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Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Βασίλης Κατσικονούρης

Γιώργος Φλωρίδης 
Η κρίση μπορεί να 

καταπιεί κυβερνήσεις
Συνέντευξη στον Ευτύχη 

Παλλήκαρη, σελ. 20

Επιστροφή στη δραχμή: 
Γιατί όχι

Της Μιράντας Ξαφά, σελ.24

Κι όμως, είναι 
Τσικνοπέμπτη. 

Ψήνεσαι;
Της Νενέλας Γεωργελέ, σελ. 28

Αθήνα, μια 
πληγωμένη πόλη

Γράφουν: Γιώργος Σιακαντάρης, Σώτη Τριανταφύλλου, 
Δημήτρης Φύσσας, Δημήτρης Κ. Ψυχογιός

σελ. 16 

Βόλτα στου Ζωγράφου 
με τη Λήδα Πρωτοψάλτη
Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ.30 

Νέες στήλες 
Η A.V. στα παρασκήνια 

Τάσος Γιαννίτσης: Ας κοιτα-
χτούμε επιτέλους μια φορά 
στον καθρέφτη
Συνέντευξη στον Ευτύχη Παλλήκα-

ρη, σελ. 12

Θεσσαλονίκη - Sin City
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου, σελ. 
14

Γιώργος Καμίνης - 1 χρόνος
Συνέντευξη στη Λένα Χουρμούζη και 

τον Παναγιώτη Μένεγο, σελ. 18
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Θέματα

44. Ταινίες: Του 
Γιώργου Κρασσακόπου-

λου. Επιτέλους, ένας νηφάλιος 
κριτικός.

48. Θέατρο: Μία πόλη, χιλιάδες σκη-
νές. Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη.

49. BookVoice: Το καλύτερο πράγμα 
μετά το σεξ (Ένα βιβλίο). Των Δήμη-
τρας Τριανταφύλλου, Αντιγόνης Λυ-
μπεράκη, Σραυρούλας Παπασπύρου.

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

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

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

08. Info-diet: H 
Σταυρούλα Πανα-
γιωτάκη ανεβοκα-
τεβάζει αξίες της 
Αθήνας με ρυθμό 
haiku. 

10. Shoot me: Ποιους 
θα γδύσει αυτή την εβδο-
μάδα ο Κωνσταντίνος Ρήγος; 

12. Απαντήσεις του Forrest Gump: 
Ο Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονι-
κές απαντήσεις σε ποπ απορίες. 

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

14 Πανικοβάλ των 500: Του Γιάννη 
Νένε. Με τα χάπια τον έχουμε. 

22. Σκίτσο: Γελάς, αλλά μετά σου κό-
βεται το γέλιο. Του Γιάννη Ιωάννου. 

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

36. 2310 Soul: Η Θεσσαλονίκη με ένα 
λάμδα. Του Στέφανου Τσιτσόπουλου. 

42. Various Artists: Ο Μάκης Μηλάτος 
βαθμολογεί μουσικές: Ένα * = χάλια, τρία 
*** = μέτριο, πολλά ***** = Χριστούγεννα.

Στήλες
16 Αθήνα, μια πληγωμένη 
πόλη
Των Γιώργου Σιακαντάρη, 
Σώτης Τριανταφύλλου, 
Δημήτρη Φύσσα, Δημήτρη Κ. 
Ψυχογιού 

20 Γιώργος Φλωρίδης 
Η κρίση μπορεί να «καταπιεί» 
κυβερνήσεις
Συνέντευξη στον Ευτύχη 
Παλλήκαρη

22 Αυτή είναι η Ελλάδα
Του Ανδρέα Παππά

24 Επιστροφή στη δραχμή 
Γιατί όχι
Της Μιράντας Ξαφά

28 Κι όμως, είναι 
Τσικνοπέμπτη. Ψήνεσαι;
Της Νενέλας Γεωργελέ 

30 Στου Ζωγράφου με τη 
Λήδα Πρωτοψάλτη 
Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη

Περιεχόμενα 16 - 22/2/12 

16  ΑΘΗΝΑ, ΜΙΑ ΠΛΗΓΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ

30  ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Εικόνα εξωφύλλου: 
Θοδωρής 
Μπαργιώτας

Το Conn-x σου 
δείχνει τα Όσκαρ 

Κάθε φορά που πέφτεις πάνω σε κάποιο 
δυνατό φως, νομίζεις ότι είναι κάμερα και 

γυρίζεται κάποια ταινία; Είσαι Ταλαντούχος Θεα-
τής και πρέπει να ξέρεις ότι το Conn-x διοργανώνει 

κινηματογραφικό διήμερο και προβάλλει την ταινία 
της χρονιάς «The Artist» και ακόμα 4 υποψήφιες για Ό-

σκαρ ταινίες: «Το άλογο του πολέμου», «Moneyball», «Το 
κορίτσι με το τατουάζ» και τις «Υπηρέτριες». Μπες στη 
σελίδα του Conn-x στο Facebook και κέρδισε 1 από τις 
600 διπλές προσκλήσεις για να τις απολαύσεις στις 
                 23 και 24 Φεβρουαρίου, 

 στα Village στο The Mall.

 athensvoice.gr
Διαβάστε 

αυτή την εβδομάδα

Από το μεσαίο δάχτυλο 
στην ανοιχτή παλάμη 
Της Λένας Χουρμούζη

Whitney Houston 
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου

Τα χειροκροτήματα 
Του Παναγιώτη Μένεγου

Κα(η)μένη Αθήνα 
Του Γιώργου Φράγκου

Εγκλωβισμένος 
Του Βαγγέλη Αγγελή

Μαλάκα, ροντέο γίναμε 
Του Δημήτρη 

Μαστρογιαννίτη

Η μεταπολίτευση της με-
ταπολίτευσης 

Του Ευτύχη Παλλήκαρη

«Αγγελιοφόροι 
του Αλλάχ» 

Συνέντευξη με τον εξό-
ριστο Ιρανό συγγραφέα 

Καντέρ Αμπντολάχ 
Της Λένας Χουρμούζη 
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ΕκπΑΙδΕΥτήΡΙΑ 
Δούκα
Πόσο εύκολο ή δύσκολο 

είναι και ποιες οι ιδιαιτερό-

τητες του να είναι κανείς 

γονέας σήμερα; Ερωτήμα-

τα που αφορούν νυν και 

επίδοξους γονείς και στα 

οποία η ημερίδα που διορ-

γανώνουν τα Εκπαιδευτή-

ρια Δούκα, με την ευκαιρία 

της συμπλήρωσης των 95 

χρόνων τους, φιλοδοξεί 

να απαντήσει. Ανάμεσα σε 

όσα συζητηθούν θα υπάρ-

ξει και debate «Γονείς σε 

κρίση: αποφασίζω, επη-

ρεάζω ή συμβουλεύω;», 

με συμμετοχή γονέων και 

ειδικών. Θα μιλήσουν ο 

πρόεδρος της MRB Hellas 

Δ. Μαύρος, οι καθηγη-

τές του Πανεπιστημίου 

Αθηνών Γ. Κορμάς και Μ. 

Μαλικιώση-Λοΐζου, ο κα-

θηγητής του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ι. Νικολάου κ.ά.18/2, Θέα-
τρο Πολιτιστικού Κέντρου 
Δαΐς (Μεσογείων 151, Πα-
ράδεισος Αμαρουσίου), 
ελεύθερη είσοδος. www.
goneas.wordpress.com,  
210 6186.000

Το Εξώφύλλο μας 
Αυτό την εβδομάδα το 
σχεδιάζει ο Θοδωρής 
Μπαργιώτας. Γεννή-
θηκε σ την Αθήνα το 
1982 και μεγάλωσε στο 
Tennessee των ΗΠΑ. Εί-
ναι πτυχιούχος της Νο-
μικής Αθηνών και έχει 
Master στην Ευρωπαϊκή 
Πνευματική Ιδιοκτησία 
από το Πανεπιστήμιο της 
Γλασκώβης. Δουλεύει ως 
δικηγόρος και graphic 
artist και ετοιμάζει το 
πρώτο του graphic novel 
με τίτλο «Pernilongo», το 
οποίο ευελπιστεί να εκ-
δοθεί την άνοιξη.

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

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Δ
εν μπορείς να εξηγήσεις σε κάποιον 

γιατί δεν καίγονται τα σινεμά. Δεν 
μπορείς να πεις ότι ο ομορφότερος κι-
νηματογράφος της Αθήνας, στο κτίριο 

που γράφει την ιστορία της πόλης, δεν μπορεί να 
πυρπολείται. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι 
τα βιβλιοπωλεία δεν τα σπάνε. Ότι δεν υπάρχουν 
σε καμία άλλη πόλη του κόσμου βιβλιοπωλεία με 
λαμαρίνες και ρολά στις βιτρίνες. Αν χρειάζεται 
να το εξηγήσεις, τότε δεν θα σε καταλάβει. 
Δευτέρα πρωί. Σταδίου, Χρήστου Λαδά, Ερμού, 
Πανεπιστημίου, Αθηνάς, Κοραή, Χ. Τρικούπη, 
Ακαδημίας. 40 τόνοι μάρμαρα, 100 κτίρια, 170 
επιχειρήσεις. Βρεγμένα πεζοδρόμια, γυαλιά, 
πέτρες, κάπνα. Περίεργοι κοιτάζουν τα συ-
ντρίμμια, βγάζουν φωτογραφίες, σχολιάζουν 
χαμηλόφωνα. Οι άλλοι δεν βγάζουν φωτογρα-
φίες. Δεν μιλάνε. Καπνίζουν ένα τσιγάρο σιω-
πηλοί. Τους καταλαβαίνεις, τα μάτια τους είναι 
σκοτεινιασμένα, κάπου κάπου μπαίνουν μέσα, 
σηκώνουν ένα ράφι, μαζεύουν ένα αντικείμε-
νο απ’ τα αποκαΐδια, το κοιτάζουν, το αφήνουν 
πάλι στο σωρό. Τσιγάρο. Είναι αυτοί που ξέρουν 
ότι αύριο δεν θα έχουν δουλειά, ότι απ’ όλα αυ-
τά τα μαγαζιά σχεδόν κανένα δεν θ’ αντέξει, δεν 
θα μπορέσει να ξανανοίξει. Αυτοί που ξέρουν 
ότι καμία Μέρκελ δεν τους φταίει, κανένας Μί-
κης δεν θα κηρύξει πόλεμο για πάρτη τους, εί-
ναι απλώς παράπλευρες απώλειες. 
Δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε γι’ 
αυτό. Ίσως μόνο ένα: Να τελειώνουμε πια με 
όλα αυτά. Να τραβήξουμε τη δικιά μας κόκκινη 
διαχωριστική γραμμή. Να τους ονομάσουμε. 
Δεν είσαστε φίλοι μας, είσαστε εχθροί μας. Να 
υπερασπίσουμε την πόλη μας, τις ζωές μας, το 
δημόσιο χώρο, την κοινωνία. 

πολλές κοινωνίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, 
κάποιες μεγαλύτερα απ’ τα δικά μας. Πουθενά 
δεν καίνε τις πόλεις τους. Πουθενά δεν κατα-
στρέφουν τις ζωές των ανθρώπων. Πουθενά δεν 
ρίχνουν λάδια στους δρόμους, δεν κλείνουν τα 
λιμάνια, δεν αφήνουν τους τουρίστες να κατέ-
βουν απ’ τα πλοία. Πουθενά δεν περπατάνε οι 
ταξιδιώτες φορτωμένοι τις βαλίτσες 5 χιλιόμετρα 
στην Αττική Οδό, πουθενά δεν κλείνουν τα μνη-
μεία, δεν καταστρέφουν τα φανάρια, δεν κλεί-
νουν τα ξενοδοχεία. Αυτοί που καταστρέφουν το 
εμπόριο, τον τουρισμό, τα μόνα που έχουμε, που 
διαλύουν την οικονομία, είναι εχθροί μας. 
Στους τοίχους έχει αρχίσει να εμφανίζεται το 
σύνθημα που πάντα προαναγγέλλει την τελική 
φάση. Στη Διδότου με μεγάλα γράμματα, μή-
νες τώρα κανείς δεν το σβήνει, γράφει Viva la 
muerte. Δεν έχουμε ανάγκη την ιδεολογία του 
μίσους. Δεν χρειαζόμαστε πια την καταστροφή. 
Αυτά είναι η παλιά Ελλάδα, αυτή που μας έφτασε 
μέχρι εδώ. Αυτή που σπατάλησε, που λεηλάτη-
σε και τώρα προτιμάει το θάνατο και την αυτο-
κτονία παρά να δοκιμάσει να σταθεί στα πόδια 
της. Δεν είναι δικιά μας. Η καινούργια Ελλάδα 
χρειάζεται δημιουργία, όχι καταστροφή. Ιδέες, 
όχι ρόπαλα· προγράμματα, όχι συνθήματα. 
Δεν έχουμε ανάγκη άλλους εισαγγελείς που 
κάνουν κομματική καριέρα επιδοτούμενη από 
τα δανεικά της ευρωπαϊκής κοινότητας για να 
την κατηγορούν. Δεν χρειαζόμαστε άλλους ε-
παγγελματίες σωτήρες που επιβιώνουν που-
λώντας φόβο και μίσος. Δεν χρειαζόμαστε εξω-

τερικούς εχθρούς για να συσπειρωθούμε. Όσοι 
φοράνε τη μάσκα Anonymous ας ξαναδούν τον 
Γκάι Φοκς. Η επίκληση του απόλυτου κακού, 
του εξωτερικού εχθρού, είναι χιλιάδες χρό-
νια τώρα η μόνιμη μέθοδος χειραγώγησης των 
μαζών. Όσοι μας λένε ότι φταίει ο Τόμσεν, η 
Μέρκελ, οι ξένοι που «θέλουν να μας κάνουν 
πειραματόζωα», είναι αυτοί που θέλουν να 
κρύψουν τις κοινωνικές αντιθέσεις, να κρύ-
ψουν τις δικές τους ευθύνες, να σώσουν το πα-
λιό σύστημα, το χρεοκοπημένο. Είναι οι υπερα-
σπιστές της χρεοκοπίας, είναι εχθροί μας. 
Δεν έχουμε ανάγκη από άλλη πολεμική ατμό-
σφαιρα. Όσοι μιλάνε για προδοσίες και δοσί-
λογους, για κατοχές και χούντες, είναι εχθροί 
μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλη τυφλή οργή κι 
άλλα βίαια ξεσπάσματα, δεν χρειαζόμαστε άλ-
λη εκτόνωση. Όσοι μας λένε ότι είμαστε αθώ-
οι, όλοι μαζί αθώοι, ο «αγνός ηρωικός λαός» 
από τον Καμένο μέχρι τον Μίκη, πάντα ηρω-
ικός και πάντα προδομένος, είναι εχθροί μας. 
Μας κοροϊδεύουν. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν 
είμαστε όλοι μαζί και δεν είμαστε αθώοι. Δεν 
χρειαζόμαστε στρατόπεδα. Ο εαυτός μας είναι 
ο αντίπαλος, αυτόν θέλουμε να αλλάξουμε.

δεν χρειαζόμαστε άλλες επιδείξεις ανώδυνης ε-
παναστατικότητας, φραστικές αγριότητες, κε-
νούς βερμπαλισμούς στα social media. Δεν έχει 
πιο δίκαιο αυτός που βρίζει περισσότερο κι ανώ-
νυμα. Δεν χρειαζόμαστε άλλες ατελείς προσω-
πικότητες να απελευθερώνουν εκ του ασφαλούς 
καταπιεσμένα ένστικτα αναζητώντας βολικούς 
αντίπαλους. Χρειαζόμαστε σκέψεις, καινούργιες 
προτάσεις, δημιουργικές λύσεις. Χρειαζόμαστε 
το προσωπικό παράδειγμα, την προσωπική δέ-
σμευση, τις στάσεις ζωής που δίνουν στις ζωές 
μας περιεχόμενο. Την ευαισθησία και τη λογική, 
την αλληλεγγύη όχι την εχθρότητα. Ο κοινωνι-
κός φθόνος δεν είναι ποτέ προοδευτικός.
Δεν χρειαζόμαστε πια την ευκολία, τα σλό-
γκαν, τα εύκολα συνθήματα, το μαύρο άσπρο. 
Η αλήθεια είναι δύσκολη, η γνώση χρειάζεται 
προσπάθεια. Η στράτευση ανήκει στον προ-
ηγούμενο αιώνα. Οι οπαδοί δεν σκέφτονται, 
πιστεύουν. 
Η κοινωνία μας δεν μπορεί πια να συνεχίσει 
έτσι να αυτοκτονεί κάθε μέρα από λίγο. Οι κοι-
νωνίες αλλάζουν και ανανεώνουν τις δομές, 
τους θεσμούς, το πολιτικό τους σύστημα. 

τώρα έφτασε η ώρα για ένα τέλος και μια αρχή. 

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, καίγοντας. 
Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αν τώρα δεν μπει 
ένα τέλος σ’ αυτή την περίοδο μίσους, τυφλό-
τητας, αυτοοικτιρμού, άγνοιας, πολιτικής βίας, 
παραπληροφόρησης, μετά δεν θα υπάρχει επι-
στροφή. Ήδη παίζουμε την παράταση. Η ελλη-
νική κοινωνία, κάπου εδώ, πρέπει να κάνει επα-
νεκκίνηση. Να πατήσει το κουμπί restart. Ό,τι 
κάναμε, κάναμε. Όσο φταίξαμε, φταίξαμε. Ό,τι 
καταστρέψαμε, καταστρέψαμε. Τώρα πρέπει να 
αρχίσει η αντίστροφη πορεία. Να τραβήξουμε 
μια γραμμή σε όλα αυτά που είναι η παλιά, εύκο-
λη, πιασάρικη, κενή Ελλάδα της μετριότητας και 
της αυταρέσκειας. Η καινούργια Ελλάδα δεν θα 
μιλάει τόσο πολύ, δεν θα είναι τόσο τσάμπα μά-
γκας, θα σκέφτεται, θα δημιουργεί. Η καινούρ-
για Ελλάδα δεν θα καίει. Θα φτιάχνει. A

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. Λα-
ζόπουλος, K.Ρήγος, Δ. Φύσσας, Σ. Στασινός, Γ. Κυρίτσης, 
Ά. Τσέκερης, M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Α. Μποζώνη, Γ. 
Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Β. Ματζάρογλου, Δ. Κα-
ραθάνος, Δ. Αθανασιάδης, Γ. Πανόπουλος, M. Kοντοβά, N. 
Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. Tριανταφύλλου, Δ. Τριαντα-
φύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kωνσταντινίδης, N. Γεωργιά-
δης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, 
Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσακό-
πουλος, M. Λιοναράκη, Ζ. Σφυρή, Σ. Κραουνάκης, M. Λεά-
νης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, 
Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. Μήνας, Κ. Παναγοπούλου, Λ. 
Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμαντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, 
Ι. Μπλάτσου, Κ. Γιαννακίδης, Σ. Καρρά, Β. Γραμματικογιάν-
νη, Δ. Παπαδόπουλος, 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 Σαμα-
ράς, 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

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

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

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

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

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

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ (panikoval500@gmail.com) 

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε:

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Αν έλεγε όσα είπε, με τον τρόπο που τα είπε, 
δυο χρόνια νωρίτερα, μπορεί και να τον κάναμε 
αεροδρόμιο.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ, WHITNEY
Houston, κανένα πρόβλημα πια…

SEX SYMBOL 2012
Οι κηπουροί του MEGA.

ΞΕΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Να ’ναι καλά οι άνθρωποι, γεμίζουν και κάνα 
ξενοδοχείο.

ΚΗΦΙΣΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ
Το είδαμε κι αυτό: πορεία με πανό «Ενάντια 
στην πλουτοκρατία».

