τετ. 17:20/ 
Έρωτας από την αρχή, Τρ.-
Τετ. 19:20, 21:30 
Αίθ. 6: Το άλογο του πολέ-
μου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17:15/ Σάβ.-Κυρ 12:00, 14:40, 
17:15/ One for the money, 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 21:40, 23:40 
Αίθ. 7: Sherlock Holmes 
2: Το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:50/ 
Σάβ.-Κυρ 14:20, 16:50/ 
Underworld: Η αναγέννηση, 
Πέμ.-Τετ. 23:20/ Jack and Jill, 
Πέμ.-Παρ. & Κυρ.-Τετ. 19:20, 
21:20/ Σάβ. 12:20, 19:20, 
21:20

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, 210 3609.695   
Ο ελληνικός εμφύλιος στην 
οθόνη
Αίθ. 1: Οι κυνηγοί, Πέμ. 
21:30/ Χάππυ Νταίη, Παρ. 
19:15/ Ο Μεγαλέξανδρος, 
Παρ. 21:00/ Οι Παράνομοι, 
Παρ. 17:30/ Η κάθοδος των 
εννέα, Σάβ. 18:00/ Ο Θίασος, 
Σάβ. 20:15/ Ελένη, Κυρ. 
17:00/ Τα παιδιά της χελιδό-
νας, Κυρ. 19:00/ Τριλογία: Το 
λιβάδι που δακρύζει, Κυρ. 
21:00/ Ούλοι Εμείς, Εφέντη, 

Δευτ. 17:30/ Ο Ελληνικός 
εμφύλιος πόλεμος, Δευτ. 
21:15/ Τα ελληνόπαιδα, 
Δευτ. 21:15/ Η αλήθεια για 
τα παιδιά της Ελλάδος, Δευτ. 
21:15/ Αδελφική βοήθεια, 
Δευτ. 21:15/ Τα χρόνια της 
θύελλας, Τρ. 17:45/ Ψυχή 
βαθιά, Τρ. 21:45/ Γράμμος, 
Τρ. 19:45/ Καραβάν Σαράι, 
Τετ. 20:00/ Πέτρινα χρόνια, 
Τετ. 22:00/ Βασιλική, Τετ. 
17:45 
Αίθ. 2: Νέος Παρθενώνας, 
Παρ. 20:00/ Βίοι Παράλ-
ληλοι του Εμφυλίου 1: 
Αθήνα-Το μήλον της έριδος, 
Παρ. 22:00/ Μακρόνησος, 
Σάβ. 22:00/ Άλλος δρόμος 
δεν υπήρχε, Σάβ. 20:00/ Η 
Ζωή στους Βράχους, Κυρ. 
20:00/ Βίοι Παράλληλοι του 
Εμφυλίου 2: Με τα παραδο-
θέντα όπλα παρά πόδα, Κυρ. 
22:00/ Βίοι Παράλληλοι του 
Εμφυλίου 3: Τρούμαν ενα-
ντίον Μάρκου, Δευτ. 20:00/ 
Βίοι Παράλληλοι του Εμφυ-
λίου 4: Κλιμάκωση ψυχρού 
& θερμού πολέμου, Δευτ. 
21:30/ Καπετάν Κεμάλ, ο 
σύντροφος, Τρ. 20:00/ Βίοι 
Παράλληλοι του Εμφυλίου 
5: Ύστατη αδελφοκτονία, 
Τρ. 22:00/ Εμφύλιος λόγος, 
Τετ. 20:00/ Βίοι Παράλληλοι 
του Εμφυλίου 6: Η αρχή του 
τέλους, Τετ. 22:00

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

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Αίθ. 1: The Artist, Πέμ.-Τετ. 
18:40, 20:30, 22:40/ The 
muppets μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 
16:40 
Αίθ. 2: Το άλογο του πολέ-
μου, Πέμ.-Τετ. 18:30/ Ο Θεός 
της σφαγής, Πέμ.-Τετ. 20:45, 
22:30

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCeNTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 
101, 210 8222.702
The Artist, Πέμ.-Σάβ. 17:00/ 
Δευτ.-Τετ. 18:00/ Το παιδί με 

το ποδήλατο, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-
Τετ. 22:30/ Δευτ. 21:00, 22:30

ΦΟΙΒΟΣ
Εθν. Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210-5711105 
Jack and Jill, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 17:00 
ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Το άλογο του πολέμου, Πέμ.-
Τρ. 21:00/ Τετ. 19:00/ Εδώ & 
εκεί: Ραντεβού στο Βελιγρά-
δι, Τετ. 21:15

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 
22990-23924 
Το άλογο του πολέμου, Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:30

Πειραιά

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ
Μπαλτατζή 8 & Χρ. Σμύρνης, 
ρέντη, 210-4823482
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυ-
δαλλός, 210 4960.955
Το άλογο του πολέμου, 
Πέμ.-Δευτ. 18:40, 21:10/ 
Τετ. 18:40/ Kung Fu panda 
2 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 15:30/ Ο 
Γουίνι το αρκουδάκι μεταγλ., 
Σάβ. 11:00, 12:15/ Κυρ. 11:00/ 
Οι περιπέτειες του ΤενΤέν: 
Το μυστικό του μονόκερου, 
Σάβ.-Κυρ 17:00/ Η ιστορία 
του Ντεσπερό μεταγλ., Σάβ. 
14:00/ Μεγαλοφυής μεταγλ., 
Κυρ. 12:15/ Εγώ, ο απαισι-
ότατος μεταγλ., Κυρ. 14:00/ 
Bright Star, Τρ. 22:00/ Μία 
ημέρα, Τρ. 20:30/ Το κατα-
φύγιο, Τετ. 21:00

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου,
 210 4225.653
The Artist, Πέμ.-Τετ. 18:10/ 
Η σιδηρά κυρία, Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:20 ●
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Συγγραφέας ή λογοτέχνης;
«Πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί έχει συμβεί 

αυτό με τα βιβλία μου. Δεν έχω την απάντηση. 

Ξέρω πως γράφω για ό,τι μου αρέσει να δια-

βάζω. Πρέπει να ξεκαθαρίσω δε πως πιστεύω 

στο διαχωρισμό: συγγραφείς και λογοτέχνες. 

Εγώ ανήκω στην πρώτη κατηγορία. Οι κριτικοί 

με κατατάσσουν στην παραλογοτεχνία. Εγώ 

περιμένω η ιστορία ν’ αποδείξει αν είμαι ένα 

φαινόμενο των καιρών ή μια συγγραφέας με 

διάρκεια. Μου λέτε πως παραλογοτεχνία είναι 

και η λογοτεχνία του παρά. Θα το δεχτώ, αλλά 

θα σας πω κάτι που είπε ο Τζούμας στην εκπο-

μπή του: “Δεν καταλαβαίνω την επίθεση που 

δέχεται η Μαντά. Υπάρχει κανένας αναγνώ-

στης που τον έχουν οδηγήσει με το πιστόλι 

στον κρόταφο για να αγοράσει βιβλίο της;”».

Η άλλη όχθη 
«Λένε πως υπάρχουν 2 όχθες. Από τη μια 

είμαστε εμείς… της παραλογοτεχνίας, και 

από την άλλη οι άλλοι. Είχα ανέβει καταχα-

ρούμενη στην έκθεση Βιβλίου της Θεσσα-

λονίκης. Τι αντιμετώπισα; Επιδεικτικά γυρι-

σμένες πλάτες – ούτε μια απλή καλημέρα. 

Γιατί αυτή η μικροψυχία; Δεν σε χαιρετώ 

άρα δεν αναγνωρίζω εσένα, τα βιβλία και 

τους χιλιάδες αναγνώστες σου; Πιστεύουν 

πως τους κλέβω τους αναγνώστες; Μα είναι 

δυνατόν; Εγώ ξέρω πως φέρνω στα βιβλιο-

πωλεία κόσμο. Αν οι βιβλιοπώλες θελήσουν, 

ας τους πάνε σιγά-σιγά και σε άλλα βιβλία.

Οι συγγραφείς του Ψυχογιού έχουμε άριστες 

σχέσεις, αντίθετα με πολλούς από τους άλ-

λους συγγραφείς που με την πρώτη ευκαιρία 

θα επιτεθεί ο ένας στον άλλο. Εμείς συζητάμε 

ακόμα και τις ιδέες μας για μελλοντικά βιβλία, 

χωρίς να φοβόμαστε μήπως μας τις κλέψει ο 

άλλος. Ξέρετε τι μου λένε; “Πούλα, Λένα, να 

μπορούμε να παίρνουμε τα ποσοστά μας”». 