ΚΑΝ’ ΤΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
Η Ρώμη απέσυρε την υποψηφιότητά της για τη 
διοργάνωση της Ολυμπιάδας του 2020.
(Αν ήξεραν τι γλέντι χάνουν…)

FLIGHT OF THE CONCHORDS
Η πιο χαρούμενη μπάντα του κόσμου αυτή τη 
στιγμή. Μπείτε στο You Tube και δείτε το βίντεο 
κλιπ «Foux Du FaFa».

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2012
Και τώρα; Ποιος θα τολμήσει να κατέβει με το 
κότερο στην καλοκαιρινή Μύκονο;

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
Ζω μόνο για να τους ακούσω στις προεκλογικές 
τους συγκεντρώσεις.

ΗΣΥΧΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Τι τράβηξε κι αυτή η κακομοίρα το βράδυ της 
ψηφοφορίας.

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
«Ψήφισα κατά συνείδηση μετά από πολύ καιρό» 
δήλωσε αμέσως μετά το περήφανο «όχι» και 
δεν την πήραν με τις πέτρες. 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΖΙΜΑΣ
Καληνύχτα και καλή τύχη. 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Μιλάνε όλοι, μιλάει και η μοντέλα.

ΜΙΚΗΣ - ΓΛΕΖΟΣ 
Scary.

ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥΛΕ
Το σκοτάδι σε αγριεύει, καλή μου.

«Καλά το 
πάτε, όλο ευθεία 

και μετά
 ξαναρωτήστε».

(Νεαρός φωνάζει σε κυριούλη που κα-
τεβαίνει με αυτοκίνητο, φανάρι Ιππο-
κράτους και Πανεπιστημίου, πήχτρα 

κόσμος, Κυριακή βράδυ, την ώρα 
της πορείας)

- 
Καλά κι εσείς 

πού είχατε το μαγαζί;
- Στη Λεωχάρους, στην 

κάθετο της Κολοκοτρώνη.
- Απίστευτο, η αδερφή μου 

ψώνιζε από το διπλανό μαγαζί. 
Πώς μας κάναν’ έτσι; Αποξενω-

θήκαμε τελείως.
(Κυρία, υπάλληλος εφορίας, σε φο-
ρολογούμενο, ενώ ουρά 20 ατόμων 

παρακολουθεί σιωπηλά. ΔΟΥ Ά  
Αθηνών, πρωί Δευτέρας)

«Κι επειδή 
μου αρέσει όταν το 

κεφάλι μου είναι στη 
θέση του, λέω να χωρίσω, 
μ’ αυτά που μου λέει θα 

φύγει από τη θέση του κα-
μιά μέρα».

(Όλα αυτά με μιαν ανάσα. Αγχωμέ-
νη κυρία στο κινητό της, μετρό, 

Σάββατο μεσημέρι)

«Από εδώ 
πήγαινε ευθεία, 

να βγούμε Ντιβά-
νι-Κάραβελ».

(Κύριοι σε αυτοκίνητο – με ανοι-
χτά παράθυρα. Φανάρια Και-

σαριανής, Δευτέρα βράδυ, 
αργά)

«Αν αφή-
νανε, ρε, τότε τα 
πουρμπουάρ που 

αφήνουν τώρα, εγώ θα 
είχα φτάσει 1.90».

(Γκαρσόνι-βετεράνος, ύψος 1,50, 
σε ουζερί της Μπενάκη. Μεσο-

βδόμαδα, μεσημέρι)

- Τι τον θες, 
καλέ, το χάρτη της 

Λατινικής Αμερικής;
- Να βλέπω και να ονειρεύ-
ομαι τα μέρη που έχω πάει…
- Και γιατί δεν πήρες μία υ-

δρόγειο πορτατίφ;
(Ηλικιωμένες κυρίες – η μία κρατώντας 
έναν τεράστιο χάρτη ρολό, στην ουρά του 

σούπερ μάρκετ. Εξάρχεια, Δευτέρα 
μεσημέρι)

«Θα ήθελα 
μία αράπικη πίτα, 

παρακαλώ».
(Στέλεχος εταιρείας στο τηλέφωνο με 

το εστιατόριο της εταιρείας. Μα-
ρούσι, κάποιο μεσημέρι)
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Κάπου πήγα κάτι είδα
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

Η Imany λίγο πριν την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα.

➜ contact@rigosk.gr
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τα βλαστάρια της σε κακές 
παρέες και τους έριξαν 
ναρκωτικά στο ποτό!
● Τα οποία ναρκωτικά 
έχουν ως αποκλειστική 
παρενέργεια να σε κά-
νουν να μην ακούς πια τη 
μανούλα! 
● Με άλλα λόγια, ο Γιώρ-
γος Καρατζαφέρης είναι 
κάτι σαν τη «Μάνα Ρέι-
βερ»…
● …η οποία στο κάτω-
κάτω ήταν εξ αρχής το 
κοινό του.   

● Sorry, αλλά όσοι κα-
ταγγέλλουν την «πολιτι-

● Είναι προφανές πως 
όσοι αναίσθητοι «λυπού-
νται για τα σινεμά που 
κάηκαν, εκ των πραγμά-
των αδιαφορούν για τους 
ανθρώπους που θα ζούνε 
με μισθό πείνας». Διότι 
κάνουν πως δεν γνωρί-
ζουν τη μεγάλη μεταφυ-
σική εξίσωση του απαν-
θρακωμένου κτιρίου...
●...σύμφωνα με την οποία 
κάθε φορά που καίγεται 
ένα παλιό νεοκλασικό, 
αυξάνεται αυτομάτως 100 
ευρώ ο βασικός μισθός!   
● Εξάλλου, χωρίς κτίρια 
από την εποχή του Όθωνα, 
η Αθήνα θα γίνει λιγότερο 
ελκυστική για τον κατα-
κτητή, ο οποίος θα αγόρα-
ζε σε άλλη περίπτωση το 
Αττικόν «κοψοχρονιά».
● Άσε που με τη φωτιά 
βοηθάς τόσους άστεγους 
να ζεσταθούν…
● Γι’ αυτό και το να λυπά-
σαι για το καμένο σινεμά 
δείχνει ελιτισμό και σε κα-
θιστά ύποπτο για «φιλο-
μνημονιακά» αισθήματα…
●…αφού είναι σα να σου 
σπάει κάποιος το αυτοκί-
νητο κι εσύ να διαμαρτύ-
ρεσαι, αντί να βγάλεις το 
σκασμό γιατί υπάρχουν 
άνθρωποι που πεινάνε. 

● Quiz: Πόσοι από 
τους 200 επώνυμους 
επιχειρηματίες, 
δημοσιογράφους 
και πολιτικούς, 
που αποκάλυψε ο 
ΣΔΟΕ ότι αγόρασαν 
πρόσφατα ακριβά 
ακίνητα στο Λονδί-
νο, τάσσονται υπέρ 
της χρεοκοπίας και της 
επιστροφής στη δραχμή 
για να «περισώσουμε την 
εθνική μας αξιοπρέπεια»; 

● Ο Γιώργος Καρατζαφέ-

ρης θεωρεί ότι «οι κακές 
συναναστροφές που εξ 
αντικειμένου συνεπάγεται 
η θητεία σε κάποια υπουρ-
γεία» φταίνε για τη μετα-
στροφή των Άδωνι Γεωρ-
γιάδη και Μάκη Βορίδη. 
● Το ίδιο δηλαδή που 

συμβαίνει σε μια τυπική 

Ελληνίδα μάνα, όταν τα 

παιδιά τής ανακοινώνουν 

πως θα μετακομίσουν 

πλέον σε δικό τους σπίτι: 

Είναι σίγουρη πως κά-
ποιοι αλήτες παρέσυραν 

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… 

«Περιστενάρισμα» Το φρενάρισμα που κάνει ασυναίσθητα ένας 
οδηγός, όταν βλέπει μπροστά του στη μέση του δρόμου περιστέρια που 
δεν δείχνουν καμία διάθεση να φύγουν από τη μέση, αλλά συνεχίζουν να 

τσιμπολογάνε αδιάφορα μέχρι την τελευταία στιγμή. 

Τα Tweets του Forrest Gump Από τον 
Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για τη διάδοση και του κάθετου τεμαχισμού στις ροδέλες του ανανά σε κονσέρβα)

κή των εκβιαστικών ψευ-
τοδιλημμάτων» (όπως 
αυτό ανάμεσα στο μνη-
μόνιο και την επιστροφή 
στη δραχμή)... 
● ...δεν είναι οι ίδιοι που 
επιμένουν ότι αν δεν 
είσαι μαζί τους (δηλαδή 
με τις δυνάμεις της «α-
νατροπής») τότε εκ των 
πραγμάτων είσαι με τους 
άλλους (τους «προσκυνη-
μένους»);

● «Χούντα» ονομάζεται 
το πολίτευμα εκείνο στο 
οποίο κάποιος πιστεύει 
περισσότερο τις προφη-
τείες του Λουκά Παπα-
δήμου («Μετανοείτεεεε! 
Καταστροφήηηηη η 
επιστροφή στη δραχμήη-
ηηη») από τις προφητείες 
του Γιάννη Βαρουφάκη 
(«Οι τράπεζες είναι ο Σα-
τανάααααας και θα μας 
παρασύρουν στην κόλα-
σηηηηηη»). 
● Αντιθέτως, «Ελευθε-
ρία» είναι η δυνατότητα 
του κάθε χρήστη του 

Facebook να παρακο-
λουθεί βιντεάκι με τις 
διδασκαλίες του Ισαπό-
στολου Καζάκη, ενώ 
ταυτόχρονα διαβάζει τις 
προτάσεις του γέροντα 
Παΐσιου για την έξοδο 
από την κρίση.  
● Γι’ αυτό άλλωστε η 

ιντερνετική δημοκρατία 

είναι το καλύτερο δυνατό 

πολίτευμα: Διότι μπορείς 
να διαλέξεις την απόλυτη 
αλήθεια που σου ταιριάζει 
καλύτερα! 
● Και όλα αυτά χωρίς να 
χρειαστεί να κάνεις κάτι 
παραπάνω ή πιο κουραστι-
κό, πέρα από το να πατή-
σεις ένα link στο youtube!

● Αιώνια αναπάντητα ε-

ρωτήματα: Πώς γίνεται οι 
ίδιοι που θεωρούν ότι οι 
διεφθαρμένοι πολιτικοί 
και το πολιτικό σύστημα 
«κλέβουν» την ψήφο του 
λαού με το πελατειακό 
κράτος... 
● ...να υποστηρίζουν ταυ-
τόχρονα ότι ο Παπαδήμος 
δεν νομιμοποιείται να 
κυβερνάει γιατί δεν είναι 
πολιτικός και δεν έχει ε-
κλεγεί κανονικά (δηλαδή 
με την «κλεμμένη ψήφο 
των πελατών»);
● Και, παρεμπιπτόντως, 

πώς γίνεται την ίδια στιγ-
μή τα κόμματα να καταγ-
γέλλουν το πελατειακό 
κράτος, ενώ ταυτόχρονα 
υπερασπίζονται μέχρις ε-
σχάτων τις θέσεις των διο-
ρισμένων «πελατών» του; 

● Τελικά ήταν πολύ απλό. 

Αυτό που έπρεπε να συμ-
βεί στην οικονομία για 
να ανακαλύψουμε τελι-
κά ότι οι πολιτικοί είναι 
απατεώνες, ήταν το ίδιο 
με αυτό που έπρεπε να 

συμβεί στον Τύπο για να 
ανακαλύψουν οι δημο-
σιογράφοι ότι οι εκδότες 
τους έκαναν κι άλλες 
επικερδείς δουλειές: Να 
τελειώσουν τα λεφτά.

● Το να απαντάς «παρών» 

σε μια ψηφοφορία, δεν 
είναι σα να λες ότι η μόνη 
απάντηση στην επιλογή 
που σου ζητάνε είναι ο 
εαυτός σου;

● Κάποια στιγμή, αυτές 
οι γυναίκες που φοράνε 
εκείνα τα φλοκατοειδή 
γιλέκα με τη φουντωτή 
τεχνητή γούνα και τα έ-
ντονα χρώματα πρέπει να 
μάθουν ότι για να φτια-
χτεί ένα τέτοιο κάποιοι 
παράνομοι κυνηγοί σκό-
τωσαν και έγδαραν ποιος 
ξέρει πόσα Muppets!  

● Τελικά διαψεύστηκε η 

πληροφορία σύμφωνα με 

την οποία η Ρεάλ Μαδρί-
της πουλούσε το γήπεδό 
της λόγω οικονομικής 
κρίσης. 
● Απλώς ο συντάκτης του 
ειδησεογραφικού site που 
δημοσίευσε την είδηση, 
ερμήνευσε ως «Κτήμα Ρε-
άλ» την επιγραφή «Real 
Estate».

● Καπάκι: Το γράμμα 
«κάπα», όταν γράφεται 
σε εξαιρετικά μικρό μέ-
γεθος. A  

Η ΕΠΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ο Μνημονιοβόλος του Περισσού
Η στιγμή που ο βουλευτής Γιώργος Μαυρίκος επιχειρεί να σπάσει το ρεκόρ στο άθλημα της Ρίψης 

Μνημονίου Χωρίς Φόρα, σε άλλες εποχές θα μπορούσε να έχει απαθανατιστεί από έναν Φειδία ή έναν 
Ροντέν και να έχει μείνει για πάντα στην Ιστορία σαν τον περίφημο «Σκεπτόμενο» (θα ήταν ο ακριβής 

αντίποδάς του) ή σαν τον Δία. Έτσι κι αλλιώς, η κίνηση είναι ίδια. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Δίας 
ετοιμάζεται να πετάξει κεραυνό για να πετύχει κάποιον, ενώ ο βουλευτής του ΚΚΕ απλώς θέλει να 

απομακρυνθεί αυτό το μιαρό έντυπο από κοντά του. 
Κωμική λεπτομέρεια Νο 1:  Η έκταση του αριστερού χεριού, σε κίνηση ισορροπίας που θυμίζει ακοντιστή. 

Κωμική λεπτομέρεια Νο 2:  Το ύφος έκπληξης του Νίκου Καραθανασόπουλου
(4ος δεξιά στη δεύτερη σειρά).

Ο επώνυμος 
«Anonymous», που δεν επιθυμεί να του 

αλλοιώνουν την ιδεολογία διάφοροι ανώνυμοι «Anonymous», καταγγέλλει:

Πιο απάνθρωπη θέση 
εργασίας της εβδομάδας Μεταφραστής κειμένων με οικονομικούς 

όρους (από τα αγγλικά στα ελληνικά)

Απορία: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα 
στους Τροϊκανούς που επικήρυξαν οι συνδικαλιστές 

αστυνομικοί και στον Μπιλ Κλίντον; 

Απάντηση: Ο Μπιλ Κλίντον δικάστηκε 
πρώτα από το λαϊκό δικαστήριο του

Συντάγματος, με πρόεδρο τον Κώστα 
Καζάκο, πριν επικηρυχθεί. 
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

  Κινηματογράφος «Αττικόν»
Το αρχικό διώροφο κτίριο, εκλεκτικιστικού 

ρυθμού, ολοκληρώθηκε το 1881 στη Σταδίου 

και Αγίου Γεωργίου (σήμερα: Χρήστου Λαδά) 

σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Αρχικά ήταν 

σπίτι του βαθύπλουτου Σταμάτιου Δεκόζη 

Βούρου. Μεταξύ των ετών 1914-1918 δημι-

ουργήθηκε εδώ το «Αττικόν» (που επί τέσσερα 

χρόνια έπαιζε στην απέναντη πλευρά της Στα-

δίου), σε σχέδια του Αλέξανδρου Νικολούδη. 

Ήταν μια από τις πρώτες χρήσεις μπετόν στην 

Αθήνα και πρόσθεσε πολλά μπαρόκ στοιχεία 

στο κτίσμα. Το 1928, το σινεμά πέρασε στην εκ-

μετάλλευση της οικογένειας Σκούρα, η οποία 

συνεχίζεται: είναι η μακροβιότερη μίσθωση 

κινηματογράφου στην αθηναϊκή ιστορία. Εδώ, 

στις 22 Οκτωβρίου 1929, παίχτηκε η πρώτη 

ομιλούσα ταινία στην πόλη μας, το μιούζικαλ 

«Fox follies». Στην κατοχή, οι Γερμανοί έκαναν 

το «Αττικόν» Soldaten Kino «Victoria», δηλαδή 

στρaτιωτικό κινηματογράφο. Το 1956, η ταινία 

του Έλβις Πρίσλεϊ «Love me tender» τρελαίνει 

τους νεαρούς θεατές, που χορεύουν πάνω 

στα καθίσματα, διακόπτουν την  προβολή, και 

τελικά  μεταφέρουν το χορό στη Σταδίου: η 

αφύπνιση της γενιάς του ροκ εν ρολ. Το 1960, 

στα υπόγειο ξεκινάει ο «Απόλλων», πάλι της 

οικογένειας Σκούρα, υπενθυμίζοντας ένα πα-

λιότερο ομώνυμο σινεμά που υπήρχε στην 

απέναντι μεριά της Σταδίου (1915 - 1948). Το 

1974, κάποιος θεούσος ονόματι Ν. Ρέπας μπαί-

νει σα θεατής στον εξώστη, κι ενώ παίζεται 

το «Jesus Christ Superstar», μπουκάρει στην 

καμπίνα προβολής προσπαθώντας μ’ ένα πρι-

όνι να κόψει στη μέση τη διαβολική μπομπίνα. 

Ακολουθεί συμπλοκή με το μηχανικό, ο Ρέπας 

συλλαμβάνεται και παραπέμπεται στο αυτό-

φωρο. Τα τελευταία χρόνια, το «Αττικόν» είναι 

το πολυτελέστερο, ακριβότερο, και επισημό-

τερο σινεμά της Αθήνας, έχοντας φιλοξενήσει 

πλήθος εκδηλώσεων, φεστιβάλ και ειδικών 

προβολών. Κατά τον εμπρησμό του, έπαιζε το 

φιλμ «Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι». Όταν 

το «Αττικόν» και ο «Απόλλων» ξανανοίξουν, ο 

«City Lover» με χαρά θα ξανακάτσει στα κόκκι-

να καθίσματα του πρώτου και στα πρασινογά-

λαζα του δεύτερου. 

  Κινηματογράφος « Άστυ»
Το 1934, ο αρχτέκτονας Μιχαήλ Λυκούδης, σχεδιάζοντας το 

επιβλητικό κτίριο της «Εθνικής Ασφαλιστικής», του πρόσθεσε 

κι έναν κινηματογράφο. Αλλά ο αρχιτέκτονας αυτός πέθανε, 

οπότε οι συνάδελφοί του Αναστάσιος Μεταξάς και Εμμανουήλ 

Κριεζής, με τροποποίηση των σχεδίων, έφτιαξαν το σινεμά στο 

μισό (προς τη Σταδίου) υπόγειο του κτιρίου. Το «Άστυ», που δια-

σώζει ονομασία παλιού εστιατορίου στο ίδιο γωνιακό οικόπεδο, 

με πρόσοψη της Σταδίου, ξεκίνησε το 1938 ως κινηματογράφος 

επικαίρων και μόνο. Στη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου 

του 1940-41, οι διαφημίσεις του στις εφημερίδες κατέληγαν 

πάγια: «Το ΑΣΤΥ είναι το ασφαλέστερον καταφύγιον» (αν και η 

Αθήνα, αντίθετα με τον Πειραιά, δεν βομβαρδίστηκε). Με την 

κατοχή, στο κτίριο εγκαταστάθηκε η γερμανική Κομαντατούρ, 

και το άλλο μισό υπόγειο (το προς την Πανεπιστημίου) έγινε κρα-

τητήρια της διαβόητης Γκεστάπο. Αργότερα, στα τέλη του 1942, 

επιτάχτηκε κι αυτό από τους Γερμανούς, ως στρατιωτικός κινη-

ματογράφος. Με την απελευθέρωση, αφού ο χώρος πέρασε 

από νέες επιτάξεις (ΕΑΜ, Βρετανοι), λειτούργησε ως επιχείρηση, 

το σινεμά πέρασε από την οικογένεια Σκούρα, την οικογένεια 

Κοσμίδη και, πλέον, στη σινεφίλ οικογένεια Στεργιάκη. Την Κυ-

ριακή, οπότε και γλίτωσε τον εμπρησμό, έπαιζε την ταινία «Το 

λιμάνι της Χάβρης» του Άκι Καουρισμάκι. Το «Άστυ» ευτυχώς 

δεν κάηκε, η πρόσοψή του ήδη αποκαταστάθηκε και συνεχίζει 

απτόητο τις προβολές του. Ο «City Lover», φίλος του χώρου από 

τις προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης της κ. Μητροπού-

λου (1972 και εξής), αύριο κιόλας θα ξανακατέβει στα μάρμαρα, 

στα μέταλλα και στις κολόνες που μονάχα το «Άστυ» διαθέτει.