Τα ευπώλητα και η ΕΡΤ
«Ακόμα και αυτή την εποχή της κρίσης κατη-

γορούνται τα περισσότερα βιβλία που μπαί-

νουν στη λίστα των ευπώλητων – άρα και 

οι αναγνώστες που από 

το υστέρημά τους δίνουν 

χρήματα για να τα αγορά-

σουν! Στο πρόσφατο πα-

ρελθόν είχαν γίνει δύο χωριστές προτάσεις 

από σκηνοθέτες στην ΕΡΤ για σίριαλ με 2 

βιβλία μου – αφού τα ιδιωτικά κανάλια προ-

τιμούν να προβάλλουν τούρκικα αντί για 

ελληνικά σίριαλ. Η απάντηση: “Πολιτική μας 

είναι να μην κάνουμε σίριαλ τα ευπώλητα βι-

βλία!”. Νομίζω πως πρόκειται για παγκόσμια 

πρωτοτυπία. Από την άλλη, όταν βγήκα 

στην εκπομπή του Βασιλικού στο κρατικό 

κανάλι, η εκπομπή του, που έκανε συνήθως 

3% θεαματικότητα, έκανε 6%. Αυτός ο άν-

θρωπος με τη μεγάλη καριέρα σε Ελλάδα 

και εξωτερικό μού τηλεφώνησε για να με 

ευχαριστήσει. Μιλάμε για δύο εκ διαμέτρου 

αντίθετες νοοτροπίες».   

Η ζάχαρη και ο συντηρητισμός 
«Ναι, δεν υπάρχει βαθιά ανάλυση στα βιβλία 

μου, μόνο η αλήθεια μου και η αλήθεια των 

διπλανών μου – το πώς αντιλαμβάνομαι τον 

κόσμο. Ακόμα και οι πολλοί διάλογοι μοιά-

ζουν περισσότερο με τις κουβέντες που κά-

νουμε μεταξύ μας. Αυτό δημιουργεί ένα αί-

σθημα παρέας. Αλλά, όχι, δεν θα δεχτώ πως 

κολακεύω τους αναγνώστες. Δέχομαι μόνο 

πως όλα μου τα βιβλία έχουν happy end. 

Γιατί δεν θέλω να βλέπω ούτε ταινία χωρίς 

happy end. Με χαλάει. Όπως και δεν μπορώ 

αυτό που λένε “ανοιχτό τέλος”. Όλα τα θέλω 

τακτοποιημένα, όπως και στη ζωή μου. 

Μου αρέσει στο τέλος τα βιβλία μου να α-

φήνουν στον αναγνώστη τη γεύση της ζά-

χαρης. Κι αν μου λέτε πως με την πολλή ζά-

χαρη κινδυνεύουμε να πάθουμε ζάχαρο, θα 

σας απαντήσω πως η έλλειψή της οδηγεί 

στη μιζέρια και στο μαρασμό. Όσο γι’ αυτό 

που μου καταλογίζετε, πως υποθάλπω το 

συντηρητισμό, ναι, μπορεί. Γιατί γράφω αυ-

τά που πιστεύω και κατά βάση είμαι ένα συ-

ντηρητικό άτομο – είμαστε μια 

συντηρητική οικογένεια». 

Μίλα μου βρώμικα
«Οι ερωτικές σκηνές στα βιβλία μου έχουν 

μια σεμνοτυφία. Έχω θέμα... Δεν μπορώ να 

βλέπω γραμμένες βωμολοχίες. Αν και το ο-

μολογώ, στις προσωπικές μας στιγμές, ό-

πως και όταν με δυσκολεύει το γράψιμο, εί-

μαι πολύ αθυρόστομη. Τα “γαμώ το κέρατό 

μου” πάνε κι έρχονται. Τι πράγμα; Το βρώμι-

κο σεξ είναι το καλύτερο;…» (σ.σ. Πετάγεται 

ο σύζυγός της, που έχει έρθει και κάθεται 

δίπλα μας – ο έρωτας δεν κρύβεται) «Μπα, 

εμείς πλενόμαστε!» (γέλια) A

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

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.

Λεπτομέρειες
Από τη ΣτΑυρουλΑ πΑπΑΣπυρου
stavroulapapaspirou@gmail.com

 «Ο Τζέιμς Τζόις δεν έχει πεθάνει. Ζει 
στο Μόντρεαλ με το όνομα Λέοναρντ Κο-
έν» έγραψε το ’66 η «Boston Globe», με 
μια δόση υπερβολής μάλλον, όταν πρω-
τοδημοσιεύτηκε το μυθιστόρημα του 
μελαγχολικού τροβαδούρου «Beautiful 
losers»  Έργο τολμηρό, πυροδοτημένο 
από την ένωση σεξουαλικότητας και θρη-
σκευτικής πίστης και μ’ ένα ερωτικό τρί-
γωνο στo επίκεντρο, το γραμμένο στην 
Ύδρα κι ακυκλοφόρητο εδώ «Υπέροχοι α-
πόκληροι» αναμένεται την άνοιξη από τον 
Κέδρο  Από τον ίδιο οίκο και ο χαρτόδε-
τος «Οδυσσέας» του Τζόις (μετ. Σωκράτης 
Καψάσκης), με αφορμή τα 90ά γενέθλια 
της παρθενικής του έκδοσης από το θρυ-
λικό Shakespeare and Co στο Παρίσι  Για 
τους ενοχικούς προτείνω το –λιγότερο 
ελαφρύ από τον τίτλο του– δοκίμιο του 
Πιέρ Μπαγιάρ «Πώς να μιλάμε για βιβλία 
που δεν τα έχουμε διαβάσει» (Πατάκης). 
Όπως εξηγεί ο καθηγητής: η κουλτούρα 
είναι θέμα προσανατολισμού!  Όσο για 
την «Boston Globe», από τις μεγαλύτε-
ρες εφημερίδες των ΗΠΑ, παρότι το ’09 
απειλήθηκε με λουκέτο, συνεχίζει να κυ-
κλοφορεί  Μπορεί να «επανιδρυθεί» ο 
γραπτός τύπος; Μπορεί ν’ ανακτήσει το 
κύρος και την αξιοπιστία του; Μόνο έτσι 
θα επιβιώσει στο ψηφιακό σύμπαν, ισχυ-
ρίζεται ο πρώην διευθυντής της «Monde 
Diplomatique», Ιγνάσιο Ραμονέ, στην «Έ-
κρηξη της δημοσιογραφίας« (εκδόσεις του 
Εικοστού Πρώτου)   Μόνο τα μέλη της Ε-
ΣΗΕΑ να ενδιαφερθούν για το βιβλίο του, 
θα γίνει μπεστ σέλερ. Το επίσης εξαιρετι-
κό όμως «Το τέλος των εφημερίδων» του 
Μπερνάρ Πουλέ (Πόλις), άπατο πήγε...   
Ο πεζόδρομος της Μασσαλίας καθιερώ-
νεται ως πρεζόδρομος. Το ιστορικό βιβλι-
οπωλείο της Σόλωνος χτυπήθηκε ξανά 
από διαρρήκτες. Tα θερμά της συγχαρη-
τήρια στους αρμόδιους προστάστες του 
κέντρου, στέλνει διαδικτυακά η Εύα Κα-
ραϊτίδη της Εστίας.   Η τύχη της Έκθεσης 
Παιδικού Βιβλίου του ΕΚΕΒΙ που γίνονταν 
στην Αθήνα, αγνοείται. Η γιορτή των ενη-
λίκων στη Θεσσαλονίκη, πάντως, ελέω 
ΕΣΠΑ, έστω και τον Ιούνιο, θα πραγματο-
ποιηθεί. Μένει να δούμε πόσοι εκδότες τη 
θεωρούν αναγκαία και θα ξοδέψουν για 
τη συμμετοχή.  Τιμώμενη στη φετινή 
ΔΕΒΘ η Σερβία, χώρα των Βαλκανίων κι 
αυτή, αλλά με βιβλιοθήκες...   Από τους 
ελάχιστους σκηνοθέτες μας που διαβάζει 
με μανία, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος μό-
λις ολοκλήρωσε τα «Δεσμά αίματος». Την 
πρώτη του ψηφιακή ταινία, με τη Μ. Γιαν-
νάτου και τον Γ. Στάνκογλου, από τ’ ομώ-
νυμο υπαρξιακό νουάρ της Μαρίας Πάου-
ελ (βραβείο Διαβάζω 2004). Κι ώσπου να 
βάλει μπροστά το επόμενο σχέδιο –ένα 
έπος επιστημονικής φαντασίας!– θα ’χει 
δει τυπωμένο το σίκουέλ του «Από το κα-
λάθι των αχρήστων». ●

✽ΝΕΑ✽
ΣΤΗΛΗ

Η συγγραφέας 
των 900.000 βιβλίων 
Ποια είναι η λένα Μαντά, που μια έρευνα του ΕΚΕΒΙ (2010) την έ-
βγαλε Νο 1 σύγχρονη Ελληνίδα συγγραφέα σε αναγνωρισιμότη-
τα και τα βιβλία της πουλάνε τόσο πολύ (εκδ. Ψυχογιός); Η A.V. θέ-
λησε να τη γνωρίσει.

Του ΔήΜήτρή ΜΑΣτρογιΑΝΝιτή

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο Site

www.athens voice.gr

Tι νέα;
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Tι νέα;

ΣΥνΑνΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΥ ΠΑΤΑκΗ

Την Τετάρτη 15/2, στις 
18.30, ο Νίκος Παναγιω-

τόπουλος συζητά με τον 
Βαγγέλη Χατζηβασιλείου 

και το κοινό στο Βιβλιοπωλείο Πα-
τάκη (Ακαδηµίας 65).  
Ρωτώντας τον, για να μιλήσουμε με ό-
ρους κινηματογραφικής αφήγησης, 
ποια αράδα-ατάκα-διάλογο του τελευ-
ταίου του βιβλίου «Τα παιδιά του Κά-
ιν» (εκδ. Μεταίχμιο) θα μπορούσε να 
χρησιμεύσει και σαν τίζερ-τρέιλερ του 
βιβλίου, απάντησε: «Θα πρότεινα την 
προκλητική φράση της Σοφίας, όταν 
αποφασίζει να την πει στους παλιούς 
της φίλους: “Τα παιδιά καίνε μαγαζιά, οι 
γονείς τους καίνε τα δάση...”». 
Πληρ.-εγγραφές: 210 3650.73, www.patakis.gr 

Παράλληλα συνεχίζονται οι εγγραφές στα Ερ-
γαστήρια Δημιουργικής Γραφής «Σχολή». 
Διήγημα/Νουβέλα Μ. Φάις, Μυθιστόρημα 
(προχωρημένων) Σ. Χαβιάρας, Μυθιστόρημα 
(αρχαρίων) Ν. Παναγιωτόπουλος, Ποίηση Κ. 
Γ. Παπαγεωργίου, Θεατρική Γραφή Β. Χα-
τζηγιαννίδης, Παιδική Λογοτεχνία Β. Ηλιό-
πουλος, Κριτική & Θεωρία της Λογοτεχνίας 
Β. Χατζηβασιλείου, Διόρθωση/Επιμέλεια 
Κειμένων Σ. Μπουρνάζος, Κ. Σταμάτης. 

9/2, 19.30 
Ο Αλέξανδρος Μασσαβέτας συνομιλεί 
με τον ιστορικό Νίκο Σιγάλα για το νέο 
του βιβλίο «Κωνσταντινούπολη, η πόλη 
των απόντων» (εκδ. Πατάκη). Σύλλογος 
Ιµβρίων, Ελ. Βενιζέλου 80, Νέα Σµύρνη 

Δώρο (ερωτικά) βιβλία 
Η A.V. χαρίζει στους αναγνώστες της 5 
αντίτυπα για καθέναν από 3 διαφορετι-
κούς τίτλους που κυκλοφορούν από τις 
εκδ. Μεταίχμιο, με κοινό παρονομαστή 
τους τον έρωτα. Πρόκειται για το «Μό-
νο γιατί μ’ αγάπησες» (1) της Μαρίας 
Πολυδούρη, που περιλαμβάνει τις δύο 
ποιητικές συλλογές, ανέκδοτα ποιήμα-
τά της και αναλυτική εργοβιογραφία της 
ποιήτριας, για την «Τέχνη του έρωτα» 
(2) της Χονγκ Γινγκ, που μέσα από μια 
ιστορία αγάπης στην Κίνα της δεκαετί-
ας του ’30 περιγράφει τις διαφορετικές 
αντιλήψεις Aνατολικών και Δυτικών 
για τον έρωτα, και για το «Καλοκαί-
ρι του έρωτα» (3) του Μάρτιν  Έιμις, 
που διαδραματίζεται σε ένα κάστρο της 
Ιταλίας την περίοδο της σεξουαλικής 
επανάστασης (1970). 

Στείλτε SMS: AVBOOK (κενό) 
1 ή 2 ή 3 και ονοματεπώνυμο 
στο 54121, μέχρι 14/2 στις 10 

π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και θα μπορούν να παρα-
λάβουν το δώρο τους από το Μεταίχμιο 
(Ιπποκράτους 118). 

Κάθε µήνυµα χρεώνεται € 1,23 µε ΦΠΑ
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. «Πάππας» εκλε-
κτές Γνωριμίες Γάμου. Το 
γραφείο μας συνεχίζει την 
επιτυχημένη πορεία του στο 
χώρο των συνοικεσίων, με 
σοβαρότητα και εχεμύθεια. 
Άνθρωποι όλων των ηλικιών, 
σοβαροί και συγκροτημένοι, 
ανωτάτου πνευματικού και 
οικονομικού επιπέδου, ανα-
ζητούν και βρίσκουν κοντά 
μας το σύντροφο της ζωής 
τους. Συνεργασία με γονείς. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. Σας 
περιμένουμε στο Κολωνάκι, 
Ομήρου 38, στον 3ο όροφο, 
καθημερινά 9:00-21:00, Σάβ-
βατο 10:00-14:00, τηλέφωνο 
για ραντεβού 210 3620.147, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Ιατρός 39 ετών 
ξανθιά, γαλανομάτα, ψη-
λόλιγνη, εντυπωσιακή, 
καλλιεργημένη, με χιούμορ 
και άποψη, μηνιαίως € 8.000, 
ιδιοκτήτρια διαμερίσμα-
τος, εξοχικού και μεγάλης 
ακίνητης περιουσίας, Ι.Χ., 
αναζητά γνωριμία με κύριο 
ευπαρουσίαστο, ανώτατου 
κοινωνικά και οικονομικά 
επιπέδου, για γάμο, έως 54 
ετών. «Πάππας». Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος όροφος, 210 
3620.147, καθημερινά 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Μεγιστάνας ελληνοαμερι-
κάνος 54χρονος, εισαγωγέας 
μαρμάρων, πάμπλουτος, 
πτυχιούχος, εξαιρετικά γο-
ητευτικός, 1.87 μελαχρινός, 
με γοητευτικούς τρόπους και 
παιδεία, κάτοχος ακινήτων 
Ελλάδα, Καλιφόρνια, ιδιό-
κτητη επιχείρηση, μηνιαίως € 
80.000, σπορ Mercedes, έπαυ-
λη 3ώροφη, μετοχές, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία έως 
45 ετών, όμορφη, μορφωμέ-
νη με αρχές, για τη δημιουργία 

οικογένειας. Αδιάφορο το οι-
κονομικό. Αποκλειστικά «Λού-
ης» Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
210 4176.812, 210 4179.152, 
www.louis.gr

ABILITY. Υψηλών προδι-
αγραφών γνωριμίες συ-
ντροφικότητας-γάμου από 
όλη την Ελλάδα, Ευρώπη-
Αμερική-Αυστραλία. Σύγχρο-
νοι μέθοδοι, πλειάδα μελών, 
σωστά και άμεσα αποτελέ-
σματα, εχεμύθεια, στοχευμέ-
να ραντεβού. Ρεκόρ γάμων 
και ευτυχισμένων ζευγαριών 
και το 2011. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
Τιμές ασυναγώνιστες. 
Κάρτες δεκτές. Τώρα πλέον 
μπορούν όλοι να χαρούν τη 
συντροφικότητα, την αγάπη, 
την οικογένεια. Κάντε ένα 
δώρο στον εαυτό σας και σε 
όσους αγαπάτε. Ability. Ενώ-
νει ζωές. Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr, τηλ. κέντρο 
210 3826.947 (επικοινωνία 
για ραντεβού)