(Υ.Γ. Περιληπτικά στοιχεία από το ανέκδοτο βιβλίο μου «Οι κινημα-
τογράφοι της Αθήνας 1896 - 2012»)  A  ➜ d.fyssas@gmail.com
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

Πανικοβάλτων500 Έργα του José Manuel Hortelano-Pi 
από την έκθεση στο μπιλιαρδάδικο 

της Μαυρομιχάλη

ΖωΟλΟγΙκΟς κήπΟς, πΡωΙ.
Μία μικρή τίγρις και μία μεγάλη τίγρις είναι ξα-
πλωμένες σε ένα βράχο μέσα σε ένα κλουβί. 
Ένας άντρας και ένα παιδί τις κοιτάζουν. Ο ά-
ντρας σηκώνει το παιδί στους ώμους του.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΓΡΙΣ: Πεινάω.
ΜΙΚΡΗ ΤΙΓΡΙΣ: Κι εγώ.
(Από το βιβλίο «Σκηνές» του Ευθύμη Φιλίππου, 
εκδ. ΜΝΡ)

ΑντΡΑς ςΕ κΟκκΙνΟ κΑνΑπΕ, μιλάει 
στο τηλέφωνο. 
ΑΝΤΡΑΣ: Θα αργήσετε;
ΦΩΝΗ: Δεν ξέρω, βρέχει πολύ. Εκεί τι γίνεται;
ΑΝΤΡΑΣ: Τα γνωστά. Σπάνε την Αθήνα. Κάηκε 
το Αττικόν.
ΦΩΝΗ: …Έπεσε και ο πολυέλαιος;
(Κυριακή βράδυ)

ΔωΜΑτΙΟ ΜΕ ΜΟΒ χΡωΜΑτΑ, απόγευ-
μα, φθινόπωρο, Βόρεια Ελλάδα.
ΑΝΤΡΑΣ: Τι κάνεις εκεί, Μαρία;
ΓΥΝΑΙΚΑ: Κεντάω το εξώφυλλο του νέου σι-
ντί. Σταυροβελονιά.
ΑΝΤΡΑΣ: Και τι χρώματα βάζεις;
ΓΥΝΑΙΚΑ: Με ξέρεις τώρα. Το γκρι του κρυο-
λογήματος με τη φωνή του Ed Harcourt, και 
μια παστίλια για το λαιμό με τις τρομπέτες του 
Erik Truffaz. Σκοτωμένο ροζ του χωρισμού 
ton sur ton με το «To the winter» του Brett 
Anderson, λίγο φλαμπέ κόκκινο με τα μπου-
ζουκλερί του Gonjasufi. Φαζαρισμένο κίτρινο 
από σάπια φύλλα σε δρομάκι πάρκου της Αυ-
στριακής Στυρίας, παχύρρευστο νορβηγικό 
γκρι-με-λίγο-αίμα-του-βιολιού από τον Moddi. 
Βραχνιασμένο γκρι και χρυσό του ουίσκι με το 
«Stormy weather» της Ivie Anderson, λερω-
μένο άσπρο του χιονιού σαν φιλί-snowballing 
από τον Divine Comedy. Σε αυτό το σημείο 
ανοίγω τα παράθυρα και μπαίνει ασημί πα-
γωμένος αέρας με το «Wind in her hair» από 
τους (εϊτίλα) Motorama. Μετά βάζω μερικές 
βελονιές μελαγχολικό αστραπί και βροντί του 
Jay-Jay Johanson, λίγο απελπισμένο μεταλ-
λιζέ αυτοκτονί που βρήκα στο Νάσβιλ και το 
κλείνω με σταγόνες βροχής επάνω στο πιάνο 
του Volker Bertelmann. Σ’ αρέσει;
ΑΝΤΡΑΣ: Με ξέρεις τώρα. Σιχαίνομαι το 
καλοκαίρι.
(Η συλλογή «Under the weather» της Μαρίας 
Παρούση κυκλοφορεί από την Inner Ear) 

ΑντΡΑς ςΕ λΕΥκΟ κΑνΑπΕ, μιλάει 
στο τηλέφωνο. 

ΦΩΝΗ: Γιατί μιλάς ψιθυριστά;
ΑΝΤΡΑΣ: Αποκοιμήθηκε η μικρή.
ΦΩΝΗ: Και γιατί μιλάς και ψιθυριστά και αγκο-
μαχώντας;
ΑΝΤΡΑΣ: Γιατί αποκοιμήθηκε πάνω στην κοι-
λιά μου.
ΦΩΝΗ: Βρήκε αρκούδο και άραξε το μωρό.
ΑΝΤΡΑΣ: Ζωγραφίζαμε.
ΦΩΝΗ: Τι ζωγραφίζατε;
ΑΝΤΡΑΣ: Έκανε όλους εμάς γύρω της, τράβη-
ξε μία γραμμή και από κάτω έκανε όλους τους 
πεθαμένους της οικογένειας.
(Βράδυ, χειμώνας 2012)

ΒΙΕννή, ςκήνή θΕΑτΡΟΥ M����M�-M����M�-
q�arti�r Hall� �, ΒΡΑΔΥ.
Η σκηνή φωτίζεται από φθηνά, πανηγυριώ-
τικα λαμπάκια. Γύρω στημένα τροχόσπιτα, 
καντίνες και εκδοτήρια εισιτηρίων του λούνα-
παρκ. Μία κοπέλα, δύο Γερμανοί στρατιώτες 
του μεσοπολέμου και ένας νάνος χορεύουν. 
Ένας άντρας με μπαντονεόν τραγουδάει σαν 
να προφητεύει το μέλλον:
MARTYN JACQUES: …Σε αυτό το πανηγύρι 
ο αρχηγός της μπάντας κυνηγάει το θήραμά 
του / καθώς η τραγική μας ιστορία ξετυλίγε-
ται. / Κρυμμένος μέσα στις σκιές ο αρχηγός 
της μπάντας ξερογλείφεται / λαχταράει το 
κορμί σου, αυτό που κάνεις κουνώντας τους 
γοφούς σου. / Σε αυτό το πανηγύρι, πόσες 
ξετυλίγονται ιστορίες / για πόθους, αρετές, 
χαρά και αμαρτίες.
(Οι Tiger Lillies παρουσίασαν το –μισοτελειω-
μένο– έργο του Georg Buchner «Woyzeck» (η 
αποκτήνωση ενός ανθρώπου κάτω από την ια-
τρική και μιλιταριστική εξουσία), για λίγες πα-
ραστάσεις, το φθινόπωρο του 2011 στη Βιέννη. 
Η μουσική της παράστασης κυκλοφορεί από τη 
Homebase-Records.)

ΜπΙλΙΑΡΔΑΔΙκΟ, ΒΡΑΔΥ.
Δύο άντρες, ο ένας γύρω στα 35 και ο άλλος 
γύρω στα 45, στέκονται μπροστά σε έναν πί-
νακα που απεικονίζει μία γυμνή, τριχωτή πλά-
τη. Έξω κάνει δυνατό κρύο.
ΑΝΤΡΑΣ 45: Στη σχολή εμείς αυτά τα κάναμε 
τρίχα-τρίχα με το ραπιντογκράφ.
(Η έκθεση με έργα του Ισπανού José Manuel 
Hortelano-Pi διοργανώνεται από τους Naff_
Athina στην αίθουσα μπιλιάρδου Mondial, Μαυ-
ρομιχάλη 44. Διάρκεια μέχρι 19/2.) 

χΑλΑνΔΡΙ, P�tit� fl��r, ΒΡΑΔΥ.
Μέσα αριστερά, στο τέρμα δεξιά τραπεζάκι. 

Δύο γυναίκες, τρεις άντρες. Μπροστά τους έ-
χουν αχνιστές κούπες σοκολάτας κι ένα ποτή-
ρι κόκκινο κρασί. Ακούγεται το «Cool struttin’» 
του Sonny Clark. 
ΓΥΝΑΙΚΑ Α: Σε μιάμιση ώρα πετάω για Νέα 
Υόρκη. Διώξτε με.
ΣΟΦΙΑ Φ.: Κάτσε, καλέ, προλαβαίνεις.
ΝΙΚΟΣ Φ.: Να φέρω άλλο ένα;
ΑΝΤΡΑΣ Β: Είδα το εξώφυλλο του Γλυκού για 
τη συλλογή. Πόσο άψογος; Μυρίζει σοκολάτα. 
ΑΝΤΡΑΣ Γ: Ο Γλυκός είναι το χαμένο παιδί της 
Αμελί.
ΑΝΤΡΑΣ Β: Νιώθω αγάπη εδώ μέσα. Μπορώ 
να κάτσω έτσι, σε αυτό το τραπεζάκι μέρες.
ΝΙΚΟΣ Φ.: Τότε θα έρθεις την Τετάρτη στο live 
jazz που κάνουμε;
ΑΝΤΡΑΣ Β: Αφού με ξέρεις. Δεν βγαίνω.
(Η συλλογή-ταυτότητα «Jazz Flirt - La musique 
du Petite Fleur» κυκλοφορεί από την ΕΜΙ. Το 
Petite Fleur βρίσκεται στην πλατεία Αγ. Νικολάου 
2, Χαλάνδρι, και Ομήρου 44, στο Κολωνάκι.)

ΑντΡΑς ςΕ κΟκκΙνΟ κΑνΑπΕ, 
μιλάει στο τηλέφωνο. 
ΦΩΝΗ (στα ιταλικά): Είναι ασφαλές να κυκλο-
φορείς έξω;
ΑΝΤΡΑΣ: Ναι. Μην ανησυχείς.
ΦΩΝΗ: Να προσέχεις, ε;
ΑΝΤΡΑΣ: Σήμερα το πρωί βρήκα ένα μισοκα-
μένο πόδι από κούκλα βιτρίνας πεταμένο στα 
σκουπίδια.
(Δευτέρα βράδυ)
 
πΑΙΔΙκΟ ΔωΜΑτΙΟ, ΒΡΑΔΥ.
Ένας άντρας κρατάει ένα μπουκάλι ουίσκι και 
κάθεται στην άκρη ενός παιδικού κρεβατιού. 
Δίπλα του ξαπλωμένο είναι ένα παιδί 6 ετών, 
που κρατάει αγκαλιά ένα λούτρινο πίθηκο. 
Πάνω από το κρεβάτι είναι κολλημένη μία α-
φίσα με τους καταρράκτες του Νιαγάρα.
ΑΝΤΡΑΣ: Το χρυσό σπαθί είχε από τη μία 
πλευρά δύο ρουμπίνια και από την άλλη κάτι 
άλλα διαμάντια. Με αυτό τους έσφαξε όλους. 
Εκτός από το βασιλιά, που τον πυροβόλησε 
στην κοιλιά. Και μετά έκλεψε τα κοσμήματα 
του παλατιού και κατευθύνθηκε προς το δά-
σος με τους φοίνικες. Το δάσος με τους φοίνι-
κες μάλλον ήταν πολύ παλιό, γιατί οι φοίνικες 
ήταν πολύ ψηλοί. 
ΠΑΙΔΙ: Μπαμπά, νύσταξα. Καληνύχτα.
ΜΠΑΜΠΑΣ: Καληνύχτα.
(Από το βιβλίο «Σκηνές» του Ευθύμη Φιλίππου, 
εκδ. ΜΝΡ)  A    
➜ panikoval500@gmail.com

ΣΚΗΝΕΣ
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ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ
ΠΥΡΓΟΙ 
ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ
Μη πλήρες οδοιπορικό (και μερικές σκέψεις) στο ρημαγμένο Κέντρο

Του Δημητρη Φύσσα

Ο
ι δίδυμοι πύργοι της Αθήνας είναι οι πύργοι του κτιρίου που στεγάζει τους 
κινηματογράφους «Αττικόν» και «Απόλλλων». Δεν έπεσαν, όπως της Νέας 
Υόρκης, αλλά κάηκαν, μάλιστα ο ανατολικός (προς το Σύνταγμα) ίσα που 
στέκεται, σώζεται δε σώζεται. Είναι Δευτέρα μεσημέρι, η φωτιά που έβλεπα 
χτες βράδυ ον λάιν στον υπολογιστή μου έχει πια σβήσει και στέκομαι μαζί 
με άλλους Αθηναίους παρατηρώντας το σκελετό του κτιρίου, που καπνίζει 
προς τα πάνω και στάζει νερό προς τα κάτω. Πολύς κόσμος φωτογραφίζει 
ή βιντεοσκοπεί με κάμερες και κινητά. Τα σχόλια ανάμεικτα, ακούγονται 
όλων των ειδών οι γνώμες. Τρεις πυροσβεστικές βρίσκονται στη Χρήστου 

Λαδά. Έχουν πάψει να καταβρέχουν, αλλά οι πυροσβέστες παραμένουν. Η πρόσοψη 
και η στέγη δεν υπάρχουν. Στη θέση τους μια διπλή, ενιαία τρύπα: προς τον ουρανό 
και προς το δρόμο. Εκεί ένας σωρός από σπασμένα τζάμια, καρβουνιασμένα δοκάρια, 
πλαστικό, σοβάδες, όλα μαυρισμένα, όλα πολτός από το νερό των πυροσβεστών. Η 
είσοδος των κινηματογράφων είναι ένας σωρός από μπάζα.  Ένα φορτηγάκι με συλ-
λέκτες μετάλλων μαζεύει ό,τι μπορεί.  Αργότερα θα πιάσουν δουλειά οι τζαμάδες.

πάτωμα ο γνωστός πλέον γυαλο-μπαζο-νερο-πολτός. 
Φωτογραφίζω. Ένας άνθρωπος γύρω στα σαράντα σκύ-
βει,  φωτογραφίζει κι αυτός. «Έρχομαι από την Ερμού» 
λέει. «Ξέρεις τι συζητάνε εκεί οι έμποροι; Λένε ότι την 
επόμενη φορά θα ’χουνε μπράβους, όπλα. Δεν την ξανα-
πατάνε, αφού η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, 
θα κάνουν οι ίδιοι». Δεν ξέρω αν ο άγνωστος υπερβάλ-
λει, αλλά αν γίνει κι αυτό, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. 
«Είναι μεγάλες οι καταστροφές εκεί;» ρωτάω. «Χειρότε-
ρα από δω» απαντάει. «Είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά που 
δεν μπορούν να δουλέψουν». Από τη φρασεολογία του, 
μοιάζει μάλλον άνθρωπος του εμπορίου. Δεν ξέρω αν 
έχει δίκιο για την αστυνομία, αλλά γιατί η αστυνομία μας 
να λειτουργεί καλύτερα από άλλους τομείς του δημο-
σίου; Υποθέτω ότι είναι και αυτή στο μέσο όρο: όπως οι 
εφορίες, τα νοσοκομεία, οι πολεοδομίες ή οι συγκοινω-
νίες. Γιατί να ξεχωρίζει; 

Π
ερνάω απέναντι, ξανά προς τη μεριά της Κοραή. Το 
φανάρι διαλυμένο –προφανώς είναι πολύ εξουσια-
στικό ζήτημα τα πράσινα και τα κόκκινα της κυκλο-
φορίας– και επισύρουν την άκρως δικαιολογημένη 

μήνη των αντιεξουσιαστών. Στον «Κάουφμαν» (κάτω 
από το γνωστό στους παλαιούς ως «γραφεία της ΕΟΝ» 
του Μεταξά, δίπλα στο παλιό «Άστορ») ένας τζαμάς, χω-
μένος μέσα στο σκελετό της μεταλλικής βιτρίνας, σπάει 
με σφυρί τα απομεινάρια των κρυστάλλων και τα ρίχνει 
σ’ ένα κουτί για μάζεμα. Θ’ ακολουθήσει το φορτηγό 
που θα φέρει τα καινούργια τζάμια. Ένα από τα κυρίαρχα 
στοιχεία της μέρας είναι αυτά τα φορτηγά των τζαμά-
δων, με την ειδική κατασκευή που κρατάει τα τζάμια και 
τα κρύσταλλα όρθια. Πολλά φορτηγά τέτοια θα ακολου-
θήσουν, τα μεγαλύτερα μάλιστα διαθέτουν και γερα-
νούς για τα πολύ βαριά κρύσταλλα. Επακολουθώ. Η πόρ-

Athens burning

Τ
ραβάω φωτογραφίες με το κινητό μου. Πλησιάζω πιο 
κοντα, τραβάω κι άλλες. Ρωτάω έναν πυρσβέστη για 
την κατάσταση μέσα στο σινεμά. «Η αίθουσα δεν έχει 
καεί» μου λέει. «Άρα ούτε και το άλλο σινεμά, κάτω;» 

ξαναρωτάω. «Ούτε κι αυτό» μου λέει, «τίποτα δεν έπα-
θε». Από τη μια χαίρομαι, από την άλλη σκέφτομαι πόσο 
νερό μπορεί να έχει κυλήσει ειδικά στον υπόγειο «Απόλ-
λωνα», έχοντας τουμπανιάσει και μουχλιάσει τα πάντα. 
Πάντα προτιμούσα τον «Απόλλωνα», πιο μοντέρνα και 
σημερινή αίθουσα, από το βαρυφορτωμένο, μπαρόκ και 
πιο κυριλέ «Αττικόν». Αλλά μπροστά στην καταστροφή, 
μου φαίνεται ότι αγάπησα το ίδιο και τα δυο. 

Ε
νώ στο ρείθρο της Σταδίου το νερό ρέει σα να έχει 
βρέξει δυνατά (η Σταδίου ήταν μέγα ρέμα το 19ο αι-
ώνα και τώρα από κάτω μας περνάει ο πρώτος αλη-
θινός  υπόνομος της Αθήνας), ξεκινάω να φύγω. Είχα 

κατέβει Πανεπιστήμιο, το κτίριο του οποίου την είχε γλι-
τώσει. Είχα περάσει βιαστικά από την Κοραή, βιαζόμε-
νος να βρεθώ μιαν ώρα αρχύτερα στο «Αττικόν». Για τον 
εμπρησμό του είχα μάθει από τον 9,84, όταν με κάλεσαν 
στο κινητό, Κυριακή βράδυ, να πω μια κουβέντα για την 
ιστορία του σινεμά. Περιμένοντας να βγω στον αέρα, 
άνοιξα και είδα την τρομερή, την ανεξίτηλη εικόνα. Είπα 
τα λίγα λόγια μου στο σταθμό με φωνή τρεμάμενη, σχε-
δόν κλαμένος. 