ABILITY. Εξαιρετικά όμορ-
φη 31χρονη νηπιαγωγός 
διορισμένη, με ευχάριστο χα-
ρακτήρα, καλλονή 35χρονη 
διακοσμήτρια, ήπιων τόνων, 
γοητευτική γιατρός (παιδί-
ατρος) 38χρονη με δικό της 
ιατρείο Β. προάστια, πανέ-
μορφη δικαστικός 44χρονη 
μετρίου αναστήματος με 
ωραίες αναλογίες, γλυκύτα-
τη 47χρονη εργαζόμενη σε 
ΔΕΚΟ, χωρίς υποχρεώσεις, 
εξαιρετική χήρα 54χρονη 
με γλυκύτατο χαρακτήρα, 
επιθυμούν σύντροφο ζωής-
γάμο. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Πανελλα-
δικά-εξωτερικό. «Ability». Ρε-
κόρ γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Στρατιωτικός 
36χρονος πολύ καλής εμφά-
νισης και προσωπικότητας, 
φοροτεχνικός 38χρονος 
ψηλός με δικό του γραφείο 
Β. προάστια, οικονομολόγος 
43χρονος στέλεχος υπουρ-
γείου, πολύ γοητευτικός, 
επιχειρηματίας-επιστήμων 
47χρονος, 1.82, πολύ εμφα-
νίσιμος, κάτοικος Γλυφάδας, 
γενικός χειρουργός 54χρο-
νος νεανικός, ευκατάστατος, 
βιομήχανος 58χρονος 
σοβαρός, large, με επίπεδο, 
επιθυμούν σχέση ζωής-γάμο. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. Δε-
κτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. «Ability». Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr
   
VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: 26χρονη βρεφονηπι-
αγωγός και εισοδηματίας από 
ακίνητα, καλλίγραμμη, γα-
λανομάτα με καρδιά μικρού 
παιδιού, γνωρίζει αγγλικά, 
γαλλικά, μηνιαίο εισόδημα 
πάνω από € 5.000, διώροφο 
στην Ανάβυσσο, εξοχικό 
στην Τζια, Ι.Χ., αγαπάει τα 
παιδιά, την ποπ μουσική, 
τις εκδρομές, επιθυμεί να 
γνωρίσει τον άντρα που θα 
συμπληρώνει ο ένας τον άλ-
λον. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων». Κε-
ντρικό: Νίκης 24, Σύνταγμα, 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
υποκατάστημα: Λεωφ. 
Σαρωνίδας 37, Σαρωνίδα, 
τηλ. 22910 60130, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
46χρονος επιχειρηματίας με 
δύο εταιρείες στη Σαρωνίδα, 

σπουδές στο εξωτερικό Διοί-
κηση Επιχειρήσεων, γοητευτι-
κότατος, τζέντλεμαν και πολύ 
δοτικός, γνωρίζει αγγλικά, 
γερμανικά, μηνιαίο εισόδημα 
πάνω από € 12.000, 3 μονοκα-
τοικίες, εξοχικό 2ώροφο στην 
Πάρο, σκάφος, 2 Ι.Χ., αγαπάει 
τη διασκέδαση, το θέατρο, τα 
ταξίδια και την ποίηση, επι-
θυμεί να γνωρίσει τη γυναίκα 
που θα είναι η πρώτη του σκέ-
ψη κάθε μέρα. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. VIP’S. «Δι-
εθνή Γραφεία Συνοικεσίων». 
Κεντρικό: Νίκης 24, Σύνταγμα, 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
υποκατάστημα: Λεωφ. Σαρω-
νίδας 37, Σαρωνίδα, 22910 
60130, www.vip-petridi.gr

Ανεπανάληπτη 35άρα αε-
ροσυνοδός, μελαχρινή καλ-
λονή, διαζευγμένη, γλυκών 
τρόπων, επιθυμεί γνωριμία 
- αποκριάτικη απόδραση με 
διακριτικό επιχειρηματία-
στρατιωτικό-ιατρό-δικηγόρο 
από Πελοπόννησο, Επτάνη-
σα, Θεσσαλία, Ήπειρο.  
210 8064.902

Ζήτα μου ό,τι θες

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυφου, 
χρηστικού και διακοσμητικού 
αντικειμένου. 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

Επιδοτούμενο ECDL Core 
7 ενότητες με e-learning 
μόνο € 100.
Σε τμήμα με καθηγητή, 85 
ώρες € 350 (συμπεριλαμ-
βάνονται εξετάσεις)
Κέντρο Επιστήμης Πληρο-
φορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 
210 5913.349, www.e-
kep.gr

Σε 
είδα...
ΜΕτΡΟ
Ακρόπολη 5/2, 10 το 
βράδυ, κατέβηκες Σύ-
νταγμα, είσαι καστανή, 
κορμί ατελείωτο, μαύ-
ρη μίνι φούστα, διχτυ-
ωτό καλσόν, μαύρες 
γόβες, άσπρο πουκάμι-
σο. 697 4427966

ΓκΑζΙ 
Πήραμε μαζί το τρέ-
νο. Είσαι μουσάτος, 
ιπτάμενος. Κατέβηκα 
στο Σύνταγμα, κάθισα 
στο παγκάκι και σε 
κοίταζα. Χαμογέλασες. 
Είμαι ο μουσάτος που 
κοίταζες.

ΑθηνΑϊδΑ
Σάββατο 4/2 στο «Σιγά 
τα αίματα», φορούσες 
πράσινο φόρεμα και 
κάθισες με την παρέα 
σου ακριβώς μπροστά 
μου, κοιταχτήκαμε 
μερικές φορές πριν κα-
θίσεις, ξανθιά, γλυκιά 
και χαμογελαστή, σε 
σκέφτομαι συνέχεια, 
γράψε μου αν θέλεις.  
nikos.rocker@yahoo.gr 

BArAonDA
28/1… πράγματι ή-
μουν λίγο κατηφής… 
η διάγνωση έγινε αλλά 
η θεραπεία ποια είναι, 
συμπαθητικέ ψυχία-
τρε;

ΓΙΑ τΑξΙτζη
Σαρ… ταξιτζή δεν ξέρω 
αν διαβάζεις A.V., με 
πήρες από Θηβών, αν 
θυμάσαι, και μ’ άφησες 
Καστέλλα... Λέγαμε 
διάφορα πλακατζίδι-
κα... Απογοητεύτηκες 
που δεν παίρνω συχνά 
ταξί. Θα ήθελα να σε 
ξαναδώ.

BIg APPLE
Σκουφά, Τετάρτη 
απόγευμα, φορούσες 
μαύρο παλτό, γλυκιά 
μελαχρινή, εγώ ψηλός, 
μελαχρινός με άσπρο 
μπουφάν, κοίταξες 
στα μάτια, πάρε 697 
6082300

δΟΥ ν.ΙΩνΙΑΣ
ΚΒΣ. 6/2, διάβαζες 
«White out», αν είδα 
καλά, γιατί τα μάτια 
σου είχαν κλέψει την 
παράσταση.

oPuS
Νομίζω ότι είσαι ο 
chef του Opus! Φο-
ράς πορτοκαλί crocs!  
opuschef@yahoo.gr 

ACro
Σάββατο 28/1, ήσουν 
παρέα με ένα ζευγάρι, 
φορούσες μαύρο φό-
ρεμα και μαύρες γόβες, 
με κάλεσες και χορέ-
ψαμε στο διάδρομο και 
στην πίστα, αλλά δεν 
μιλήσαμε, θέλω να σε 
ξαναδώ.

MΕτΡΟ
Σύνταγμα, γλυκούλα 
μελαχρινή, κατέβηκες 
Κεραμεικό, Κυριακή 
μεσάνυχτα 29/1, 
κρατούσες λευκοπρά-
σινη χάρτινη τσάντα. Ο 
ψηλός με καφέ-μαύρα 
πίσω σου! se_eida@
freemail.gr 

ΑΠΟλλΩν
Στην αβάν πρεμιέρ του 
«Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι» ήσουν με 
γυαλιά, με λίγο μούσι 
και φορούσες παλαι-
στινιακό μαντίλι, νομί-
ζω. Ήσουν με ένα φίλο 
σου. Καθόμουν πλάγια 
πίσω σου, νομίζω δεν 
με πρόσεξες καθόλου, 
αλλά εγώ δεν μπορού-
σα να πάρω τα μάτια 
μου από πάνω σου. 

040
2/2 περίπου 23.20, κά-
θισες δίπλα μου, γλυκιά 
καστανόξανθη με 
ακουστικά, εγώ μαύρο 
μπουφάν, κοιταχτήκα-
με δυστυχώς όταν κα-
τέβαινα. manos.se86@
gmail.com 

ΜΕτΡΟ
Προς Αιγάλεω. Guy 
for a guy! Φορούσες 
κόκκινο παντελόνι. 
Σκουφί και κάτι κόκκινα 
με λευκό παπούτσια. 
Είχες μούσι, κατέβηκες 
Κεραμεικό και εγώ 
συνέχισα για Αιγάλεω. 
Θέλω να σε γνωρίσω 
– κοιταζόμασταν αρκε-
τές φορές. Φορούσα 
καφέ μπουφάν.