Π
άω λίγο πιο κάτω. Το «Delicatessen» του Βασιλό-
πουλου κλειστό, όχι ολοσχερώς κατεστραμμένο, 
νομίζω. Δίπλα, το «Calzedonia» καμένο. Ένα μεγάλο 
άνοιγμα στη σπασμένη βριτρίνα. Σκύβω, κοιτάζω 

μέσα: ηλεκτρικά και ψευδοροφές κρέμονται, οι κάλ-
τσες στα ράφια μισοκαμένες (εδώ δεν έγινε πλιάτσικο, 
φαίνεται οι εμπρηστές ήταν «γνήσιοι ιδεολόγοι»), στο 
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Θυρωρός-σωτήρας;
Του Δημητρη Κ. Ψύχογιού

Πήγα και εγώ να δω τα αποκαΐδια που 
άφησε η επέλαση των βαρβάρων την 
περασμένη Κυριακή στην Αθήνα. Μό-
λις έφθασα στην Ακαδημίας, η μυρωδιά 
του καμένου πλαστικού με οδήγησε στο 
πυρπολημένο κατάστημα της Εμπορι-
κής, γωνία με την Ιπποκράτους. Στο βά-
θος οι στοές Νικολούδη και Πεσμαζόγλου 
κατάμαυρες από τις φωτιές. Καθώς τις 
πλησιάζω, η μυρωδιά άλλαξε και τα μάτια 
μου έτσουξαν από τα υπολείμματα των 
δακρυγόνων. Στην Κοραή, το Starbucks 
επενδυμένο πρόχειρα με λαμαρίνες και 
σανίδες, το Άστυ ευτυχώς γλίτωσε, στη 
Σταδίου καπνίζει ακόμη το Kosta Boda - 
Αττικόν, στάχτη και το Calzedonia, σώθη-
κε ο Βασιλόπουλος.
Βλέπω απέναντι τις θρυμματισμένες βι-
τρίνες του Κάουφμαν να επισκευάζονται, 
στον Ιανό όμως κόσμος να μπαινοβγαί-
νει, χάρηκα: είχα ακούσει ότι καταστρά-
φηκε. Η επί της Σταδίου τζαμαρία του έχει 
μικρά τραύματα, μπορεί και από προη-
γούμενες επελάσεις, η πλαϊνή, μέσα στη 
στοά, έχει αραχνοειδές κατεστραμμένο 
κρύσταλλο, του πλαϊνού κατάστηματος 
κείτεται θρύψαλα όλη στο πεζοδρόμιο. 
Είναι άδειο, το διαγούμισαν ίσως. 

Μόλις μπαίνω στον Ιανό, χαστούκι με κά-
νει να ξεχάσω το τσούξιμο των ματιών: 
πλάι μου, στην κεντρική βιτρίνα του κα-
ταστήματος βλέπω αφίσα με τον Μίκη 
Θεοδωράκη να κοιτά αγέρωχος το μέλ-
λον από το ύψος των 85 χρόνων του. 
Διαφημίζει το τελευταίο βιβλίο του πο-
λυγραφότατου και πολυτραγουδισμέ-
νου «Σπίθα για μια Ελλάδα ανεξάρτητη 
και δυνατή». Θυμάμαι ότι τα επεισόδια 
της Κυριακής ξεκίνησαν στο Σύνταγμα, 
όταν ομάδα πίσω από τον Θεοδωράκη 
άρχισε να πετά μολότοφ. Θυμάμαι ότι πέ-
ρυσι η σοβαρότερη απόπειρα κατάλη-
ψης της Βουλής έγινε αμέσως μετά την 
εκδήλωση της «Σπίθας» στα Προπύλαια, 
ότι ο συνθέτης καλεί τους αδούλωτους 
Έλληνες να αντισταθούν στις κατοχικές 
δυνάμεις του μνημονίου, προτρέπει σε 
καινούργιους αγώνες – τα αποτελέσματά 
τους μόλις τα είχα ζήσει στη διαδρομή 
μου, τα έχει υποστεί και ο ίδιος ο Ιανός, 
πολλές φορές.

Φεύγω, προσπαθώ  να καταλάβω: δεν 
πρέπει να απομονωθεί το hate speech; 
Γιατί χώροι πολιτισμού προπαγανδίζουν 
τη βία; Γιατί τα θύματα αγαπούν το θύτη 
τους; Πρέπει να ξαναδώ τον «Θυρωρό 
της νύχτας»; Ή να αρκεστώ στην εξήγη-
ση ότι ο Ιανός γλίτωσε τα χειρότερα χάρη 
στην αφίσα και να αποδεχθώ ότι πρέπει 
να πληρώνουμε προστασία για να επιβι-
ώσουμε στις συνθήκες εμφυλίου πολέ-
μου που ζούμε; ●
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φωτιά στο «Κosta Boda»; Αλλά οι ευθύνες δεν είναι 
ίσες κι όμοιες. 

Σ
υνεχίζω. Το πυραμιδωτό άνοιγμα από τον υπό-
γειο σταθμό του μετρό σπασμένο ξανά, μάλλον 
δεν έχει νόημα να το επισκευάζουνε συνέχεια. Η 
Eurobank γωνία Πανεπιστημίου και Κοραή (εγώ 

θυμάμαι πολύ καλά τον παλιό «Γαμβέτα» με τους γέ-
ρους που πίνανε τον καφέ τους γύρω στα τέλη του 
’70) καμένη αρκετά στην πρόσοψη. Η γνωστή ασπρο-
κόκκινη κορδέλα «μην πλησιάζετε», οι καθαριστές 
που έχουν ήδη πιάσει δουλειά, ένα φορτηγό, οι τζα-
μάδες που περιμένουν. Φωτογραφίζω. Κατεβαίνω 
την Πανεπιστημίου, σχεδόν παντού τα ίδια στη μονή 
πλευρά, της καθόδου. Το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους με μικρές φθορές. Ο Παπασωτηρίου επίσης, μό-
νο μάρμαρα από τους παραστάτες λείπουνε. Η πρώτη 
Alpha bank, σε νέο κτίριο (το σπίτι του Ραγκαβή) με 
σχετικά λίγες ζημιές. 

Ο
ι στοές φαίνεται ότι γίνανε ιδιαίτερος στόχος: 
στοά Πεσμαζόγλου και στοά Νικολούδη κλει-
στές και κατεστραμμένες. Αν ο Στεργιάκης έχει 
δίκιο για το τι έγινε στην από πάνω του στοά, 

φαίνεται πως σ’ αυτές εδώ δεν πληρώσανε οι μα-
γαζάτορες. Το μέγαρο Νικολούδη, με πολύ μεγάλες 
ζημιές, θα μπορούσε να έχει καεί και ολόκληρο, ό-
πως το βλέπω. Πιο κάτω η Alpha bank, γωνία Πε-
σμαζόγλου (το παλιό τετραώροφο κτίριο της Λαϊκής 
Τράπεζας και μετέπειτα Ιονικής, σπουδαίο μεσο-
πολεμικό έργο του Αναστάσιου Μεταξά, εξαιρετικά 
αποκαταστημένο στις μέρες μας από τους Καλλι-
γάδες) έχει καεί στην πρόσοψη και στο εσωτερι-
κό του ισογείου, ενώ οι περσίδες έχουν λιώσει στα 
παράθυρα και η μαυρίλα, προς την Πεσμαζόγλου, 
έχει βγει από μέσα προς τα έξω. Κομμένα κλαριά 
δέντρων, φαντάζομαι για να μην πάρουν φωτιά, 
σωριασμένα στο πεζοδρόμιο. Περνάω απέναντι και 
χαζεύω. Όλη η αριστερή πλευρά της Πανεπιστημί-
ου γεμάτη αντλίες, πυροσβέστες, αστυνομικούς, 
σκουπιδιάρικα μετάλλων και φορτηγά τζαμάδων. 
Τα περισσότερα φανάρια σπασμένα, μερικά ψυγεία 
από περίπτερα ριγμένα κάτω, κάδοι σκουπιδιών κα-
μένοι, μάραμαρα σπασμένα για να γίνουν πυρομα-
χικά. Σα να τα έχω ξαναγράψει αυτά και παλιότερα. 
Φωτογραφίζω.

Σ
την Ιπποκράτους τα αναμενόμενα, αλλά σε κά-
πως μικρότερη κλίμακα. Βγαίνω Ακαδημίας. Στην  
Εμπορική Τράπεζα φαίνεται πολύ καλά το καμένο 
εσωτερικό της. Τρεις μεγάλοι μεταλλικοί κάδοι 

σκουπιδιών στο πεζοδρόμιο περιμένουν να δεχτούν 
τα μπάζα, ενώ μεταλλικό περίβλημα που θα προστα-
τεύει τους εργάτες της αποκατάστασης έχει ήδη ε-
γκατασταθεί και τεχνίτες κάνουν τις τελευταίες η-
λεκτροσυγκολλήσεις. Στο βιβλιοπωλείο Χρηστάκη, 
ένα τεράστιο φορτηγό κατεβάζει με γερανό, πολύ 
προσεκτικά, το μεγαλύτερο κρύσταλλο που έχω δει 
ποτέ, κρατημένο με έξι ή εφτά τεράστιες βεντούζες, 
για να το βάλουνε στη σπασμένη βιτρίνα. 

Κ
ατηφορίζω ξανά, βγαίνω Χαριλάου Τρικούπη. 
Κλειστή για τ’ αυτοκίνητα, γεμάτη πυροσβεστι-
κές. Έχει καεί το «Atrium» κι έχει κλείσει η στοά 
του προς Πανεπιστημίου, γιατί είναι ήδη ένα 

πρώιμο εργοτάξιο (αν και η καφετέρια προς την Πα-
νεπιστημίου λειτουργεί). Προχωρώ πιο κάτω, βγαίνω 
Ομόνοια, πάω Αθηνάς, Σοφοκλέους, Ευριπίδου, Μπε-
νάκη. Δεν έχει νόημα να συνεχίσω, οι εικόνες επανα-
λαμβάνονται. Κύριος στόχος τα καταστήματα κινητής 
τηλεφωνίας – υποθέτω ότι οι λεβέντες εμπρηστές 
και υαλοθραύστες, ως αντιεξουσιαστές, δεν έχουν 
κινητά. Άλλος κύριος στόχος οι τράπεζες. Αλλά και 
πολλά μικρομάγαζα χτυπημένα ή και κατεστραμμένα. 
Πλιάτσικο αλλού ναι, αλλού όχι.  

Η 
αγάπη για την πόλη είναι το ζητούμενο. Κανένας 
ξένος παράγοντας, κανένας Γερμανός, κανένας 
αλλοδαπός δεν την καταστρέφει, εμείς βγάζου-
με τα μάτια μας. Η ευθύνη των πολιτικών κομμά-

των και του συνδικαλιστικού κινήματος είναι μεγάλη, 
όταν οργανώνει συγκεντρώσεις στο κέντρο. Η λει-
τουργία των σωμάτων ασφαλείας προφανώς πρέπει 
να βελτιωθεί. 

Αλλά δεν μπορείς να δικαιολογείς το κάψιμο του «Ατ-
τικόν», Αλέκο. A

τα που οδηγεί στους ορόφους του παλιού «Άκρον», 
δεκαετίες κλειστού, ρημαγμένη.  Ίχνη φωτιάς που 
δεν προχώρησε. Η πόρτα του ισογείου του, με ρολά, 
άντεξε. Όχι όμως και η βιτρίνα του, που είναι διαλυμέ-
νη. Στο πρόχειρο κάλυμμα της βιτρίνας, κάποιος έχει 
γράψει «Athens is the new Berlin». Προφανώς εννοεί 
το Βερολίνο του Απρίλη και Μάη του ’45 – δεν ξέρει 
όμως τι μέγεθος έχει η αναλογία που μεταχειρίζεται. 
Φωτογραφίζω. Το κατάστημα με τα οικιακά είδη δίπλα 
στον «Ιανό» με σπασμένες βιτρίνες και λεηλατημένο. 
Έχουν μείνει τα αυτοκόλλητα των εκπτώσεων: 50%, 
40%. Αλλά εδώ τα εμπορεύματα δεν πουλήθηκαν καν 
με έκπτωση: «απαλλοτριώθηκαν». Οι άνθρωποι μέ-
σα στο μαγαζί μοιάζουν πολύ λυπημένοι, ιδίως μια 
γυναίκα που στέκει στην είσοδο. Ντρέπομαι και δεν 
φωτογραφίζω.

Κ
ι όμως, υπάρχουν πολιτικοί χώροι που στέκονται 
αμήχανοι μπροστά σ’ αυτές τις βαρβαρότητες. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ καταγγέλλουν τους προβο-
κάτορες, λένε ότι είναι βαλτοί από το κράτος, ότι 

συνεργάζονται με την αστυνομία για να χτυπήσουν το 
λαϊκό κίνημα – και καθαρίζουν, νομίζουν ότι βγάζουν 
την ουρά τους απέξω, ότι δεν έχουν καμιά ευθύνη. Κι 
όμως, η μελέτη των στοιχείων δείχνει ότι δεν είναι (ή, 
τουλάχιστον, δεν είναι οι περισσότεροι) προβοκάτο-
ρες. Οι εισβολείς που εγκλωβίστηκαν και πιάστηκαν 
στο δημαρχείο προτού το καταστρέψουν (έργο Κάλ-
κου) έχουν όνομα, ηλικία, ιδιότητα και πολλοί προέρ-
χονται από συγκεκριμένους εξωκοινοβουλευτικούς 
χώρους. Άλλοι κατά καιρούς συλληφθέντες (και στη 
συνέχεια ελεύθεροι μέχρι να γίνει η δίκη, οπότε μπο-
ρεί να γίνουν και υπότροποι, αλλά η δίκη αναβάλλεται 
κ.λπ. κ.λπ.) το ίδιο. Άλλοι είναι κοινοί εκβιαστές και/ή 
πλιατσικολόγοι. Η σύνθεση των «μπάχαλων» ή «μπα-
χαλάκηδων», όπως έχουν καθιερωθει, ποικίλλει. Κατά 
τη γνώμη μου, το να τους πει κανείς «προβοκάτορες» 
και να προσπεράσει λέγοντας «εγώ δεν έχω καμιά ευ-
θύνη γιατί εκφράζω το γνήσιο λαϊκό κίνημα», είναι η 
απόλυτη ανευθυνότητα. Ακόμα και τώρα δεν έχω δει 
μια ρητή και ξεκάθαρη καταδίκη των εμπρηστών και 
καταστροφέων, χωρίς τις εύκολες περικοκλάδες περί 
κράτους, προβοκατόρων κ.λπ.

Ό
μως την κορυφαία (από την ανάποδη) δήλωση 
τη διάβασα χτες βράδυ και την κατέβασα για να 
τη βάλω σε τούτο το κείμενο. Λέει ο Αλέκος Α-
λαβάνος, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πα-

λιός φίλος: «Στο βαθμό που οι δυνάμεις της Αριστεράς 
μένουν αποξενωμένες από τον κύριο όγκο της νέας 
γενιάς, στο βαθμό που η “ανατροπή” αποτελεί ένα 
κουραστικό στερεότυπο και δεν μεταφράζεται σε 
επαναστατικό σχέδιο και πολιτική συγκρουσιακό-
τητα, τα φαινόμενα αυτά και θα πυκνώνουν και θα 
διαχέονται. Ο Γαβριάς των “Αθλίων” του Βίκτωρα Ου-
γκό, αν είχε κατέβει χθες στο Σύνταγμα δεν θα ήταν 
στα κλειστά μπλοκ κομματικών νεολαίων, θα έκαιγε 
με την παρέα του τράπεζες και κινηματογράφους». 
Η εκτίμηση αυτή μου φαίνεται τόσο εξωπραγματική, 
τόσο εξωγήινη,  ακόμα και για τον Αλαβάνο, που δεν 
βρίσκω λόγια να τη σχολιάσω.  

Ξ
αναβγαίνω Κοραή. Στου «Ζάρα», τζαμάδες σε σκά-
λες φτιάχνουν τις βιτρίνες. Φωτογραφίζω. Παρα-
δίπλα το «Άστυ» με μισοκαμένη την είσοδό του, 
κάτω από τη  μαυρισμένη μαρκίζα του κτιρίου. 

Πλησιάζω, στη σκάλα όλα καλά. Κατεβαίνω. Βρίσκω 
τον Γιώργο Στεργιάκη, του παίρνω συνέντευξη ον 
κάμερα με το παλιό αθάνατο κινητό μου. «Κατέβη-
καν κουκουλοφόροι χτες βράδυ» μου λέει. «Ζήτησαν 
χρήματα, τους τα έδωσα και φύγανε. Γι’ αυτό δεν μας 
κάψανε. Το ίδιο κάνανε και άλλα μαγαζιά πάνω, στη 
στοά». Μου λέει ότι είχε  έξι-εφτά θεατές που πήγανε 
να δούνε την  ταινία «Το λιμάνι της Χάβρης» του Άκι 
Καουρισμάκι. Οι άνθρωποι βέβαια φύγανε, «τους εί-
παμε εμείς να φύγουν» λέει  ο Στεργιάκης, «κινδύνευ-
αν, δεν ξέραμε τι θα γινόταν». Φαντάζομαι τους ηρωι-
κούς αυτούς θεατές να ξεμπουκάρουν από το υπόγειο 
στην Κοραή με πέτρες πάνω απ’ το κεφάλι τους, μέσα 
στα δακρυγόνα, στους καπνούς, την μπόχα και τα μπι-
νελίκια  των «αντιεξουσιαστών» προς τα ΜΑΤ, και να 
προσπαθούν  να γυρίσουν σπίτι τους σε χαώδη, οιονεί 
πολεμική κατάσταση. «Όλα τα σινεμά του κέντρου 
πάνε καλά, όταν παίζουν καλές ταινίες» μου λέει ο 
Στεργιάκης και τελειώνει με ένα, «δεν κλείσαμε, δεν 
καήκαμε, παίζουμε κανονικά». Παίρνει σειρά η συνά-
δελφος Ιφιγένεια από την «Καθημερινή».  

Α
νεβαίνοντας τη σκάλα, παίρνω την απόφαση ν’ α-
νατρέψω κάθε προγραμματισμό γι’ αυτή τη βδο-
μάδα και να αφιερώσω όλο το «City Lover» στο 
«Ατικόν» και στο «Άστυ» (δείτε τη στήλη). Βγαί-

νω έξω. Τα μαγαζιά της «Galleria» μάλλον κανονικά. 
Κλειστό όμως, σπασμένο και καμένο, το γωνιακό, το 
«Starbucks». Ήθελα να γράψω γι’ αυτό, μα δεν πρόλα-
βα. Για το ήρεμο περιβάλλον του, το wi-fi που από πο-
λύ νωρίς καθιέρωσε, το τραπέζι μελέτης, τη χαμηλή, 
διακριτική μουσική που σ’ αφήνει να επικοινωνήσεις 
με την παρέα σου. Τώρα παντού γύρω είναι διάχυτη 
η μυρωδιά της καΐλας. Τη στιγμή αυτή, πολύς κόσμος 
προσπαθεί να φωτογραφίσει το εσωτερικό και το ε-
ξωτερικό του. Φωτογραφίζω με τη σειρά μου τους 
φωτογραφίζοντες. 

Σ
κέφτομαι ότι εμείς έχουμε τις πολιτικές, οικονο-
μικές, ιδεολογικές μας αντιθέσεις, η πόλη όμως 
τι φταίει; Τι φταίει η Αθήνα αν ψηφίζουμε ή όχι το 
μνημόνιο, αν θα γίνουν ή όχι εκλογές; Την πόλη 

(θα έπρεπε να) την έχουμε όλοι μαζί, καμιά πολιτική 
σκοπιμότητα, καμιά πολιτική αντιπαράθεση, καμιά 
διαδήλωση δεν έχει το δικαίωμα να καταστρέφει την 
πόλη. Και την πόλη δεν την καταστρέφουν τα ΜΑΤ. 
Την καταστρέφουν οι μπάχαλοι που βάζουν ταυτό-
χρονα δεκάδες φωτιές, αλλά και όσοι τους κάνουν 
πλάτες ή τους καλύπτουν εκ των υστέρων, άμεσα ή 
έμμεσα. Την καταστρέφουν όσοι «αγανακτισμένοι» 
εμποδίζουν τις αντλίες να πάνε άμεσα στις πυρκαγιές. 
Την καταστρέφουν όσοι αποδέχονται τη βαριοπούλα 
ως πολιτικό επιχείρημα. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες 
μπορούν να εγκληθούν το πολύ πολύ για ανικανότητα 
ή άγνοια των μεγεθών: τι ξέρει για την ιστορία της πό-
λης το ένστολο στέλεχος που, αντί για το «Αττικόν», 
δίνει συνέντευξη από τηλεοράσεως και μιλάει για τη 

Σκέφτομαι 
ότι εμείς 

έχουμε τις 
πολιτικές, 

οικονομικές, 
ιδεολογικές 

μας 
αντιθέσεις, 

η πόλη όμως 
τι φταίει;
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Ε ίναι σίγουρο πως οι χιλιά-
δες που κατέβηκαν για να 
διαδηλώσουν την αντίθε-

σή τους με τη δανειακή σύμβαση 
δεν είναι όλοι τους οπαδοί της 
δικτατορίας του προλεταριάτου, 
ούτε όλοι τους είναι οπαδοί του 
μίσους και αυτού που αποκαλώ 
Αριστερά της αποκάλυψης. Πάρα 
πολλοί απ’ αυτούς είδαν τα εισο-
δήματά τους να μειώνονται σε πο-
σοστά μεγαλύτερα του 30%, ενώ 
άλλοι τα είδαν να μειώνονται κα-
τά 100%. Απ’ αυτούς σχεδόν όλοι 
είναι απελπισμένοι και δεν βλέ-
πουν φως στο βάθος του τούνελ. 
Το ίδιο όμως θα έλεγα ισχύει και 
για εκείνους που δεν κατέβηκαν 
χθες στις διαδηλώσεις και για ε-
κείνους που γνωρίζουν πως η υ-
περψήφιση της δανειακής σύμβα-
σης σήμερα θα επιτείνει τα προ-
βλήματά τους αύριο. Οι δεύτεροι, 
παρά την απογοήτευσή τους από 
το πολιτικό σύστημα, παρά τις αμ-
φιβολίες τους για το μέλλον τους, 
το οποίο παραμένει αβέβαιο, ακό-
μη και αν συνεχισθεί η χρηματο-
δότηση και λήξει με αίσιο τρόπο 
η ανταλλαγή ομολόγων, δεν 
διαδήλωσαν, αλλά παρακα-
λ ο ύ σ α ν  ν α 
επικρατήσει 
η κοινή λο-
γική και να 
υπερψηφι-
σθεί η όντως 
εκβιαστική 
δανειακή σύμβαση, οι όροι 
της οποίας σε πολλά σημεία 
έρχονται σε αντίθεση με τα στοι-
χειώδη που προβλέπει η ευρω-
παϊκή Χάρτα των κοινωνικών και 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μια 
σύμβαση όμως που το πολιτικό 
μας σύστημα δεν μπορούσε να α-
πορρίψει, αν δεν ήθελε σήμερα 
η χώρα να γίνει έρμαιο μιας επι-
στροφής στη ζούγκλα. 
Εδώ υπάρχει μια λεπτή κόκκινη 
γραμμή που διαχωρίζει τους πρώ-
τους από τους δεύτερους. Είναι η 
γραμμή της κοινής λογικής, η ο-
ποία δηλώνει πως αν χθες είχαμε 
καταψήφιση της σύμβασης, σήμε-
ρα δεν θα μιλάγαμε για μια Ελλά-
δα των τεράστιων ίσως και ανυ-
πέρβλητων δυσκολιών, αλλά για 
μια Ελλάδα του απόλυτου χάους. 
Απόρριψη της δανειακής σύμβα-
σης δεν σημαίνει μόνο δραματική 
μείωση του επιπέδου ζωής, ούτε 
μόνο έξοδο από το ευρώ ούτε καν 
έξοδο από την ΕΕ. Όλα αυτά είναι 
ιδιαίτερα επώδυνα και σίγουρα θα 
γύριζαν τη χώρα μας σε μια φτώ-
χεια, όπως αυτή που οι περισσό-
τεροι από τους διαδηλωτές έχουν 
δει μόνο στις ταινίες του ελληνι-

κού νεορεαλισμού της δεκαετίας 
του ’50. Αλλά όλα αυτά δεν είναι 
τίποτα μπροστά στη μεγαλύτερη 
έξοδο που απειλεί τη χώρα, την 
έξοδο από τις κοινωνίες του ευ-
ρωπαϊκού πολιτισμού. 
Αυτό όμως που δεν φαντάζονται 
πολλοί ότι μπορεί να γίνει, είναι 
αυτό που ήδη έγινε την Κυριακή το 
βράδυ. Το κόμμα του μίσους, του 
εκχυδαϊσμού και της υπεραπλού-
στευσης του πολιτικού λόγου, το 
κόμμα που πετάει αντικείμενα 
στους πολιτικούς του αντιπάλους, 
το κόμμα που δεν διστάζει να χα-
ρακτηρίζει όσους δεν συμφωνούν 
με αυτό ως προδότες, που δεν δι-
στάζει να ζητά δίκες «επί εσχάτη 
προδοσία», έδειξε το βαθύ μίσος 
που τρέφει, όχι για το ΔΝΤ, την 
τρόικα και τον καπιταλισμό ακό-
μη, αλλά το μίσος που τρέφει κατά 
του αστικού πολιτισμού. 
Δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι άν-
θρωποι καίνε είτε τράπεζες και 
ιδιωτικά καταστήματα, είτε τα τε-
λευταία απομεινάρια του κλασι-
κού αστικού αρχιτεκτονικού πολι-
τισμού που έχουν απομείνει στην 

Αθήνα. Αν και, για να μη τους 
αδικώ, φροντίζουν πλέον να 

εξαφανίσουν 
το  μ π ε τό ν, 
τα μάρμαρα 
και το τσιμέ-
ντο.  Οι άν-
θρωποι αυ-
τοί δεν είναι 

ροβεσπιέροι που μισούν τους 
αριστοκράτες, δεν είναι καν 

μπολσεβίκοι που μισούν τους α-
στούς και τους διανοούμενους, 
είναι «επαναστάτες», όπως σω-
στά το είπε στο protagon η Άννα 
Δαμιανίδη, οι οποίοι μισούν τους 
στοιχειώδεις κανόνες της αν-
θρώπινης συμβίωσης. Αυτοί οι 
άνθρωποι καίνε κινηματογραφι-
κές αίθουσες όχι γιατί τις έχουν 
επιχειρηματίες, αλλά γιατί ο κι-
νηματογράφος είναι πολιτισμός 
και πολιτισμός σημαίνει σεβασμός 
του άλλου, ό,τι και αν αυτός πρε-
σβεύει. Αυτοί οι άνθρωποι στο ό-
νομα της ιδεολογίας που πάνω απ’ 
όλα τοποθετεί την ελευθερία της 
ανθρώπινης προσωπικότητας και 
ατομικότητας, στο όνομα δηλαδή 
του αναρχισμού, παραβιάζουν κά-
θε δικαίωμα της ελεύθερης προ-
σωπικότητας. Αυτοί δεν είναι πο-
λιτικοί αντίπαλοι της πολιτισμέ-
νης κοινωνίας, αλλά εχθροί της 
που το μόνο που ξέρουν είναι να 
μισούν. Δεν αξίζει να τους μισή-
σουμε, μόνο να τους περιφρονή-
σουμε και να συσπειρώσουμε την 
όποια Ελλάδα έχει απομείνει του 
όποιου αστικού πολιτισμού. A

Δεν αξίζει να τους 
μισήσουμε, μόνο να τους 

περιφρονήσουμε

Την επαύριο των καινούργιων καταστροφών 
στην Αθήνα επαναλαμβάνονται οι παλιές 

θεωρίες: 1) προβοκάτσια της αστυνομίας και του 
«παρακράτους» 2) οργανωμένη υποβάθμιση του 
κέντρου με στόχο την εκμετάλλευση της γης, την 
αγορά κτιρίων και επιχειρήσεων κοψοχρονιά. 
Παραλλήλως, ο «αρμόδιος» υπουργός καλείται 
σε παραίτηση επειδή δεν απέτρεψε την προβο-
κάτσια και την οργανωμένη υποβάθμιση του κέ-
ντρου. Σχολιάζω την τελευταία πρόταση και δεν 
επανέρχομαι σ’ αυτή: ίσως ο κύριος Παπουτσής 
πρέπει να παραιτηθεί – για άλλους λόγους όμως· 
δεν ήταν αυτός που έκαψε και λεηλάτησε την πό-
λη. Το να αποδίδουμε τις πρωταρχικές ευθύνες 
σε όποιον απέτυχε να αποτρέψει ένα έγκλημα και 
όχι σε όποιον το διέπραξε αποτελεί σφάλμα της 
λογικής.
Οι Έλληνες αρνούνται να παραδεχτούν ότι υπάρχει 
εγκληματικό κοινωνικό στρώμα, απολύτως ενταγ-
μένο στην πολιτική καθημερινότητα. Αρνούνται να 
παραδεχτούν ότι η άκρα αριστερά, το ποδόσφαι-
ρο, ο αναρχικός χώρος (the horror, the horror…), 
οι εξαθλιωμένοι μετανάστες και το λούμπεν προ-
λεταριάτο εκδηλώνουν συμπεριφορά βανδάλων. 
Οι σύγχρονοι Βάνδαλοι εισβάλλουν ορμητικά από 
το 1980 περίπου όταν εξωπανεπιστημιακά στοι-
χεία, ψευτοφιλόσοφοι και underground νεαροί, 
στρογγυλοκάθονται στα πανεπιστήμια: οι τότε 
λεγόμενοι «αναρχοαυτόνομοι» πρωτοστατούν 
στους «φοιτητικούς αγώνες» προστατευόμενοι 
από το άσυλο... Αυτοί οι «αγώνες» κατέληξαν στον 
πλήρη εξευτελισμό του πανεπιστημίου που είχε 
αρχίσει από το 1974. Σήμερα στα πανεπιστήμια εκ-
πέμπουν ραδιοφωνικοί σταθμοί αναρχικών και στα 
υπόγεια κατασκευάζονται μολότοφ. Οι καθηγητές 
συμμετέχουν ή κάνουν τα στραβά μάτια – τα έχου-
με συζητήσει αυτά. 

Ο ι Βάνδαλοι του 455 που λεηλάτησαν τη Ρώμη 
κατέστρεφαν οτιδήποτε ωραίο και σεβαστό, 

οτιδήποτε δεν συνδυαζόταν με την ασχήμια στην 
οποία είχαν συνηθίσει. Οι δικοί μας Βάνδαλοι, «τα 
παιδιά μας», όπως λένε στοργικά γονείς και καθη-
γητές αποδίδοντας την καταστροφική μανία στην 
ενεργητικότητα της νεαρής ηλικίας (αλλά κυρί-
ως στην προβοκάτσια και στους εργολάβους!), 
αποτελεί μια ευρεία κοινωνική ομάδα με πολλούς 
ομόκεντρους κύκλους. Και, παρότι, θεωρεί τον 
εαυτό της «επαναστατικό» είναι κουρέλι μιας πα-
λιάς παράδοσης, μιας αρχαίας ιστορίας. Βάνδαλοι 
κατέστρεφαν έργα τέχνης κατά τη διάρκεια της 
Γαλλικής Επανάστασης: η τέχνη, για τους «ξεβρά-
κωτους» του Ροβεσπιέρου και για τους «λυσσα-
σμένους» του Ζαν Ρου, ήταν «προϊόν της άρχου-
σας τάξης», άρα έπρεπε να σπιλωθεί και να κατα-
πατηθεί. Ο ίδιος ο Κουρμπέ ήθελε να κατεδαφίσει 
τη στήλη του Ναπολέοντα – πλην όμως είχε σοβα-
ρή αντίρρηση για οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον 
των δικών του έργων... Κοντολογίς, η αγραμματο-
σύνη και ο βαρβαρισμός των γερμανικών φυλών 
που επέδραμαν στην Ευρώπη τον 5ο αιώνα υιοθε-
τήθηκε αργότερα ως επαναστατική πράξη. Όταν 
το 1933 ο Ραφαέλ Λέμκιν ζήτησε να περιληφθεί 
στο διεθνές δίκαιο το «έγκλημα βαρβαρότητας» 
υπήρξαν πολλές αντιρρήσεις για το αν ο βανδα-
λισμός μπορούσε να χαρακτηριστεί «βαρβαρότη-
τα». Στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε ακόμη. Το 1959 ο 
Λέμκιν πέθανε: μόνον επτά άτομα παρευρέθησαν 
στην κηδεία του. Κι όμως είχε θέσει ένα μεγάλο 
ζήτημα ηθικής: η καταστροφή ξένης περιουσίας, 
είτε αυτή γίνεται για φυλετικούς, θρησκευτικούς 
ή κοινωνικούς λόγους, αποτελεί «βαρβαρότητα», 
άρα αξιόποινη πράξη για το διεθνές δίκαιο. 
Η βαρβαρότητα έχει ποικίλες μορφές και διαβαθ-
μίσεις. Ακόμα και τα φαινομενικά «αθώα» γκραφίτι 
στα μέσα δημόσιας μεταφοράς και στους τοίχους 
των πόλεων υπήρξαν φαινόμενο που δίχασε το 
κοινό και τους ορθώς σκεπτόμενους. Μέχρις ότου 
απεδείχθη πως όπου υπήρχαν γκραφίτι ευνοείτο 
η εγκληματικότητα, κι όπου δεν υπήρχαν γκραφίτι 

δεν ευνοείτο. Απλούστατα, τα γκραφίτι ήταν, σε 
μεγάλο βαθμό, έργο μελών συμμοριών.

Η εξίσωση του βανδαλισμού με τη βαρβαρό-
τητα δικαιολογείται από το κίνητρο και την 

πρόθεση του βανδαλισμού: το μίσος για τον ιδιο-
κτήτη, ο φθόνος για το αντικείμενο και η προσπά-
θεια εκφοβισμού και επιβολής. Οι σύγχρονοι βάν-
δαλοι απελευθερώνονται και επεκτείνονται στο 
κοινωνικό mainstream όταν εξασθενούν οι θε-
σμοί και οι νόμοι: η συμπεριφορά τους είναι ευκαι-
ριακή· ενισχύεται από την ανοχή της παρανομίας 
και από τη διχοτόμηση του κοινωνικού σώματος 
σε θύτες και θύματα. Σε συνθήκες επαναλαμβα-
νόμενων διαδηλώσεων ο στόχος των βανδάλων 
είναι 1) η μετατροπή της ειρηνικής διαδήλωσης 
σε «αστυνομική διαδήλωση»: οι αστυνομικές δυ-
νάμεις εξάπτονται επίτηδες ώστε να επιτεθούν 
επωμιζόμενες το βάρος της βίας. Η διαδικασία 
αυτή είναι εύκολη: συνήθως η αστυνομία είναι 
καλύτερα οπλισμένη από τους διαδηλωτές, άρα 
μπορεί να προξενήσει μεγαλύτερες βλάβες 2) η 
πρόκληση «δραματικών»-θεαματικών γεγονό-
των που μπορούν να καταπλήξουν τον μικροαστό 
κυρίως μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες (εμπρη-
σμοί εμβληματικών κτιρίων, ρύπανση αρχαιολο-
γικών χώρων με πανό, φραστικές προκλήσεις και 
χειρονομίες που αψηφούν την εξουσία. Στα ελλη-
νικά η τελευταία αυτή συμπεριφορά ονομάζεται 
«τζάμπα μαγκιά». Στη Συρία, για παράδειγμα, θα 
είχε σοβαρότερες συνέπειες...) 3) η κλιμάκωση 
των αναμετρήσεων με την αστυνομία και των ε-
πιθέσεων σε κτίρια και εναντίον ομάδων πολιτών 
ώστε να σημειωθούν θάνατοι. Στη συνέχεια οι 
νεκροί αναδεικνύονται σε σύμβολα, σωρεύονται 
επέτειοι και καινούργιες ευκαιρίες για βανδαλι-
σμούς και προκλήσεις.

Στη σημερινή Ελλάδα αριστεριστές, αναρχι-
κοί και θερμοκέφαλοι κουκουλοφόροι, ακό-

λουθοι δήθεν επαναστατημένων καθηγητών πα-
νεπιστημίου που απορρίπτουν τους νόμους του 
κράτους, προβάρουν την κατάληψη των χειμερι-
νών ανακτόρων. Το τι επακολούθησε εκείνης της 
ιστορικής κατάληψης, οι σύγχρονοι λενινιστές 
είτε δεν το ξέρουν είτε δεν θέλουν να το θυμού-
νται: έτσι κι αλλιώς, η γνώση τους για την ιστορία 
είναι τσιτατολογική, ανεκδοτολογική και χυδαία. 
Επακολούθησε λουτρό αίματος και ερήμωση· δεν 
απέμεινε τίποτα από τον ρωσικό πολιτισμό εκτός 
από τα στοιχεία του απολυταρχισμού και του τσα-
ρικού ήθους. Αυτά είναι τα ιδεώδη που διδάσκο-
νται οι Έλληνες: δεν μαθαίνουν πώς να κτίζουν 
έναν τοίχο, μαθαίνουν πώς να τον γκρεμίζουν – το 
γκρέμισμα είναι ευκολότερο από το κτίσιμο.

Ο βανδαλισμός συμβαίνει επειδή επιτρέπεται 
να συμβαίνει·  επειδή οι ποινές, όταν τύχει να 

επιβληθούν, αντιστοιχούν σ’ εκείνες του πλημμε-
λήματος. Τέλος, ο βανδαλισμός συμβαίνει επει-
δή είναι «εύκολος» – ακόμα κι ο συντονισμός των 
πολλαπλών ενεργειών είναι εύκολος μέσω των κι-
νητών τηλεφώνων. Ωστόσο, αυτός ο συντονισμός 
είναι πράξη αποδείξιμη και κολάσιμη με τον νόμο 
περί σύστασης συμμορίας. Ο ηθικός αυτουργός 
της βίας είναι η Αριστερά και όλοι οι δημοκράτες 
που ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τον αυταρχι-
σμό, τον σταλινισμό, τον ρεβανσισμό ως μέρος 
της δημοκρατίας, καθώς και την τρομοκρατία ως 
παρενέργειά της. Το λάθος βαραίνει όλους τους 
δημοκράτες· βαραίνει και τη Νέα Δημοκρατία που 
ψάρευε αριστερούς ψηφοφόρους με τη λογική 
της συμμαχίας του γαλάζιου σφυροδρέπανου 
και η οποία τώρα κάνει λόγο για «καθάρματα». Οι 
βάνδαλοι εκπροσωπούν τη σημερινή Ελλάδα και 
δικαίως γίνονται πρωτοσέλιδα των εφημερίδων 
σε όλο τον κόσμο: είμαστε η χώρα δίχως σύνορα, 
διχως νόμους, δίχως πολιτικό προσωπικό, δίχως 
τη στοιχειώδη δημοκρατική κοσμιότητα. Η χώρα 
της ήσσονος προσπάθειας. ●

BUILD THIS WALL
Σημειώσεις περί βανδάλων

Της σΩτησ τριαΝταΦύΛΛού

Οι κινηματογραφικές 
αίθουσες και η έξοδος από 
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό

Του γιΩργού σιαΚαΝταρη
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Έ να νέο μεταρρυθμιστικό κόμμα 
πριν από τις εκλογές προδια-
γράφει ο Γιώργος Φλωρίδης, με 

τη συνέντευξή του στην A.V. Εκτιμά ότι 
το φιλί Βενιζέλου-Λοβέρδου δεν φέρνει 
τη σωτηρία για το ΠΑΣΟΚ και προβλέ-
πει ότι η κρίση θα «καταπιεί» πολλές 
κυβερνήσεις στο άμεσο μέλλον.

Ψηφίστηκε μια κακή συμφωνία, αδιανόη-
τη πριν από μήνες, αλλά το δίλημμα μπήκε 
σε σχέση με τη χρεοκοπία… Το γεγονός ότι 
η κατάσταση της χώρας χειροτερεύει από 
τρίμηνο σε τρίμηνο οφείλεται αποκλειστι-
κά στην ανικανότητα του πολιτικού συστή-
ματος να εκπονήσει και να υπηρετήσει ένα 
σοβαρό εθνικό σχέδιο για την ανόρθωση 
της χώρας.