TAf CAfé
Μοναστηράκι 29/1. 
Ήρθα σου μίλησα, 

μένεις Κόρινθο, έ-
χουμε ειδωθεί Lining 
Room, μιλήσαμε αλλά 
έφυγα, σε σκέφτομαι.  
j_kal28@hotmail.com 

ΙΕΡΑ ΟδΟΣ
22/1, Σάββατο στη συ-
ναυλία. «Μπορώ να σε 
κοιτάω όλο το βράδυ». 
Θυμάσαι; someday@
yahoo.gr 

PLAYhouSE
Εξάρχεια. Μπήκες στις 
ανδρικές τουαλέτες κα-
τά λάθος. Με τρέλανες 
με τέτοιο βλέμμα. Θα 
ξανακάνεις το λάθος 
αυτό το Σάββατο; 

ZΑΠΠΕΙΟ
Κυριακή απόγευμα 
εμφανίστηκες με το πο-
δήλατο να βολτάρεις. 
Σου έδειξα με κάθε τρό-
πο πως ενδιαφέρομαι, 
κι εσύ στην αρχή αλλά 
μετά χάθηκες. Γιατί;

VILLAgE AT ThE MALL
Αίθουσα 8, παράσταση 
των 00.00, 3/2, «Η 
γυναίκα με τα μαύρα». 
Θέσεις L1 εσύ μόνη 
σου και L2 εγώ με μία 
φίλη κι ένα φίλο. Εσύ 
ξανθιά με γκρι κουκού-
λα. Ακόμα κι αν δεν σε 
βρω, σου εύχομαι ό,τι 
λαχταράς!

ΜΕτΡΟ
Στη στάση Πανεπιστή-
μιο προς Ομόνοια κρά-
ταγες δερμάτινο χαρ-
τοφύλακα και φόραγες 
πράσινα παπούτσια 
που φωσφορίζουν. 
Κοιταχτήκαμε έντονα. 
Μου ζήτησες εισιτήριο. 
Είμαι το παιδί με την 
γκρι φόρμα και το μαύ-
ρο τζάκετ.

κΟλΩνΑκΙ
Το Σάββατο χόρευες 
δίπλα μου στο Big 
Apple. Είμαι το κορίτσι  
που ρώτησες αν σπου-
δάζει στο τμήμα Μάρ-
κετινγκ. Μου άρεσε ο 
τρόπος που χορεύεις. 
Είσαι κούκλος.

ΒΡΑζΙλΙΑνΑ
Παίζεις μουσική το 
Σάββατο, είσαι ψη-
λός, ευθυτενής και 
γυμνασμένος. Αν είσαι 

τόσο προικισμένος όσο 
νομίζω, τι θα έλεγες να 
κανονίζαμε μια έξοδο 
για παγωτό φιστίκι; 

ΓΥΑλΙνΟ ΜΟΥΣΙκΟ 
θΕΑτΡΟ
29/1. Μικρή ελαφίνα, 
με τα καρέ μαλλιά και 
το μαύρο μπλουζάκι… 
Ήσουν πολύ γλυκιά, 
έπινες ρακή παρέα με 
μία φίλη σου. Κι αυτή 
πολύ ωραία! Στείλε 
(στείλτε;) εδώ.

ΟΙνΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ  
29/1. Μα πόσο ωραία 
χόρεψες εκείνο το 
τσιφτετέλι. Πας κάθε 
Κυριακή; Η πληθωρική 
σγουρομάλλα που σε 
χάζευε 

ΜΕτΡΟ  
28/1 μπήκες στον 
Ευαγγελισμό και στά-
θηκες δίπλα μου όρθια. 
Φορούσες γυαλιά και 
μαύρο σκούφο. Άκου-
γα Τρύπες δυνατά και 
γούσταρες αλλά κα-
τέβηκα Σύνταγμα... με 
βαριά καρδιά. 

κΟΣΜΟΠΟλΙΣ 
25/1. Καθόσουν δύο 
σειρές μπροστά με 
δύο φίλες σου στο Iron 
Lady. Εγώ συνοδευό-
μουν από κολλητή μου, 
φορούσα άσπρο σκου-
φί και όταν βγαίναμε 
σε πλησίασα και σου 
ζήτησα αναπτήρα. Δεν 
σου είπα τίποτα άλλο, 
θέλω να σε ξαναδώ.

ΕΣκΟΜΠΑ 
Την προηγούμενη 
Παρασκευή καθόσουν 
στο μπαρ με δύο φίλες 
σου αργά το βράδυ. 
Ήσουν ντυμένη με τζιν 
και μαύρη μπλούζα και 
γελούσες συνεχώς. 
Από το απέναντι τραπέ-
ζι σε κοίταζα συνέχεια, 
το ίδιο κι εσύ. Ήμουν με 
παρέα αλλά ήταν όλοι 
με πλάτη σε σένα.

τoBACCo
Σε έχω δει εκεί Παρα-
σκευή και Σάββατο, με-
τά τις 5 π.μ. συνήθως. 
Το μπαρ είναι το καλύ-
τερο ξενυχτάδικο των 
Εξαρχείων, αλλά εγώ 
έρχομαι κυρίως για τα 
μάτια σου, κουκλί μου. 

Kythera, στείλε εδώ. 
Pocahontas Sempreviva

Γκάζι. Κοντούλη, ξαν-
θούλη με τα πολλά 
tattoos… έχω τεράστια 
υπομονή… Θα περιμέ-
νω! Κ.Α.

Άκουσα Babooska και 
σε θυμήθηκα αν και 
μετά από 20+ Πέγκυ. 
Stay cool.

Για τον άτυχο οροθετι-

κό αναγνώστη, έχω να 
πω ότι η δική μου ζωή 
έγινε πολύ καλύτερη 
από τότε που διαγνώ-
στηκα, όσο τρελό κι 
αν ακούγεται, για εξη-
γήσεις ας γράψει εδώ 
ή στήλη Μυρτούς. Οι 
συντάκτες της στήλης 
απορρίπτουν συνήθως 
τα μηνύματά μου αλλά 
αυτή τη φορά πρέπει 
να κάνουν εξαίρεση, 
ελπίζω να κατανοούν 
τους λόγους. Μια τυχε-

ρή οροθετική

Μικρέ αρχιτέκτονα 
της οδού Σβώλου στη 
Θεσσαλονίκη, μου έχεις 
κλέψει την καρδιά με 
το στιλ σου. Ο δικηγό-
ρος σου

Κ.Α.Τ. Καλή επιτυχία 
στον επόμενο σταθμό 
της καριέρας σας. 
Τ….Χ….

Ρε Αλέξανδρε, γιατί με 

εκδικείσαι; Τι φταίω γω 
που μ’ αγαπάς; Αυτό 
μονάχα.

Μπορεί οι σοκολάτες 
σου να είναι «τσιμπη-
μένες», καθώς και τα 
κρουασάν σου (σταθε-
ρά κατά 10 cents), αλλά 
το χαμόγελο σου πραγ-
ματικά με αποζημιώνει! 
Ξέρεις εσύ, φίλτατη...

Black bird, το σγουρό 
σε κάνει πολύ τύπισσα!

Ξέρεις εσύ...
Γράψε για το ξΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’το 
με SMS:  AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο 
του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

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
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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».

Μυρτώ, γεια. Ο φίλος με κάλεσε 
να πάω ένα ταξίδι μαζί του στο 
εξωτερικό. Το ξέρω ότι με αυτή 
την κατάσταση ένα ταξίδι είναι 
ένα μακρινό όνειρο, όμως εγώ 

θέλω να πάω. Και ενώ τα είχα κατα-
φέρει και όλα ήταν εντάξει, τώρα όλο 
κάτι χαλάει. Όχι με το φίλο μου, εκεί-
νος μου λέει να μην απογοητεύομαι και 
ότι θα τα λύσουμε όλα, εγώ αγχώνο-
μαι. Το ξέρω ότι υπάρχουν πολλά πε-
ρισσότερα για να αγχωθώ, αλλά αυτό 
το ταξίδι είναι για μένα μια έξοδος δια-
φυγής, θα ηρεμήσω και το έχω ανάγκη 
γιατί τα πράγματα τον τελευταίο καιρό 
δεν πάνε και πολύ καλά, αλλά όταν έχεις 
έναν άνθρωπο να σε νοιάζεται τόσο πο-
λύ και να θέλει να μοιραστεί κάτι τόσο 
όμορφο μαζί σου, γιατί να παρουσιάζο-
νται όλο εμπόδια; Δεν ξέρω αν θα τα κα-
ταφέρω, αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσω 
και από κάποιον άνθρωπο ότι μερικές 
φορές όσο χάλια και αν πάνε τα πράγ-
ματα, τα όνειρα μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί 
να μας απογορεύσει να ονειρευόμαστε. 
Χωρίς όνομα.

Καλά κι εσείς, δεν είναι ανάγκη να γράψου-
με και μανιφέστο! Εννοείται πως στο τέλος 
θα τα καταφέρετε, θα πάτε ταξίδι και θα πε-
ράσετε σούπερ. Εξάλλου, τα εμπόδια υπάρ-
χουν για να μας πωρώνουν περισσότερο – 
όπως έλεγε και η γιαγιά Ντακ.

Υ.Γ. Ελπίζω να εννοείτε Λονδίνο.

»Μυρτώ, λες τελικά να βαρέσουμε 
καμιά πτώχευση;

Τώωωωωωρa;;;

»Γεια σου, Μυρτώ μου, αφορμή 
για να γράψω ήταν η επιστολή 

του Βαλέριου. Οι γυναίκες λένε ότι οι 
άντρες δεν την πέφτουν, δεν μιλάνε, 
αλλά αν το κάνει κανείς, τρώει χυλόπι-
τα. Εγώ ξέρεις τι λύση βρήκα; Πηγαίνω 
μόνο με πόρνες. Γιατί κάτι επιτήδειοι 
καταφέρνουν την «Απελπισμένη» και 
όλες αυτές που δεν είναι απελπισμέ-
νες, αλλά ξέρεις τι; Το θηλυκό ήρωα του 
Ντοστογιέφσκι. Εγώ με γυναίκα δεν 
ασχολούμαι πια, μόνο κόκκινα φωτά-
κια. Και ας μη δημοσιεύσεις το γράμμα 
μου. Γυναίκα δεν είσαι κι εσύ;

- Δομένικος

Εγώ το δημοσιεύω, αλλά κι εσείς ξαναδιαβά-
στε τι γράψατε: «Γιατί κάτι επιτήδειοι κατα-
φέρνουν την “Απελπισμένη” και όλες αυτές 
που δεν είναι απελπισμένες. Αλλά ξέρεις τι; 
Το θηλυκό ήρωα του Ντοστογιέφσκι». Γε-
νικά η γραφή σας είναι κάπως free style και 
den katalava Christo (εκτός από αυτό με τις 
πόρνες), αλλά τέλος πάντων. Όπως είδατε, 

έβαλα σημεία στίξης όπου να ’ναι κι ας πάει 
και το παλιάμπελο.

Υ.Γ. Αν η μοναδική σας ανάγκη στη σχέση 
με το άλλο φύλο είναι το (κακής ποιότητας) 
σεξ, τότε ναι, έχετε λύσει το πρόβλημά σας 
και καλό Πάσχα.

»Δεν θα σου μιλήσω βρώμικα, ού-
τε θέλω το μέιλ μου να δημοσιευ-

τεί, αλλά έψαξα πολύ στο ίντερνετ για 
online ψυχολογική υποστήριξη και κα-
τέληξα στα: α) Τίποτα δεν είναι δωρεάν, 
β) Γιατί να μη ζητήσω τη βοήθεια ενός 
ανθρώπου που θαυμάζω και υπερπάω 
αντί να απευθυνθώ σε κάποιον άγνω-
στο, ενδεχομένως μαλάκα; Στηρίζομαι 
λοιπόν στον αλτρουισμό σου και συνε-
χίζω. Είμαι 19 χρονών και θεωρώ τον 
εαυτό μου μπάι αν και ακόμα δεν έχω 
καταλήξει για τη σεξουαλική μου ταυ-
τότητα. Πέρσι το Πάσχα είχα μια «επι-
κίνδυνη επαφή» με οροθετικό άτομο. 
Πέρασα λοιπόν έναν δίμηνο εφιάλτη 
(τόσο παίρνει για να γίνει διαγνώσιμος 
ο ιός) μέχρι να ανακαλύψω ότι τελικά 
είμαι υγιής. Από τότε έκανα άλλα 2 τεστ 
αφού διάβασα στο ίντερνετ ότι σύμφω-
να με πηγές, ο ιός μπορεί να χρειαστεί 
ακόμα και 6 μήνες για να διαγνωστεί. 
Τέλος πάντων, όλα τα τεστ βγήκαν αρ-
νητικά. Φέτος λοιπόν, σχεδόν ένα μή-
να μετά, βρίσκομαι στη Φινλανδία για 
Εράσμους. Πρόσφατα φιλήθηκα με μια 
Ιταλίδα και έναν Ισπανό και μου έχει γί-
νει έμμονη ιδέα ότι μπορεί να κόλλησα 
κάτι από το φιλί (δεν κάναμε τίποτα άλ-
λο). Το ξέρω ότι είμαι παράλογος και η 
ανησυχία μου αγγίζει την ψυχοπάθεια, 
αλλά καμιά φορά νομίζω ότι μου είναι 
πιο εύκολο να κοντρολάρω τους άλλους 
από ό,τι τον εαυτό μου. Σε παρακαλώ, 
απάντησέ μου.

- Μπεστ Ουίσιζ

Αυτή την ιστορία την έχω ζήσει με πολύ κο-
ντινό μου πρόσωπο. Έτρωγε φρίκες με όλα. 
Όταν ξεπέρασε τη φοβία για το aids, άρχισε 
να φοβάται ότι έχει καρκίνο. Ανακάλυπτε 
μορφές καρκίνου σε άσχετα σημεία του σώ-
ματος, στο αυτί, στο εσωτερικό της μύτης, 
στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Σήμερα, 
δέκα χρόνια αργότερα, είναι απολύτως υγιής 
σωματικά και βρίσκεται στο Δρομοκαΐτειο. 

Υ.Γ.1 Πλάκα κάνω, μια χαρά είναι ο άνθρω-
πος. Απλά, είχε τρομάξει πολύ και του είχε 
γίνει έμμονη ιδέα για κάποιο διάστημα. Με-
τά, σιγά σιγά του πέρασε.
Υ.Γ.2 Ανησυχήστε μόνο αν νιώσετε ότι η ι-
δεοληψία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς 
και διαρκεί πολύ. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Κάτσε ένα λεπτό, σκέψου και κάνε ένα-δύο-τρία 
πράγματα: 1) Κατέβασε ταχύτητα και σκέψου το 
σώμα σου. Όσο και αν σκέφτεσαι ότι το πρότυ-
πό σου είναι ο ακαταπόνητος Ιάσων (Κριός) που 
ξεκίνησε την Αργοναυτική Εκστρατεία χωρίς να 
μασήσει στους κινδύνους, όσο κι αν φαντάζεσαι 
ότι έχεις τη δύναμη των Χαϊλάντερς, ακόμα κι αν 
θεωρείς ότι μπορείς να βγεις σώος και αβλαβής 
από το Γύρο του Θανάτου, από σεισμούς, λοιμούς 
και καταποντισμούς, προπάθησε να μην ξεχάσεις 
ότι συνεχίζεις να είσαι θνητός, τρωτός, αδύνα-
μος, περιορισμένος. 2) Κάνε μια αναδρομή στην 
ιστορία των σχέσεών σου και χρησιμοποίησε τις 
παρούσες διελεύσεις των πλανητών (του Κρό-
νου και του Πλούτωνα) για να βεβαιωθείς ότι δεν 
θα επαναλάβεις τα ίδια λάθη που έκανες παλιό-
τερα. Μια μυστική σχέση, μια σχέση που δεν την 
επιδεικνύεις σαν το Χρυσόμαλλο Δέρας, δεν είναι 
λάθος – μάλλον είναι απαραίτητη μια στο τόσο.  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Αν ο Άρης διέλαυνε μόνος του τον 5ο οίκο σου 
σε συνδυασμό με τον Δία στο ζώδιό σου, τότε θα 
μιλούσαμε για έναν άνεμο που φουσκώνει τα πα-
νιά σου για το νέο Κόσμο. Φευ, όμως, ο Άρης είναι 
ανάδρομος, ο Κρόνος συνεχίζει να δημιουργεί 
τριβές στον τομέα που έχει να κάνει με την ερ-
γασιακή πραγματικότητα και η Πανσέληνος στις 
9/2, 23:55, 18° Λέοντος δημιουργεί άγχη, φόβους 
και ανασφάλεια. Παρ’ όλα αυτά ο Άρης παραμένει 
Άρης – δηλαδή διεκδικητικός, δραστήριος, ορμη-
τικός. Εάν έχεις οποιαδήποτε δημιουργικά σχέδια 
μη χάνεις ούτε δευτερόλεπτο, αφού στη βράση 
κολλάει το σίδερο. Αν δεν είσαι δημιουργός, κάνε 
παιδιά, άρχισε να μαζεύεις γραμματόσημα, φτιά-
ξε πύργους στην παραλία, κάνε το σεξ ολυμπιακό 
άθλημα, βγες και διασκέδασε, πήγαινε σε σπα για 
κούρα αισθητικής, φλέρταρε ασύστολα, ΕΚΦΡΑ-
ΣΟΥ όπως μπορείς. Α, και η Αφροδίτη στον Κριό 
σε εμπνέει να κλειστείς στο σπίτι αγκαλιά με αυ-
τόν ή αυτήν που θέλεις, με γεμάτο ψυγείο, πολλά 
dvd και τόση ζέστη που να μη χρειάζονται ρούχα. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Δύο είναι οι τάσεις αυτής της περιόδου: α) Οι α-
πανωτές εκλείψεις στον άξονα Διδύμων/Τοξότη 
που κάθε τόσο επαναδιαστηριοποιούνται και ο 
αντίξοος Άρης στην Παρθένο δεν σου θυμίζουν  
μόνο δυσάρεστα και άτσαλα ότι για να καταφέ-
ρεις, ή ακόμα και για να διατηρήσεις κάτι, χρει-
άζεται πολύς ιδρώτας και μόχθος, αλλά σε γεμί-
ζουν και με εσωτερικά άγχη, κακή διάθεση και ευ-
ερεθιστότητα. 2) Η διέλευση της Αφροδίτη στον 
Κριό (8/2 - 5/3) λέει ότι οι φίλοι είναι το αντίδοτο 
που μπορεί να λειτουργήσει καθησυχαστικά. Άρα 
η πλανητική εικόνα μπορεί να ερμηνευτεί ως ε-
ξής: όσο κι αν αισθάνεσαι απογοητευμένος ή α-
κόμα και εξαντλημένος από ανθρώπους που σου 
φέρθηκαν φτηνά, ή που έφυγαν από τη ζωή σου, 
όσο κι αν η επαγγελματική σου ζωή πέφτει κάθε 
τόσο σε ξέρες ποτέ δεν έχασες και δεν πρέπει να 
χάσεις ούτε τώρα την πίστη ότι υπάρχει αληθινή 
αγάπη. Σταμάτα να καγχάζεις. Υπάρχει και θα το 
διαπιστώσεις αργότερα. Λίγη υπομονή. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Τρέχεις πίσω από αυτούς που ενδιαφέρεσαι 
και μετά παγώνεις: επαναλαμβάνεις δηλαδή το 
πατρόν της αγαπημένης σου νεύρωσης – σου 
αρέσει, κάνεις τα πάντα για να του αρέσεις, τα 
καταφέρνεις, σε θέλει, φοβάσαι, κάνεις ένα βήμα 
πίσω, τον/την αφήνεις μετέωρο/η, αποσύρεται 
απορημένος/η, απογοητεύεσαι γιατί δεν συνε-