Και οι πιέσεις των ξένων; Η πίεση επιδεινώ-
θηκε γιατί η Ελλάδα έχασε πλήρως την αξι-
οπιστία της. Κι αυτό γιατί δεν κατάφερε από 
τη μία να συγκροτήσει ένα εθνικό σχέδιο 
ανασυγκρότησης της χώρας και από την άλ-
λη, στο πλαίσιο αυτό, να υπηρετήσει όλες 
τις αναγκαίες αλλαγές για να ορθοποδήσει 
η χώρα.  

Ποιος μπορεί, ωστόσο, να εγγυηθεί ότι το 
πρόγραμμα που ψηφίστηκε την περασμέ-
νη Κυριακή μπορεί να εφαρμοστεί, έστω 
και κατ’ ελάχιστο; Το θέμα δεν είναι μόνο 
να εφαρμοστούν ορισμένα αποσπασματι-
κά μέτρα, όποια κι αν είναι αυτά, αλλά να 
γίνουν βαθιές αλλαγές – και στο πολιτικό 
σύστημα, και στο κράτος, και στην οργά-
νωση ενός παραγωγικού κι όχι παρασιτικού 
οικονομικού μοντέλου. Πάντως οι υπάρχου-
σες πολιτικές δυνάμεις δεν είναι ικανές για 
να υπηρετήσουν τέτοιους στόχους.

Μισό λεπτό. Ο Α. Σαμαράς είπε: «Τα κά-
νατε θάλασσα, εγώ ήρθα εδώ και είμαι ο 
ικανός διαπραγματευτής και ο εγγυητής 
της εξόδου από την κρίση». Αυτά είναι ε-
πικοινωνιακά τερτίπια ενός κόμματος που 
έχει τεράστια ευθύνη για τη φοβερή αύξη-
ση του λαϊκίστικου κλίματος στην Ελλάδα. 
Επιτιθέμενος στην αρχή σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια συνεννόησης της Ελλάδας με 
τους εταίρους, βρέθηκε αργότερα στον α-
ντίποδα αυτής της πολιτικής, εισερχόμενος 
στην κυβέρνηση Παπαδήμου, κάτω από την 
πίεση της κοινωνίας αλλά –δυστυχώς για τη 
χώρα– και των εξωτερικών παραγόντων. 
Η μεταστροφή του αυτή αποκάλυψε πόσο 
σαθρές ήταν οι προηγούμενες απόψεις του 
για επαναδιαπραγμάτευση του Mνημονίου 
ή για ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Απόψεις 
που αποδυναμώθηκαν πλήρως με την υπο-
γραφή του στην τελευταία συμφωνία.

Ο ίδιος είπε πάντως πριν από λίγα 24ωρα: 
«Εντάξει, PSI και μετά εκλογές». Είναι αυτή 
η λύση; Οι εκλογές μοιάζουν έτσι κι αλλιώς 
αναπόφευκτες. Δεν θα μπορέσουν, όμως, 
να δώσουν λύση στο πολιτικό πρόβλημα 
της χώρας, όσο οι υπάρχουσες πολιτικές 
δυνάμεις τηρούν τη μέχρι σήμερα στάση 
απέναντι στη χώρα.  

Η κυβέρνηση Παπαδήμου δεν μπορεί να 
μείνει για να εφαρμόσει βασικές αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν; Φοβάμαι ότι οι δυνά-
μεις που υπάρχουν στο κοινοβούλιο με τους 
σημερινούς συσχετισμούς δεν μπορούν να 
στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Άρα μιλάμε για αδιέξοδο. Αδιέξοδο και με 

εκλογές, αδιέξοδο και με την παράταση της 
κυβέρνησης Παπαδήμου... Δεν αποκλείε-
ται να υπάρξει πλήρες αδιέξοδο. Όμως, στη 
Δημοκρατία δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
αποκατασταθεί η σχέση του κοινοβουλίου 
με το λαό, παρά μόνο μέσω των εκλογών. 
Συνεπώς, οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν 
σοβαρά για την επιλογή τους, γιατί ό,τι προ-
κύψει μετά τις εκλογές δεν θα μπορεί να α-
ποτελεί εύκολη δικαιολογία για κανέναν.

Όταν μιλάτε για κατάρρευση του πολιτικού 
συστήματος, περιλαμβάνετε την Αριστερά; 
Η Αριστερά μπορεί να μην άσκησε εξουσία 
με τυπικό τρόπο, με την ανάληψη υπουργεί-
ων, αλλά το έπραξε ουσιαστικά, πιέζοντας 
τα πράγματα προς μια κατεύθυνση που ο-
δηγούσε τη χώρα στο γκρεμό. Η ελληνική 
Αριστερά είναι παραδοσιακά εναντίον κάθε 
αλλαγής που θα βοηθούσε τη χώρα να στα-
θεί στα πόδια της. Έχει πολεμήσει με λύσσα 
κάθε μεταρρύθμιση που επιχειρεί να εξορ-
θολογίσει τα πράγματα. Τελικά, νομίζω πως 
είναι μια Αριστερά που βάλλει με μανία κατά 
λύσεων που θα διασφάλιζαν περισσότερες 
δουλειές. Με άλλα λόγια, είναι μια Αριστερά 
εναντίον των εργαζομένων.

Πώς βλέπετε το ενδεχόμενο μέσα από τις 
εκλογές να οδηγηθούμε σε ένα έντονα πο-
λωτικό σκηνικό, με σοβαρές συνέπειες για 
τη χώρα; Η κατάρρευση της μεσαίας τάξης 
στην Ελλάδα οδηγεί στην ενίσχυση των ά-
κρων, του λαϊκισμού, της αντιευρωπαϊκής 
διάστασης. Αυτό συμβαίνει και εξαιτίας των 
κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, αλλά και ε-
πειδή οι φωνές της ευθύνης που πιστεύουν 
στην ανάγκη ενός ελληνικού εκσυγχρο-
νιστικού εγχειρήματος με λαϊκή συγκατά-
θεση, δεν είναι συντονισμένες και αρκετά 
δυνατές. Ένα σημαντικό μέρος της κοινωνί-
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ας που θέλει να παραμείνει η Ελλάδα στην 
Ευρώπη, να αλλάξει εκ θεμελίων το κράτος, 
να «κουρευτεί» βαθιά το πολιτικό σύστημα 
χώρας δεν εκπροσωπείται από τις υπάρχου-
σες πολιτικές δυνάμεις – κι αυτό θέτει επιτα-
κτικά ζήτημα έκφρασης αυτού του κόσμου, 
με ένα νέο σχήμα.

Και τι περιμένουν αυτές οι δυνάμεις; Να 
πέσει το πολιτικό σύστημα σαν ώριμο 
φρούτο; Μέσα από την πρωτοβουλία 
του «Κοινωνικού Συνδέσμου» 
μάς ενδιαφέρει να ενισχύ-
σουμε τον πολιτικό προβλη-
ματισμό υπέρ των μεταβο-
λών αυτών και, κυρίως, να 
ενωθούν τα μικρά ρυάκια σ’ 
ένα μεγάλο ρεύμα. Αυτό δεν 
γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, 
δεν μπορεί να αποκλειστεί 
η πολιτική τους έκφραση στις προ-
σεχείς εκλογές.

Η ιδέα μιας προσέγγισης της με-
τριοπαθούς Αριστεράς σάς συγκινεί; 
Μιλάμε και για τη ΔΗΜΑΡ που δημοσκοπικά 
εμφανίζεται ως δύναμη Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης... Με ενδιαφέρει ο χώρος ανά-
μεσα στο λεγόμενο ριζοσπαστικό κέντρο 
και σε αυτό που προσωπικά χαρακτηρίζω 
ως υπεύθυνη ευρωπαϊκή Αριστερά. Θα ή-
θελα σ’ αυτόν τον ευρύ χώρο να υπάρχει και 
μια υπεύθυνη συνιστώσα της Αριστεράς, 
που όμως θα έβρισκε επιτέλους το κουρά-
γιο να τοποθετηθεί με καθαρότητα στα με-
γάλα ζητήματα και να δεσμευτεί στην ανά-
ληψη κυβερνητικών ευθυνών για να σταθεί 
η χώρα στα πόδια της. Αυτό μέχρι τώρα δεν 
βλέπω να συμβαίνει.

Το φιλί Βενιζέλου-Λοβέρδου το θεωρείτε 
φιλί σωτηρίας για το ΠΑΣΟΚ; Το ΠΑΣΟΚ αντι-

μετωπίζει θεμελιώδες πρόβλη-
μα ύπαρξης. Δεν είμαι καθόλου 

βέβαιος ότι θα τα καταφέρει. 
Έχει τεράστια δυσκολία να κάνει 

τον απολογισμό της κυβερνητικής 
του θητείας –τον οποίο και αρνείται 

επίμονα να κάνει– αλλά και πλήρη α-
δυναμία, μέσα από τον ιδεολογικό και πο-

λιτικό προβληματισμό του, να διατυπώσει 
ένα σχέδιο για το μέλλον. Κατά συνέπεια, η 
κρίση του είναι βαθιά, δομική – και τέτοια 
προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με δι-
ευθετήσεις προσωπικού χαρακτήρα.

Είναι η ΝΔ η μόνη δύναμη εξουσίας, όπως 
είπε ο Α. Σαμαράς; Θεωρώ ότι οι επόμενες 
εκλογές δεν θα θέσουν κυβερνητικό ερώ-
τημα για τους πολίτες, με την έννοια της 
αυτοδυναμίας. Η διάθεση του κόσμου είναι 
περισσότερο τιμωρητική. Προς το παρόν 
δεν υπάρχει πολιτική δύναμη που να δημι-
ουργεί προδιάθεση για θετική ψήφο. Και η 
τιμωρητική ψήφος θα επιδεινώσει το πολι-
τικό αδιέξοδο.

Θα ξαναπάμε δηλαδή σύντομα και σε άλλη 
«διορθωτική» εκλογική αναμέτρηση; Η κρί-
ση είναι τόσο βαθιά που μπορεί στην πορεία 
της να «καταπιεί» αρκετές κυβερνήσεις. 

Κάποιοι παραπέμπουν στο μετεμφυλιακό 
τοπίο στη χώρα. Πολιτική αστάθεια, εναλ-
λαγή κυβερνήσεων, κοινωνική αναταρα-
χή... Εάν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, θα 
έχουμε μια παρατεταμένη περίοδο αστά-
θειας που θα βλάψει τη χώρα. Είναι αλήθεια 
ότι ανάμεσα στις φωνές που ακούγονται, 
εμφανίζονται  και ορισμένοι που έχουν δημι-
ουργήσει μια εικονική «Κατοχή» στη χώρα... 
Με βάση αυτό, θα ήθελαν να ακολουθήσει 
μια «Αντίσταση» και στη συνέχεια ένας «Εμ-
φύλιος», στον οποίο, αυτή τη φορά, θα νική-
σουν οι «άλλοι». Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο 
εθνικά αυτοκτονικό σενάριο από αυτό, που 
σίγουρα θα οδηγήσει στην περιθωριοποίη-

ση της Ελλάδας. 

Αυτές οι φωνές συμβαδίζουν και με το 
σενάριο επιστροφής στη δραχμή. Ή κα-

λύτερα σε ένα εθνικό νόμισμα 
αγνώστου ταυτότητας. Αυτό 
είναι το πιο εφιαλτικό σενάριο 
για τη χώρα. Μια χώρα μπορεί να 
αποδεσμευτεί από μια οικονομι-
κή ένωση, στο βαθμό που διαθέ-
τει δική της, ισχυρή παραγωγική 
βάση, στο βαθμό που μπορεί να 
θρέψει το λαό της. Μια χώρα που 

εισάγει το 80% των αναγκών της σε τρόφι-
μα, που καλύπτει με εισαγωγές το μεγαλύ-
τερο μέρος των αναγκών της σε ενέργεια 
και που εισάγει το 80% των φαρμάκων που 
χρειάζεται, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί 
να ζήσει. Θα μεταπέσει σε ένα καθεστώς 
μπροστά στο οποίο η Αλβανία του Χότζα ή η 
Β. Κορέα των Κιμ θα φαντάζουν παράδεισοι.

Επιμένουν όμως κάποιοι πως «καλύτερα αξι-
οπρεπείς, έστω και φτωχοί και χρεοκοπημέ-
νοι». Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η διαφορά 
της συμφωνίας που ψηφίστηκε από τη χρεο-
κοπία είναι μικρή... Στη σημερινή Ελλάδα, σε 
μια χώρα όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν 
και να προστατεύουν την ίδια τους τη ζωή, 
δεν ξέρω πόσο «εθνικά υπερήφανοι» και α-
ξιοπρεπείς θα είναι οι νεκροί από την πείνα ή 
από την έλλειψη φαρμάκων. Σε αυτό αυτοί οι 
«κάποιοι» οφείλουν μια απάντηση.  A

Η τιμωρητι-κή ψήφος θα επιδεινώσει το πολιτικό αδιέξοδο

ΓιώρΓος 
Φλώριδης 

Η κρίση 
μπορεί να 

«καταπιεί» 
πολλές 

κυβερνήσεις
Συνέντευξη στον Ευτύχη 

Παλλήκαρη
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παδήμου –όπως και όσο μετέχει–, κα-
τάλαβε πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση 
και τι πραγματικά διακυβεύεται. 
 
«Και τώρα που ψηφίστηκαν όσα ψηφί-
στηκαν, σωθήκαμε;» θα μου πείτε. Δεν 
είμαι καθόλου σίγουρος. Τουλάχιστον, 
όμως, μας δίνεται μια ακόμα ευκαιρία, 
πιθανότατα η τελευταία. Αν, βέβαια, και 
αυτό το μνημόνιο (δεν) το εφαρμόσουμε 
όπως το προηγούμενο... 
Δεν είμαι ο πιο αρμόδιος να κρίνω τη 
δανειακή σύμβαση σε κάθε πτυχή της, 
ή τις λεπτομέρειες του PSI. Άλλωστε, α-
κούει κανείς και διαβάζει τόσο αντιφα-
τικά πράγματα από οικονομολόγους και 
άλλους ειδήμονες, ώστε τι να πει; Αυτό 
που ξέρω πάντως με βεβαιότητα, ως κά-

τοικος και πολίτης της χώρας που λέγε-
ται Ελλάδα, είναι ότι δύο χρόνια μετά το 
πρώτο μνημόνιο η πολιτική ηγεσία της 
χώρας δεν έχει καν καταφέρει  να είναι 
ανοιχτά τα φαρμακεία το Σάββατο! 
Τρομάζει αλλά και αγανακτεί κανείς ό-
ταν διαπιστώνει ότι, παρά την κατάρ-
ρευση του πολιτικού της συστήματος 
και του οικονομικού μοντέλου της, η 
χώρα εξακολουθεί να παραμένει στο 
έλεος των κάθε είδους συντεχνιών, 
οι οποίες συμπεριφέρονται σαν να 
μην έχει αλλάξει τίποτε. 
Έτσι, μάθαμε πρόσφατα 
ότι ο Φωτόπουλος, η πα-
ρέα του και οι «πελάτες» 
του, εκ των πρωταγωνι-
στών των αντιμνημονι-
ακών και «φιλολαϊκών» 
κινητοποιήσεων, παίρ-
νουν κάτι λιγότερο από 100.000 
(!) ευρώ εφάπαξ όταν αποχωρούν 
από τη ΔΕΗ, χώρια η παχουλότατη 
σύνταξη. Όπως επίσης μάθαμε ότι το 
25% των συνταξιούχων στη χώρα μας 
είναι κάτω των 60 ετών! Αυτά ακούνε 
και διαβάζουν στην ΕΕ–και όχι μόνο– 
και τους σηκώνεται η τρίχα. 
Θέλετε ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο; 
Το λεγόμενο χαράτσι, το τέλος ακινήτων 
που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ, δεν 
προβλέπεται από κανένα μνημόνιο. Εί-
ναι μέτρο που το αποφάσισε η ελληνική 

κυβέρνηση, επειδή δεν ήθελε/μπορούσε 
να εισπράξει με άλλον τρόπο αυτά που 
προβλέπονται από το μνημόνιο. Και, κυ-
ρίως, επειδή δεν είχε καμιά πρόθεση/δι-
άθεση να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες.
Α, ναι, και κάτι ακόμα, μιας και ο λό-
γος περί δαπανών. Το καλοκαίρι ο τό-
τε αρμόδιος υπουργός εξήγγειλε μέτρα 
για τον περιορισμό του αριθμού των 
κρατικών μέσων ενημέρωσης και την 

αντίστοιχη μείωση του κόστους 
λειτουργίας τους. Σήμερα, έπειτα 
από οκτώ μήνες, δεν έχει εφαρ-

μοστεί ούτε ένα από τα 
μέτρα που ανακοινώ-
θηκαν τότε. Οι περίπου 
4.500 εργαζόμενοι στην 
ΕΡΤ, από τους οποίους οι 
μισοί τουλάχιστον είναι 
διορισμένοι με απολύτως 

ρουσφε- τολογικά κριτήρια, όχι 
μόνο παραμένουν αμετακίνητοι στις 

θέσεις τους, αλλά και εξαιρέθηκαν από 
το ενιαίο μισθολόγιο. Επιπλέον, απερ-
γούσαν  τις μισές περίπου από τις μέρες 
που έχουν μεσολαβήσει έκτοτε, και μά-
λιστα αμειβόμενοι! Τελευταίο αλλά εν-
δεικτικό: την ώρα που σύρονταν αυτές 
οι γραμμές έπεσε τυχαία το μάτι μου σε 
δημοσίευμα που ανέφερε ότι προκηρύ-
χθηκαν 367 θέσεις στην ΕΡΤ Α.Ε.! «Αυ-
τή είναι η Ελλάδα», που έλεγε και ο Κώ-
στας Σημίτης.  A     ➜ ahpappas@hotmail.com

Το λεγόμενο χαράτσι δεν προβλέπεται από κανένα μνημόνιο

Αν και αντιπαθώ ιδιαίτερα τις με-
γαλοστομίες, θα τολμήσω να πω 
ότι η 12η Φεβρουαρίου θα κατα-

γραφεί ως ημερομηνία-σταθμός στα πο-
λιτικά μας πράγματα. Σε λίγες μέρες (το 
κείμενο γράφεται Δευτέρα πρωί) ούτε 
η σύνθεση της Βουλής ούτε η σύνθεση 
της κυβέρνησης θα είναι πια η ίδια. Περί 
όλων αυτών όμως, σε επόμενο κείμενο, 
όταν το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει.
Αν εξαιρέσει κανείς την καταστροφή 
της Αθήνας, τα χειρότερα προς το παρόν 
αποφεύχθηκαν. Αν η Βουλή δεν ψήφιζε 
τη δανειακή  σύμβαση,  η χρεοκοπία της 
χώρας θα ήταν θέμα λίγων ημερών.
Επί περίπου δύο χρόνια ο Αντώνης Σα-
μαράς πουλούσε αντιμνημονιακή αδι-
αλλαξία και φρούδες ελπίδες για «ε-
παναδιαπραγμάτευση». Σήμερα, και 
μπράβο του (ίσως είναι η πρώτη φορά 
που γράφω κάτι θετικό γι’ αυτόν στη 
μακρά πολιτική διαδρομή του), έφτα-
σε στο σημείο να λέει: «Από τη βεβαι-
ότητα της καταστροφής, προτιμώ την 
αμφιβολία της σωτηρίας». Μάλιστα, 
αυτή την άποψη την πληρώνει με όχι 
ευκαταφρόνητες απώλειες στελεχών 
του κόμματός του. Λίγη σημασία έχει αν 
η στροφή του –γιατί δεν υπάρχει αμφι-
βολία πως περί στροφής πρόκειται– ο-
φείλεται στο ότι του έβαλαν χοντρό χέρι 
οι Eυρωπαίοι ομοϊδεάτες του ή στο ότι ο 
ίδιος, μετέχοντας στην κυβέρνηση Πα-

Αυτή 
είναι η 
Ελλάδα
Tου ΑνδρΕΑ ΠΑΠΠΑ
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Η κόκκινη
γραμμή

✑ Ναι, είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουρ-
γός Λουκάς Παπαδήμος έριξε στο τραπέ-
ζι της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών 
την περασμένη εβδομάδα, παραμονές 
του προηγούμενου Eurogroup, την πα-
ραίτησή του εφόσον δεν κατέληγαν σε 
συμφωνία. Και έπιασε...

✑ Ναι, στην τελευταία δραματική σύ-
σκεψη με συμμετοχή και των τριών αρχη-
γών, ο Λ. Παπαδήμος ακούστηκε σε ένα 
διάλειμμα να δηλώνει πως είναι αδύνα-
τον να συνομιλεί με τον πρόεδρο του ΛΑ-
ΟΣ, με ό,τι πρότεινε. Μήπως να δημοσιευ-
τούν τα πρακτικά των συσκέψεων;
 
✑ Ξεχάστε τις εκλογές τον Απρίλιο εάν 
ενεργοποιηθεί το PSI, επιμένουν κορυ-
φαία τραπεζικά στελέχη. Μάιο και βλέ-
πουμε, γιατί η διαδικασία ανταλλαγής 
ομολόγων δεν είναι ευθύγραμμη. Ξέρουν 
οι τράπεζες κάτι παραπάνω;

✑ Ο Γ. Παπανδρέου χωρίς... παπανδρε-
ϊκούς! Οι περισσότεροι «αποστάτες» δή-
λωναν μέχρι πρόσφατα υποστηρικτές. 
Ανάμεσά τους και ο Χ. Καστανίδης, που 
το βράδυ της Κυριακής αποφάσισε με άλ-
λους πέντε αποχή από την ψηφοφορία. 

✑ Ο Χ. Καστανίδης άφηνε να εννοηθεί 
ότι ο ΓΑΠ γνώριζε τα σχέδιά του. Όμως ο 
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Π. Μπεγλίτης, 
μόλις κυκλοφόρησαν τα υπονοούμενα, 
δήλωνε πως πολλά έγιναν στο όνομα του 
Γ. Παπανδρέου χωρίς αυτόν. Ακόμα και η 
αποχή του Χ. Καστανίδη. 

✑ Η Λούκα Κατσέλη έλεγε την περα-
σμένη Κυριακή στη Βουλή ότι έχει έτοιμη 
διακήρυξη για το νέο κόμμα της. Αυτοκρι-
τική για τα πεπραγμένα της ως υπουργού 
της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ θα περιέχει;

✑ Ομάδα βουλευτών της ΝΔ αναρωτιό-
νταν την περασμένη Παρασκευή ενώπι-
ον του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σπ. Βούγια 
στο εντευκτήριο της Βουλής, τι θα λέγα-
νε στις περιφέρειές τους αν ψήφιζαν όχι.

✑ Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τούς α-
πάντησε: «Να σας πω εγώ που έχω και 
το know how, αφού έχουμε ψηφίσει το 
Μνημόνιο τρεις φορές»!

✑ Πιέζεται ο Αλ. Παπαδόπουλος να εί-
ναι υποψήφιος με νέο μεταρρυθμιστικό 
φορέα ενόψει εκλογών. Αυτός αντιστέκε-
ται και λέει πως θα ενεργοποιηθεί μετά.
  
✑ Κυριακή βράδυ, εντευκτήριο βου-
λευτών. Κρίσιμες ώρες. Ο βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ Χρ. Μαγκούφης, που είχε δηλώσει 
ότι θα καταψηφίσει τη σύμβαση, ορμά να 
σπάσει την τηλεόραση, γιατί το τηλεοπτι-
κό δελτίο κατατάσσει τους «αντιρρησίες» 
στους κακούς... «Λοκ άουτ στα κανάλια 
της διαπλοκής» κραυγάζει... 

✑ Η τηλεόραση γλίτωσε στο παρά ένα, 
καθώς ο βουλευτής της ΝΔ Μαν. Κεφαλο-
γιάννης, που τελικά διαγράφτηκε από τη 
ΝΔ γιατί απείχε, τον συγκράτησε.

✑ Πάντως υπήρχε εναλλακτική στο 
εντευκτήριο, καθώς η άλλη τηλεόραση 
μετέδιδε το ματς του Παναθηναϊκού. ●

✽ΝΕΑ✽

ςΤηλη

Μ ε την έγκριση της νέας δανει-

ακής σύμβασης και του PSI από 

τη Βουλή απετράπη η άτακτη 

χρεοκοπία και η έξοδος της χώρας από την 

Ευρωζώνη. Οι περισσότεροι βουλευτές που 

καταψήφισαν τη σύμβαση επικαλέστηκαν 

την άρνησή τους να συναινέσουν σε σκληρά 

μέτρα που επιβάλλουν λιτότητα και βαθαί-

νουν την ύφεση. Καμία κριτική δεν είναι πιο 

λανθασμένη. Η λιτότητα που επιβάλλουν 

ΕΕ και ΔΝΤ δεν πρέπει να συγκριθεί με την υ-

πάρχουσα κατάσταση –που δεν είναι διατη-

ρήσιμη– αλλά με αυτήν που θα επικρατούσε 

χωρίς τη χρηματοδότηση που προσφέρουν. 

Η εναλλακτική για την Ελλάδα δεν είναι η δι-

ατήρηση του status quo, αλλά η πλήρης κα-

τάρρευση της οικονομίας. Δύο χρόνια μετά 

την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου, τα 

«δίδυμα» ελλείμματα του προϋπολογισμού 

και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

παραμένουν γύρω στο 10% του ΑΕΠ (περί-

που 20 δις). Αυτό το χάσμα μπορεί να κλείσει 

μόνο με μείωση της ιδιωτικής και δημόσιας 

κατανάλωσης και αύξηση της παραγωγής. 

Η νέα δανειακή σύμβαση αγοράζει το χρό-

νο που απαιτείται ώστε το χάσμα αυτό να 

κλείσει σταδιακά, όχι μόνο με τη μείωση της 

ζήτησης αλλά και με την αύξηση της προ-

σφοράς μέσω διαρθρωτικών αλλαγών. Η 

μείωση της ζήτησης περνάει υποχρεωτικά 

από την ύφεση, που είναι αναπόφευκτη 

σε μία οικονομία που υπερκατανάλωνε με 

δανεικά επί δεκαετίες. Χωρίς τη δανειακή 

σύμβαση, η προσαρμογή σε χαμηλότερο 

επίπεδο κατανάλωσης θα γίνει βίαια και η 

ύφεση θα βαθύνει. Το χάσμα των 20 δις θα 

κλείσει απότομα λόγω έλλειψης χρηματο-

δότησης για την εισαγωγή βασικών αγαθών, 

όπως πετρέλαιο, φάρμακα και τρόφιμα. Η 

επιστροφή στη δραχμή δεν θα λύσει το πρό-

βλημα της έλλειψης συναλλάγματος, δεδο-

μένου ότι κανείς δεν θα δέχεται να πληρω-

θεί με δραχμές που χάνουν αγοραστική αξία 

καθημερινά. Για τον ίδιο λόγο οι καταθέσεις 

στις τράπεζες θα εξανεμιστούν, αν δεν επι-

βληθούν άμεσα περιορισμοί στις αναλήψεις 

και συναλλαγματικοί έλεγχοι. 

Η 
έξοδος από την κρίση θα γίνει 

μόνο με την επιστροφή της εμπι-

στοσύνης των επενδυτών και τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων θέσε-

ων εργασίας, νέου πλούτου. Προϋπόθεση 

για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του PSI και η 

εφαρμογή της νέας δανειακής σύμβασης, 

που εξασφαλίζουν τη μετάβαση σε πρωτο-

γενή πλεονάσματα για να καταστεί βιώσιμο 

το χρέος. Προσφέροντας δανειακά κεφά-

λαια και καλώντας τους ιδιώτες ομολογιού-

χους να επωμισθούν ένα τμήμα του βάρους 

της χρηματοδότησης, αποδεχόμενοι «κού-

ρεμα» του χρέους κατά 50%, ο μηχανισμός 

στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ προσφέρει στη χώρα τη 

δυνατότητα να «σφίξει τη ζώνη» λιγότερο 

απ’ ό,τι στη διαφορετική περίπτωση. Οι όροι 

που συνοδεύουν τη νέα δανειακή σύμβαση 

δεν είναι τίποτε μπροστά στο εναλλακτικό 

σενάριο. Αν χάσει την πρόσβαση σε δανει-

κά, η χώρα θα πρέπει άμεσα να μηδενίσει 

το έλλειμμα. Η μονομερής χρεοκοπία με ά-

μεση στάση πληρωμών δεν λύνει το πρό-

βλημα, διότι από τα 20 δις έλλειμμα τρεχου-

σών συναλλαγών μόνο τα 11 δις είναι τόκοι 

προς τους ξένους πιστωτές, τα υπόλοιπα 

είναι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι 

Έλληνες πολιτικοί τα γνωρίζουν αυτά, αλλά 

τους βολεύει να κρατούν απόσταση από ε-

πώδυνα μέτρα επιρρίπτοντας ευθύνη στους 

Γερμανούς «που θέλουν να τιμωρήσουν την 

Ελλάδα», στους «κερδοσκόπους», στο ΔΝΤ 

που επιβάλλει λιτότητα. Όμως οι νόμοι της 

οικονομίας, όπως και οι νό-

μοι της φυσικής, ισχύουν 

παντού. Βασικός κανό-

νας είναι ότι κάθε χώρα 

πρέπει να ζει μέσα στα 

όρια των δυνατοτήτων 

της. Το να κατηγορείς το 

ΔΝΤ γι’ αυτό είναι σαν το 

κατηγορείς για το νόμο 

της βαρύτητας. 

Εφαρμόζο-

ντας τα μέτρα 

της νέας δα-

νειακής σύμβασης, 

η Ελλάδα μπορεί να 

«αγοράσει» το χρόνο 

που χρειάζεται για να 

εφαρμόσει τις απα-

ραίτητες διαρθρωτικές 

αλλαγές, να μπει τάξη στο 

δημοσιονομικό χάος και να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα. Όλοι συμφωνούν ότι 

η ελληνική οικονομία πρέπει να γίνει πιο 

εξωστρεφής, αυτό όμως δεν θα γίνει όσο 

το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού 

απασχολείται στο Δημόσιο, που δεν παρά-

γει εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Το 

υπερτροφικό Δημόσιο παγιδεύει κεφάλαια 

και εργατικό δυναμικό που θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν αλλού πολύ πιο απο-

δοτικά. Παραγγέλνει άχρηστα υποβρύχια 

για να έχουν δουλειά τα ναυπηγεία και απα-

σχολεί 7.000 άτομα στον ΟΣΕ, τα έσοδα του 

οποίου καλύπτουν το 10% της μισθοδοσίας. 

Αυτές οι δραστηριότητες επιβαρύνουν το 

δημόσιο χρέος χωρίς να δημιουργούν πλού-

το. Η επίπονη, αλλά απαραίτητη, προσπά-

θεια σταδιακής συρρίκνωσης του δημόσιου 

τομέα λύνει ταυτόχρονα τα προβλήματα 

του χρέους και της ανταγωνιστικότητας, και 

πρέπει να γίνει με ή χωρίς τη συνδρομή του 

ΔΝΤ για να αντιστραφεί η εκρηκτική πορεία 

του χρέους και να στηριχθεί η ανάπτυξη σε 

στέρεες βάσεις. Η επιστροφή στη δραχμή 

δεν πρόκειται να καταργήσει την υπερ-

ρύθμιση της αγοράς εργασίας, τις ολιγοπω-

λιακές πρακτικές, τα κλειστά επαγγέλματα, 

τη γραφειοκρατία, την πολυνομία. Δεν πρό-

κειται να θεραπεύσει τις δομές που παρά-

γουν τα ελλείμματα, δεν θα συρρικνώσει 

την παρασιτική οικονομία που τρέφεται από 

το κομματικό κράτος. Αντίθετα, θα την ενι-

σχύσει, διότι «λεφτά θα υπάρχουν». Έστω 

και αν αυτό συνεπάγεται ένα φαύλο κύκλο 

πληθωρισμού και υποτιμήσεων, που μπορεί 

να βολεύει τα υπερχρεωμένα κόμματα και 

τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες, αλλά 

δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της χώρας. 

Β ρισκόμαστε στην ώρα μηδέν, ό-

που όλα τα περιθώρια έχουν εξα-

ντληθεί. Ανέξοδες κραυγές περί 

εθνικής υπερηφάνειας πρέπει να λάβουν 

υπόψη ότι η εναλλακτική είναι η πλήρης κα-

τάρρευση. Και ότι το μεγαλύτερο πλήγμα 

στην εθνική υπερηφάνεια δεν είναι η πί-

εση που δεχόμαστε να κάνουμε τα προ-

φανή, είναι το γεγονός 

ότι δεν τα κάνουμε 

από μόνοι μας, επι-

καλούμενοι το «κοι-

νωνικό κό σ το ς», 

τις «ελληνικές ιδιο-

μορφίες» και άλλες 

δικαιολογίες. «Παί-

ζαμε άμυνα» είπε ο 

υπουργός Εσωτερι-

κών κ. Τάσος Γιαννί-

τσης στην εκπομπή 

«Νέοι Φάκελοι» την 

περασμένη Δευτέρα. 

«Πώς να ξεφύγουμε, 

πώς να μην κάνουμε 

αυτό που δεσμευό-

μαστε, πώς να συρρι-

κνώσουμε στο μηδέν 

τις υποχρεώσεις μας, 

πώς γενικά να πάρουμε 

κι άλλα λεφτά, κι άλλα χρέη». Η προσπά-

θεια απελευθέρωσης της οικονομίας από 

τα δεσμά του κρατισμού προσκρούει σε συ-

ντεχνίες, συνδικάτα και ισχυρά επιχειρη-

ματικά συμφέροντα που δεν θέλουν να χά-

σουν καταχρηστικά προνόμια. Προσκρούει 

σε κρατικοδίαιτα ΜΜΕ που προσπαθούν να 

διατηρήσουν το status quo προωθώντας 

ένα δημόσιο λόγο που ενθαρρύνει το λαϊκι-

σμό («πρωτοφανής εκβιασμός της τρόικας», 

«παραβίαση εθνικής κυριαρχίας» κ.λπ.). Η 

Ελλάδα θα βγει από το τέλμα αν αντιληφθεί 

ότι δεν χρειάζεται επιστροφή στη δραχμή, 

αλλά θεραπεία-σοκ για να μετασχηματιστεί 

σε ανταγωνιστική οικονομία. A

*Η Μιράντα Ξαφά είναι σύμβουλος επενδύσεων και 
μέλος της κεντρικής επιτροπής της ΔΡΑΣΗΣ

Πολιτική

Επιστροφή 
στη 
δραχμή: 
Γιατί όχι
Της ΜιρΑντΑς ΞΑφΑ*

Debate iq2 «Η Ελλάδα πρέπει να χρεοκοπήσει και να φύγει από το Ευρώ»
Η Intelligence Squared Greece σε συνεργα-σία με το BBC World News διοργανώνει ένα άκρως επίκαιρο debate στο οποίο θα φιλοξε-νήσει τον παγκοσμίου φήμης οικονομολόγο Nouriel Roubini, τον καθηγητή Οικονομικών στο School of Oriental and African Studies (SOAS) Κώστα Λαπαβίτσα, το βουλευτή Ηνω-μένου Βασιλείου και πρώην υπουργό Denis MacShane και τη Μιράντα Ξαφά, πρώην μέ-λος του Δ.Σ. του Διεθνούς Νομισματικού Τα-μείου. Συντονίζει η Zeinab Badawi, δημοσιο-γράφος, παρουσιάστρια του BBC World News. Η A.V. είναι χορηγός επικοινωνίας.

Την Τρίτη 21/2, στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτι-σμού «Ελληνικός Κόσμος», αίθουσα Αντιγόνη (Πειραιώς 254, Ταύρος). Στις 19.30-21.30. Είσο-δος: € 10, www.iq2.gr, www.theatron254.gr. 



16 - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 A.V. 25 



26 A.V. 16 - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

citizen
ΤΟΥ ΚΩςτΑ ΓιΑννΑΚιδΗ

Υ πάρχουν 34.000 άνθρω-
ποι που ακολουθούν το 
λαϊκό τραγουδιστή Θάνο 

Πετρέλη στο twitter. Καλά κάνουν. 
Διότι το βράδυ της Κυριακής είχαν 
την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν 
την άρρηκτη σχέση που διατηρεί η 
αλήθεια με τις λεπτομέρειες, στις 
οποίες, ως γνωστόν, πάει και κρύ-
βεται. Ο Θάνος Πετρέλης δημοσί-
ευσε μία φωτογραφία ενός άνδρα, 
ο οποίος ήταν πεσμένος μπρούμυ-
τα στο έδαφος, έχοντας πάνω του 
πέντε παλικάρια των ΜΑΤ. Εκ των 
πραγμάτων, εκτός από την πλάτη 
του ανδρός διακρίνουμε και τις σό-
λες των παπουτσιών του. Φέρουν 
ένα κίτρινο σήμα. Ομοίως, παρα-
τηρούμε και τα άρβυλα που φοράει 
ένας άνδρας των ΜΑΤ – ο Θάνος 
έχει φροντίσει να κάνει ζουμ στη 
λεπτομέρεια. Και τι βλέπουμε; Τα 
άρβυλα του αστυνομικού έχουν α-
κριβώς το ίδιο σήμα! Πανομοιότυ-
πο! Ο Θάνος Πετρέλης μοιράστη-
κε γενναιόδωρα την αλήθεια με 
34.000 ανθρώπους: «ΜΑΤατζήδες 
και κουκουλοφόροι φοράνε ίδια 
παπούτσια! Από το ίδιο μαγαζί ψω-
νίζουν; Ουστ! Ούτε τα προσχήματα 
δεν κρατάνε». Ασφαλώς η αποκά-
λυψη έτυχε ευρείας αναπαραγω-
γής, ως κτήμα πια της κοινωνικής 
δικτύωσης. Είτε το παρακράτος, 

λοιπόν, έχει τον ίδιο προμηθευτή 
με την αστυνομία, είτε παρακρατι-
κοί και αστυνομικοί ψωνίζουν από 
το ίδιο υπόγειο στο Μοναστηράκι. 
Σωστό. Αφού πληρώνονται από τον 
ίδιο κωδικό, γιατί να μην ντυθούν 
και από το ίδιο κατάστημα; Διαβάζω 
σχόλια στο timeline και προσπαθώ 
να συνθέσω την πραγματικότητα με 
τα συστατικά που βρίσκονται στον 
αέρα. Τα επεισόδια προκαλούνται 
από παρακρατικούς. Ακόμα και αν 
υπάρχουν κουκουλοφόροι κοπής 
Εξαρχείων, παρασύρονται στη μά-
χη από παρακρατικούς. Οι παρα-
κρατικοί έκαψαν το Αττικόν – ο 
αυθεντικός αντάρτης πόλης είναι 
σινεφίλ, ουδέποτε θα έριχνε μολό-
τοφ στα ποπ κορν. Οι παρακρατικοί 
έβαλαν φωτιά σε μαγαζιά και έκα-
ναν πλιάτσικο. Δεκτό. Θεωρητικά 
και τα παραρτήματα του παρακρά-
τους στην περιφέρεια βγήκαν και 
έκαιγαν τράπεζες και δημόσια κτί-
ρια. Και ας μην ξεχνάμε τις κλασι-
κές φωτογραφίες με τους ασφαλίτες 
που μεταμφιέζονται σε μπάχαλα 
για να κάνουν καμιά σύλληψη. Όλα 
αυτά επιβεβαιώνουν τη θεωρία που 
ασπάζεται ο Θάνος Πετρέλης, οι 
34.000 followers του και όχι μόνο: 
τα επεισόδια έγιναν για να πάρουν 
βίαια το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώμης από τη Βουλή. 