χίζει να σε θέλει… Τι είδους νεύρωση είναι αυ-
τή άραγε; Ο Κρόνος στον Ζυγό με τον Άρη στην 
Παρθένο σε μαθαίνουν κάτι πολύ σοβαρό: ότι ναι 
μεν έχεις την ανάγκη να συνδέεσαι, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρέπει να κολλάς. 
Και κάτι ακόμα: αφού δεν ζούμε ακόμα στην ε-
ποχή του Star Trek μην ξεχνάς ότι η επικοινωνία 
συνεχίζει να γίνεται μέσω της ομιλίας κι όχι με 
τηλεπάθεια όπως θα ’θελες – μίλα, αλλιώς κανείς 
δεν θα καταλάβει τις επιθυμίες, τις ανάγκες σου, 
τους φόβους σου. Ακόμα κι αν φοβάσαι ότι θα 
καταλήξεις στο τέλος μόνος/η σου, δεν μπορείς 
να δίνεις όλη την εξουσία στον οποιονδήποτε 
άλλο. Υ.Γ. Μην προσπαθείς να φέρεις αυτούς που 
αγαπάς στα μέτρα σου. Δεν λειτουργεί ποτέ έτσι.  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

1. Το καζάνι βράζει γύρω στην Πανσέληνο (9/2, 
23:55, 18° Λέοντος) στο ζώδιό σου. Τα λουλούδια 
στο μπαλκόνι, ο περιπτεράς της γειτονιάς που σε 
ξέρει τόσο καλά που μπορείς να μην πληρώσεις 
όταν δεν έχεις χρήματα, το σπίτι σου που κάποτε 
σε ενθουσίαζε και τώρα που φαίνεται βαρετό – 
όλα αυτά είναι κομμάτια της παλιάς σου ζωής. 
Τώρα αισθάνεσαι το κάλεσμα του ανέμου και το 
δέλεαρ της περιπέτειας. Περιπέτεια; Εσύ; Που η 
πίεσή σου ανεβαίνει κάθε φορά που μειώνονται 
τα χρήματα στην τσέπη σου; Ερώτηση: θα πετά-
ξεις την παλιά σου ζωή εντελώς ή θα την κλεί-
σεις σε μια αποθήκη πληρώνοντας υπερβολικό 
αντίτιμο; 2. Δεν πρέπει να δεχτείς καταστάσεις 
που νομίζεις ότι δεν μπορείς να τις αποφύγεις. 
3. Δεν χρειάζεται να ξαπλώσεις στις γραμμές του 
τρένου περιμένοντας να περάσει από πάνω σου. 
4. Όταν η Αφροδίτη περνάει στον Κριό (8/2 - 5/3) 
μπορείς να χαμογελάσεις, να απαιτήσεις και να 
πάρεις. Αν δεν… next please!

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Υπάρχουν τόσο όμορφοι, υπέροχοι και ενδια-
φέροντες άνθρωποι εκεί έξω. Τόσοι πειρασμοί.  
Είναι υπέροχο να κάθεσαι σ’ ένα πολυσύχναστο 
μέρος πίνοντας έναν καφέ, να κοιτάς τους πε-
ραστικούς και να συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν 
άνθρωποι στη ζωή σου που σε αγαπάνε, σε σέ-
βονται, σε θαυμάζουν. Βοηθάει μια τέτοια σκέ-
ψη σ’ όποια κατάσταση κι αν είσαι – και ο Άρης 
ανάδρομος στο ζώδιό σου μάλλον σε τρελαίνει 
ή σε κάνει να αισθάνεσαι πιο αδύναμος κι από  
σπουργίτι στο χιόνι. Ναι, υπάρχουν οικονομικά 
προβλήματα με τα οποία χρειάζεται να ασχολη-
θείς και προβλήματα καθημερινής εργασιακής 
ή προσωπικής τρέλας που σε αποθαρρύνουν 
από τη διάθεση να κάνεις τα γλυκά μάτια σε ό,τι 
κινείται και σε εμπνέει για ρομαντικές ιστορίες 
από αυτές που βλέπουμε τα Χριστούγεννα και 
συγκινούμαστε με την απλότητα, το αίσθημα και 
τις ευτυχείς συμπτώσεις τους.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Αν για μια στιγμή άρχιζες να σκέφτεσαι ότι μπορεί 
και να λειτουργούν new age αξιώματα όπως «η α-
πάντηση βρίσκεται μέσα σου», «έχε πίστη», «ανα-
γνώρισε την εσωτερική ομορφιά σου» κ.λπ… Θα 
μπορούσες να επιστρατεύσεις οτιδήποτε απειλεί 
την ψυχική σου υγεία και περιλαμβάνεται στην 
ύπουλη, απειλητική, δυσοίωνη φράση-ποταμό 
«Δεν αντέχω άλλο, ζω μια ζωή γεμάτη απογοη-
τεύσεις και συνεχή αγώνα, κανένας δεν με αγα-
πάει, γιατί εεγώ, γιατί εγώ; Ώπα… Κάνε ένα βήμα 
πίσω και δες χωρίς συναισθηματισμούς και δά-
κρυα τη μεγάλη εικόνα και το ουσιαστικό νόημα 
πίσω από σχέσεις, επιθυμίες και παγίδες που σου 
δημιούργησαν πόνο, απελπισία, θυμό. STOP. Διά-
λειμμα. Η κυβερνήτης σου Αφροδίτη στον Κριό 
(8/2 - 5/3) ανανεώνει την πίστη σου στις σχέσεις 
και τον Άλλο. Η ενέργεια που εκπέμπεις και συνο-
ψίζεται στη φράση «Θέλω να είμαι ο εαυτός μου 
και να με αγαπάς ακριβώς επειδή είμαι αυτός/η 
που είμαι» μπορεί να ξενίζει αρχικά, αλλά τουλά-
χιστον θα ξέρεις ποιος σε θέλει και ποιος όχι. Άρα 

μπορείς να χτυπάς όσο θέ-
λεις το κεφάλι σου όταν βρί-
σκεσαι μόνος στο δωμάτιό 
σου αλλά όταν θα βγαίνεις 
έξω θα είσαι ένα επιθυμητό 
αντικείμενο του πόθου.   

Σκορπιός 
(24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ανάδρομ ος Άρης σ την 
Παρθένο: ήρθε η ώρα να 
επανεξετάσεις τη σχέση 
σου μ ε συναδέ λφους, 
συνεργάτες, συνε ταί-
ρους, με φίλους και ίσως 
και τη σχέση σου με τον 
άνθρωπο που είσαι μαζί. 
Γιατί άραγε μερικές (ή μία 
συγκεκριμένα;) φιλίες 
κινδυνεύουν να διαλυ-
θούν σαν αλάτι σε ένα 
ποτήρι νερό; Πάμε από 
την αρχή. Τι σημαίνει α-
φοσίωση στις φιλίες και 
πότε αυτή η αφοσίωση 
γίνεται απλά ηλιθιότη-
τα; Και επειδή ποτέ δεν 
είναι μονόπλευρες οι 
σχέσεις, πού και πόσο 
φταις εσύ για τις πολι-
κές θερμοκρασίες που 
κυριαρχούν; Το στοί-
χημα είναι να ξεκαθα-
ρίσεις τη σχέση σου με 
τους φίλους και τους 
ανθρώπους που θεω-
ρείς συμμάχους σου 
ανοίγοντας τα χαρτιά 
σου. Δεν είναι αστείο. 
Το μέλλον σου εξαρ-
τάται από το αποτέ-
λεσμα αυτών των ε-
παφών. Κατά τα λοιπά 
η Αφροδίτη σ τον Κριό 
δηλώνει ότι το σώμα σου λειτουργεί θαυμάσια, 
η υγεία σου βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα, ότι 
αντιμετωπίζεις καλύτερα την καθημερινότητα 
και ότι η εργασιακή ρουτίνα γίνεται πιο ευχάρι-
στη. Αν μαζί με όλα αυτά αισθάνεσαι επιπλέον 
ότι σε αγαπάνε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που 
ενδιαφέρονται για σένα, ότι ο Άλλος νοιάζεται, 
ε, τότε ακόμα και τα ψυχολογικά τραύματα μπο-
ρούν να ιαθούν ταχύτερα. 

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Ποιος θεωρεί ανοήτως ότι η επαγγελματική ζωή 
πρέπει να είναι συνεχώς ενδιαφέρουσα, να σε 
περικλείει ολόκληρο και διαρκώς να σου δίνει 
συγκινήσεις και ανταλλάγματα για τις προσπά-
θειές σου; Υπάρχουν κάποιες περίοδοι που ι-
σχύουν όλα αυτά, αλλά τις περισσότερες αυτό 
που έχει σημασία είναι να είσαι καλός επαγγελ-
ματίας, ενώ κάποιες άλλες, όπως τώρα με τον 
Άρη ανάδρομο, το σουφλέ ξεφουσκώνει – ούτε 
φιλοδοξία ούτε χαρά ούτε διάθεση για διάκρι-
ση ή για προσπάθεια. Η είσοδος της Αφροδίτης 
στον Κριό (8/2 - 5/3) ίσως αναπτερώσει το εν-
διαφέρον σου για αυτόν ή αυτήν που αγαπάς, ή 
να σου τραβήξει την προσοχή (να λειτουργήσει 
ως αντιπερισπασμός δηλαδή) στις επιθυμίες που 
περικλείουν σεξ και φλερτ. Σε μία περίοδο που η 
αβεβαιότητα καλπάζει, το να αφήνεσαι για λίγο 
στη χαρά της ζωής είναι ένα αντίδοτο που δεν 
πρέπει να υποτιμάς. Υ.Γ. Το να αφεθείς στην ελα-
φρότητα μια στο τόσο δεν είναι έγκλημα, ούτε 
το να φύγεις ένα σαββατοκύριακο για κάπου που 
δεν πιάνουν τα κινητά, ούτε φυσικά το να πεις σε 
κάποιον/α που σου αρέσει ότι σου αρέσει. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Με πολλούς πλανήτες να βρίσκονται σε γήινα 

ζώδια, δεν είναι ανεξήγη-
τη η τάση σου να πιστεύ-
εις μόνο ό,τι αγγίζεις, να 
πείθεσαι μόνο με πράξεις, 
να αγνοείς υποσχέσεις και 
να σε αφορά μόνο το δοκι-
μασμένο. Αυτοί που έχουν 
σημασία για σένα είναι οι άν-
θρωποι που δένονται μαζί 
σου με δυνατούς όρκους και 
συμβόλαια και οι δουλειές 
που έ χουν σ τέρεα βάση, 
που υπόκεινται σε χρονοδια-
γράμματα, που έχουν συγκε-
κριμένο στόχο και καταληκτι-
κές ημερομηνίες αποτίμησης 
του έργου. Θα ήταν εντελώς 
ηλίθιο να σε συμβουλεύσει 
κάποιος να χαλαρώσεις πίνο-
ντας ένα τσάι μέντας παρόλο 
που θα ήταν μια ανάπαυλα στο 
στρες. Φυσικά και ξέρεις ότι τα 
χρήματα στην ουσία δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά μπιχλιμπίδια 
που μπορείς να ζήσεις χωρίς 
αυτά και τραπεζιτικοί λογαρια-
σμοί που δημιουργούν πονο-
κεφάλους. Όταν όμως αυτοί οι 
λογαριασμοί και τα σύμβολα 
του στάτους σου κινδυνεύουν, 
τα δόντια σου μπορούν να με-
γαλώσουν σε πέντε λεπτά σαν 
τα δόντια του καρχαρία.  

Υδροχόος 
(20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Διαθέτεις δύο μεγάλα ταλέντα: 
μπορείς να προχωράς μπροστά 
χωρίς να κοιτάς πίσω ΚΑΙ να μη 
μετανιώνεις για τίποτα. Το εξαιρε-
τικής ποιότητας μυαλό σου απο-
συντονίζεται μόνο όταν αντιμε-

τωπίζει διφορούμενα αισθήματα 
και όταν αυτά παρεμβάλλονται στην 

αψεγάδιαστη εικόνα που θέλεις να έχει ο 
κόσμος. Μπορεί να σε τρομάζει η συζήτηση που 
περιέχει επώδυνα θέματα (να περιέχει δηλαδή 
και αισθήματα), αλλά να θυμάσαι ότι είναι απε-
λευθερωτική και ότι ενώνει, αν είναι ειλικρινής. 
Τώρα που έχεις την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις 
τέτοιες συζητήσεις θα είναι κρίμα να τη χάσεις. 
Μμμ… Θα μου πεις, πώς μπορείς να κάνεις ήρε-
μους διαλόγους όταν πετάγεσαι σαν ποπ κορν 
με τον Άρη στον 8ο ηλιακό σου οίκο που σου μα-
ταιώνει επιθυμίες, σε τραβάει σε ψυχολογικές 
δίνες που δεν μπορείς να διαχειριστείς, σου μει-
ώνει τη διαπραγματευτική δύναμη; Κι αν όλα τα 
προηγούμενα σου φαίνονται ακαταλαβίστικα, 
οι διαφωνίες μέσα στο ζεύγος εκρήγνυνται σαν 
ηφαίστειο και τα χρήματα εξαφανίζονται από τις 
τσέπες σου με ταχύτητες φωτός.   

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Προσπαθείς να μην πετρώσεις, να μη σε στύ-
ψουνε σα λεμονόκουπα, να μη γίνεις άλλος ένας 
πρώην. Και παλεύεις για δουλειές, εργάζεσαι υπε-
ρωρίες, ψάχνεις δεύτερη δουλειά, προσπαθείς 
σκληρά να αποδείξεις ότι αντέχεις, ότι ξέρεις την 
τέχνη της επιβίωσης. Επίσης ξέρεις εδώ και αρ-
κετό καιρό ότι ο τομέας των σχέσεων έχει μπει σε 
μια νέα φάση – ή έστω και βεβιασμένα καλείσαι 
να παραδεχτείς ότι οι σχέσεις δεν είναι στατικές 
αλλά ότι διαρκώς μεταλλάσσονται, τη μία φορά 
σε στέλνουν στον παράδεισο και την άλλη στα 
τάρταρα. Υπάρχει βεβαίως και η περίπτωση όπως 
τώρα να βρίσκεσαι παγωμένος και σε κατάσταση 
limbo μεταξύ κόλασης και παραδείσου. Συγχαρη-
τήρια για την αντοχή και την επιμονή σου. A  

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

                Τα περιοδικά της Α.V. 

  Κυκλοφορούν

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Υδροχόε, διαθέτεις δύο μεγάλα 
ταλέντα: μπορείς να προχωράς 
μπροστά χωρίς να κοιτάς πίσω 
ΚΑΙ να μη μετανιώνεις για τίποτα
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