O νέος εμφύλιος

Ε ντάξει, μετά αρχίζεις και το δένεις σαν κορδόνι παπουτσιών. Τα 
επεισόδια έγιναν προκειμένου οι φωνές του πλήθους να μη σπά-
σουν τα τζάμια της Βουλής που ενέκρινε μία προδοτική σύμβαση. 

Διότι το μνημόνιο δεν είναι η μοναδική λύση. Υπάρχει και η χρεοκοπία, για 
να κάνει τους Ευρωπαίους να τρέχουν σαν το μετανοημένο εραστή που βλέ-
πει την πρώην του με ξυράφι στο χέρι. Επίσης είναι και η στάση πληρωμών 
για τρία χρόνια – ουρές θα κάνουν μετά για να μας δανείσουν! Δηλαδή, 
πάει ο Παπαδήμος να ακυρώσει τον Βαρουφάκη; Και εντάξει τον Βαρουφά-
κη. Και τον Καζάκη; Ναι. Μαζί με τον Πούτιν, τους Άραβες και το ομόλογο 
με ρήτρα σε κρητικό πετρέλαιο. Για να είμαι ειλικρινής τα απορρίπτω όλα 
αυτά, αλλά θα τα μεταχειριστώ με προσχηματική σοβαρότητα. Άλλωστε το 
πρόβλημά μου δεν είναι οι πολλές αλήθειες. Είναι η μία μεγάλη διαχωρι-
στική γραμμή που τοποθέτησαν ανάμεσά μας. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 
ζούμε έναν εμφύλιο που διεξάγεται με τις καλύτερες των προθέσεων. Μι-
σείς επειδή πια το θεωρείς πολιτικά ορθό και εθνικά χρήσιμο. Η χώρα έχει 
χωριστεί στα δύο. Και μετά την ψήφιση του νέου μνημονίου, η τάφρος πήρε 
βάθος. Θα το δεις παντού. Στο timeline του twitter, στα μανταλάκια του πε-
ριπτέρου, στην αηδία που προκαλεί στο πρόσωπό σου το ραδιοφωνικό σχό-
λιο. Από τη μία είναι η ρευστή, απροσδιόριστη, αλλά πλατιά μάζα που δεν 
επιθυμεί να ρίξει ζαριά με το μέλλον της χώρας. Είναι οι άνθρωποι που ορ-
γίζονται με όσα συμβαίνουν, αλλά διατηρούν σταθερό τον προσανατολισμό 
τους προς τη Δύση. Επιμένουν και υπομένουν. Φυτεύουν την ελπίδα τους 
στη λογική και όχι την απελπισία τους στο μίσος. Και από την άλλη οι εσω-
στρεφείς του βαλκανικού τσαμπουκά, του πατριωτισμού που μετράει την 
υπερηφάνεια με τις πιέτες από τη φουστανέλα. Που δεν φταίει ποτέ. Επειδή 
οι ξένοι μάς την έχουν στημένη και οι μπάτσοι κάνουν προβοκάτσιες. 
Υ.Γ. Επί του πιεστηρίου, κυριολεκτικώς. Όπως μάθαμε, η φωτογραφία δεν είναι 
από την Ελλάδα. Ο Θ. Πετρέλης διέγραψε το σχετικό tweet του...  
➜ giannakidis@protagon.gr
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ΤΟ ΧΑΣΑΠΙΚΟ-CLUB

Τ
ην Αθήνα την τσικνίσαμε ήδη 
από την περασμένη Κυριακή. 
Παρ’ όλα αυτά, σήμερα είναι Τσι-
κνοπέμπτη, μια μέρα που από τό-
τε που θυμάμαι τον εαυτό μου η 
πόλη τη γλεντάει και με το παρα-
πάνω. Οπότε το σούπερ χασάπικο 
Drakoulis m…eat, το μοναδικό 

της Αθήνας, ίσως κι όλου του κόσμου, κρεοπωλείο-club, 
είναι απόλυτα στο πνεύμα. Ιδιοκτήτης του ο Στράτος 
Δρακούλης, νέος και πολυμήχανος, με τρέλα για τη μου-
σική, τόση που από το πρωί στο μαγαζί του παίζουν δυνα-
τά οι μουσικές. «Μόνο ηλεκτρονική, γιατί είναι ταξιδιάρα, 
κλαμπίστικη και κεφάτη» μου λέει. 
Οι πελάτες στην αρχή παραξενεύτηκαν, τώρα έχουν α-
κόμα και άποψη για τις μουσικές επιλογές, οι γιαγιάδες 
κάνουν χάζι «με τη μούρλια της νέας γενιάς», κάποιοι χο-
ρεύουν, οι ντισκομπάλες ακολουθούν το ρυθμό, συχνά 
στο μαγαζί πέφτουν και καπνοί ξηρού πάγου για εφέ! Οι 
φανατικοί έρχονται μέχρι τη Νέα Σμύρνη από μακριά για 
την μπριζολίτσα τους και λίγο fun. 
Ο Στράτος, όμως, εκτός από dj είναι και άψογος επαγ-
γελματίας, «χειρουργός» θα λέγαμε. «Βασικές μας αρχές 
είναι η τέλεια καθαριότητα (αν μας δεις, συνέχεια καθαρί-
ζουμε), η ειλικρίνεια (δεν θα πουλήσουμε κρέας Γαλλίας 
για ελληνικό, θα το πουλήσουμε γιατί είναι καλό γαλλικό 
κρέας), η ποιότητα και η μεγάλη ποικιλία σε καλές τιμές. 
Ό,τι δεν θα έβαζα στο σπίτι μου, δεν το βάζω ούτε στο 
μαγαζί. Τα λουκάνικα είναι χειροποίητα και τα καπνίζω 
μόνος μου, είναι πεντακάθαρα… άντε να μας πει κανείς 
ότι τους λείπει η… νοστιμιά της βρόμας!». Η ποικιλία είναι 
ατέλειωτη. Υπάρχουν μοσχάρια, αρνάκια, κατσικάκια, 
σουβλάκια απ’ όλα τα κρέατα, κοντοσούβλια, κεμπάπ, 
μπιφτέκια (και κοτόπουλου), spear ribs, μπουτάκια και 
φτερούγες με γλυκόξινη σάλτσα, χοιρινά ρολά με ό,τι θες 
από γέμιση, με λιαστή ντομάτα και χαλούμι, με φέτα και 
πιπεριά, με σπανάκι και κεφαλοτύρι, μέχρι ψαρονέφρι 
με σοκολάτα, μπέικον και τσίλι, μια συνταγή των Αζτέκων 
2.500 ετών έχουνε! Και οι παροχές δεν σταματούν εδώ. 
Με ένα τηλεφώνημα στα φέρνουν στο σπίτι, στο κατά-
στημα μπορείς αφού ψωνίσεις να διαλέξεις επιτόπου 
υλικά για γέμιση ή μαρινάρισμα, οι ίδιοι σου δίνουν συμ-
βουλές αλλά και ιδιαίτερες συνταγές. 

ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ, ΧΟΡΟΣ
ΚΙ ΑΓΑΠΗ
Το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς, το αγαπημένο 
χασαπο-κλαμπ διοργανώνει πάρτι με περίπου 10 φίλους 
djs από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 12 το βράδυ της Κυρια-
κής. Κεράσματα για όλο τον κόσμο, καμιά 200αριά κιλά 
λουκάνικα, μεγάλα βαρέλια μπίρας και πολλά τσίπουρα. 
«Γιατί όχι Τσικνοπέμπτη;» ρωτάω. «Έτσι κάναμε τις άλλες 
χρονιές, αλλά την άλλη μέρα ήμασταν λιώμα και δεν μπο-
ρούσαμε να δουλέψουμε» λέει ο Στράτος. 
 * Drakoulis m…eat, Αγίας Σοφίας 90, Ν. Σμύρνη, 210 
9320.211, 210 9343.087, ανοιχτά 8.00-21.00, Σάββατο 8.00-
17.00. Πολλά περισσότερα στο drakoulis.gr. 
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Πόλη

TSIKNO-ATHENS
�Βαρβάκειος Αγορά. Παραδοσιακό τσίκνι-
σμα, κεράσματα - προσφορά του συλλόγου 
Κρεοπωλών και μουσική από το Εργαστήρι 
Ελληνικής Μουσικής (από τις 11.30 το πρωί). 

�Ριφιφί. Latin μουσική από τη Martha 
Moreleon και τους Latin Vibes, από τις 22.00 
και μετά (Εμ. Μπενάκη 69, 210 3300.237).  

�Rock & Roll. Επιστρατεύουν ψησταριές κι 
ένα φορτηγό μπίρες, όλα κερασμένα (πλ. Φι-
λικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι, 210 7220.649). 

�Μουσείο Ακρόπολης. Στο εστιατόριο ε-
ντός, από τις 20.00 έως τα μεσάνυχτα, πλού-
σιος μπουφές με κρέατα, σαλάτες, σπιτικά 
γλυκά. Συνοδεύει η μουσική του Μάνου 
Χατζηδάκι (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 210 
9000.915).  

� Bacaro. Μεσημεριανό γλέντι (14.00) σε 
συνεργασία με το διπλανό του «Παντοπω-
λείον της Μεσογειακής Διατροφής» και με 
ωραίες ελληνικές νοστιμιές (Σοφοκλέους 1 & 
Αριστείδου 11, 210 3211.882).

�Grand Balcon. Βραζιλιάνικη βραδιά 
με live μουσική, παραδοσιακές βραζι-
λιάνικες γεύσεις και πολλές caipirinhas. 
Μενού € 39 με κρασί, είσοδος για πο-
τ ό  €  18  (S t .  G e o rg e  Ly c a b e t t u s ,  Κ λ ε-
ο μ έ νο υ ς  2 ,  Κολ ω νά κ ι ,  210  7 2 9 0 .712 ) . 
 
�My Bar. Γιορτάζει με τσίπουρα, μεζέδες, 
μουσική από τον dj Aries και πολύ κέφι στις 
22.00 (Κακουργιοδικείου 6, Μοναστηράκι, 
694 7439004).

Πόλη

Δυο σαλτσούλες
 για ψητά κρέατα 

BBQ 
Υλικά: 2 φλ. τσαγιού λευκό κρασί, 1 κ.σ. 
χοντρό αλάτι, 1 κ.κ. πιπέρι, 1 κ.κ. μπού-
κοβο ή τσίλι σε νιφάδες, 1 κρεμμύδι 
ψιλοκομμένο, 1 λιωμένη σκελίδα σκόρ-
δου (προαιρετικό) 
Ανακατεύετε σε ένα μπολ το κρασί, το 
αλάτι, το πιπέρι, το μπούκοβο ή το τσίλι 
μέχρι να διαλυθούν, προσθέτετε το κρεμ-
μύδι με το σκόρδο. Δοκιμάζετε μήπως 
χρειάζετε κι άλλο αλατοπίπερο. Με ένα 
πινέλο αλείφετε τα κρέατα. ΠΡΟΣΟΧΗ: 
μόλις αρχίσουν να ψήνονται και όχι από 
την αρχή. Ποσότητα 2 φλιτζ. τσαγιού.

Μυρωδικών
Υλικά: 3 κ.σ. αποξηραμένο εστραγκόν, 
ρίγανη άνηθο, θυμάρι, δενδρολίβανο, 3 
κ.σ. κόκκινο και μαύρο πιπέρι ανάμειχτο, 
1 κ.σ. σκόρδο σε σκόνη ή νιφάδες. 
Ανακατεύετε πολύ καλά όλα τα υλικά σε 
ένα μπολ (καλύτερα με τα δάχτυλά σας 
παρά με κουτάλι). Πασπαλίζετε το κρέας 
πριν το βάλετε στη σχάρα ή μερικές ώρες 
πριν τα ψήσετε. Ποσότητα: 1 φλιτζ. του 
τσαγιού Το μείγμα σε αεροστεγές βάζο δι-
ατηρείται 6 μήνες. 
Σκονάκι: Η BBQ σάλτσα είναι ιδανική 
για χοιρινό ή κοτόπουλο, για παϊδάκια 
μπορείτε να προσθέσετε λίγο λεμόνι. Για 
κόκκινα κρέατα μπορείτε ακόμα να αντι-
καταστήσετε το κρασί με ουίσκι. 

 - ΤΖΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο DRACOULIS συμβουλεύει: � Το μοσχάρι στο ψήσιμο πρέπει να κρατηθεί 

«κόκκινο». Aν έχει λίγο πάχος μπορούμε να το 
ψήσουμε παραπάνω�Το χοιρινό, αντίθετα, θέλει καλό ψήσιμο

�Το προβατάκι, που είναι και το πιο νόστιμο, θέ-

λει υπομονή, γύρισμα στη φωτιά πολλές φορές 
για να γίνει μέχρι μέσα και πρέπει να φαγωθεί ζεστό

�Το αλάτι πρέπει να το βάζουμε στο τέλος, αν 
όμως η μπριζόλα είναι σκληρή, δεν της φταίει το αλάτι

�Το σωστό γαμοπίλαφο θέλει ζουμί και από 
κόκορα, και από αρνί και από χοιρινό
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Πόλη

O ραδιοφωνικός παραγωγός 
και dj Δημήτρης Παπασπυρό-
πουλος διαλέγει 4 τραγούδια 
για ισάριθμα αγαπημένα του 

στέκια στη γειτονιά που γεννή-
θηκε, μεγάλωσε και ζει μέχρι 

σήμερα, στα Άνω Ιλίσια.
Scratch Massive - Take me There. Στέκι: Dolce.Manjah - Don’t joke with a 
real pro. Στέκι: Urban.Black Keys - Little Black Submarines. Στέκι: Κουμπί.Agnes Obel - Katie Kruel. Στέκι: Phileas 

Fogg.

Βόλτα στου Ζωγράφου
Παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς δήμους της πόλης, κυρίως εξαιτίας των φοιτητών που κινούνται και μένουν 

εδώ.  Η Α.V. έκανε μια βόλτα στους δρόμους του, παρέα με την ηθοποιό Λήδα Πρωτοψάλτη.

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη
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O ραδιοφωνικός παραγωγός 
και dj Δημήτρης Παπασπυρό-
πουλος διαλέγει 4 τραγούδια 
για ισάριθμα αγαπημένα του 

στέκια στη γειτονιά που γεννή-
θηκε, μεγάλωσε και ζει μέχρι 

σήμερα, στα Άνω Ιλίσια.
Scratch Massive - Take me There. Στέκι: Dolce.Manjah - Don’t joke with a 
real pro. Στέκι: Urban.Black Keys - Little Black Submarines. Στέκι: Κουμπί.Agnes Obel - Katie Kruel. Στέκι: Phileas 

Fogg.

Σ
άββατο 11/2, 12.00, λεωφόρος Παπάγου. Οι 
εποχούμενοι τσεκάρουν στις βιτρίνες, τιμές 
και προσφορές. «Πότε έκλεισε αυτό;» ανα-
ρωτιέται η κ. Πρωτοψάλτη αντικρίζοντας 
ένα κλειστό πια κατάστημα σε μια (μέχρι 
πρότινος) προνομιακή γωνία. «Αναλογικά 
με την εικόνα που παρουσιάζει το κέντρο της 
Αθήνας με τα τόσα κλειστά καταστήματα, 
εδώ δείχνει κάπως καλύτερη. Αυτή η εικόνα 

όμως αλλάζει μέρα με τη μέρα» καταλήγει. Στο δρό-
μο τής δείχνω ένα ενεχυροδανειστήριο – μάλλον 
θα έχουν ανοίξει κι άλλα. «Έχεις την εντύπωση πως 
ξεφυτρώνουν σε μια νύχτα. Έτσι δεν θα χρειάζεται 
να κατεβαίνουμε και στο κέντρο για να δώσουμε τα 
χρυσά μας δόντια». Πικρό γέλιο. 
Την περιοχή την έχει ζήσει καλά και την έχει περ-
πατήσει. «Το θέατρο ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια 
– εγώ ήρθα στη Στοά το ’74. Μικρή όταν ήμουν, στο 
μυαλό μου είχα συνδυάσει του Ζωγράφου με το νε-
κροταφείο του – εκεί είχαμε θάψει τον παππού μου. 
Νομίζω πως οι περισσότεροι Αθηναίοι έχουν περά-
σει από του Ζωγράφου λόγω νεκροταφείου». Αυτό 
αποτελεί και την κύρια πηγή εσόδων για το δήμο. 
(Ενδεικτικά το δικαίωμα ταφής για 3 χρόνια στην 
Ά  ζώνη είναι το εφάπαξ ποσό των € 647 – συμπερι-
λαμβανόμενου του δικαιώματος δόμησης, εκκλησί-
ας, στολισμού και τέλη καθαριότητας. Στη Β΄ € 332, 

στη Γ΄ € 216, ενώ υπάρχει μια ειδική ζώνη δίπλα 
στην κεντρική είσοδο που τιμάται € 1.308. Το νε-
κροταφείο έχει 14.500 τάφους και ισχύουν οι ίδιες 
τιμές και για μη δημότες Ζωγράφου). 
«Η εικόνα που έχω από εκείνη την εποχή είναι μιας 
περιοχής όπου κυνηγούσες άγρια θηρία. Ο δρόμος 
τελείωνε στην πλατεία Γαρδένια. Μετά, στα χρό-
νια που κυκλοφορώ εδώ λόγω θεάτρου αλλά και ως 
κάτοικος των Άνω Ιλισίων εδώ και 20 χρόνια, οι αλ-
λαγές ήταν μεγάλες, ανάλογες με αυτές που παρα-
τηρήθηκαν σε όλη την πρωτεύουσα. Μάλλον προς 
το χειρότερο. Δείτε, για παράδειγμα, ένα από τα τε-
λευταία έργα που μας κληροδότησε ο προηγούμενος 
δήμαρχος, την… ανακαίνιση του Ηρώον. Μιλάμε για 
ανοσιούργημα». Μιλάμε για μια κακόγουστη 
τσιμεντένια «αχιβάδα». «Για να μη θυμη-
θώ το περιβόητο δάνειο που σύναψε ο 
πρώην δήμαρχος για τη συμφωνία 
που έκανε με την ιδιοκτήτρια της 
δεύτερης Βίλας Ζωγράφου. Μας 
έκανε γνωστούς σε όλο τον κό-
σμο, καθώς παραλίγο να τινα-
χτεί η συμφωνία με το ΔΝΤ για 
την 5η δόση δανείου, όταν το 
τελευταίο ανακάλυψε το χρέος 
του δήμου». Σήμερα, πάντως, 
στο site της νέας δημοτικής αρ-

χής δεν έχει ανακοινωθεί κανένα καινούργιο έργο. 
Η καθημερινότητα παρελαύνει δίπλα μας. Η κίνηση 
δεν είναι μεγάλη – έχει και κρύο. Κάποια καταστή-
ματα έχουν κόσμο, τα καφέ είναι γεμάτα, παιδιά κυ-
κλοφορούν έξω από φροντιστήρια. Οι περισσότεροι 
περπατούν μιλώντας στα κινητά. «Άκου τι μου είπε 
ο τύπος. “Είμαι συλλέκτης στιγμών!” Συνεχίζεις 
να είσαι με έναν τέτοιο άνδρα;» αναρωτιέται μια 
κοπέλα στο κινητό της. «Σε κάποιο μπαρ θα πάμε, ή 
εδώ ή στα Άνω Ιλίσια» λέει ένας άλλος κλείνοντας 
το ραντεβού του για βραδινή έξοδο – η περιοχή έ-
χει να προσφέρει πλούσια ημερήσια και νυχτερινή 
διασκέδαση. «Είναι αυτάρκεις γειτονιές. Με τόσους 
φοιτητές δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Οι 
φοιτητές αλλάζουν συνεχώς τη σύνθεσή τους, αν 
και το στίγμα τους παραμένει μεσοαστικό». 
Οι φοιτητές είναι μια καλή πηγή εσόδων για τους 
δημότες. Ένα σπίτι εδώ ανέκαθεν θεωρείτο μια κα-
λή και σταθερή επένδυση. Τι γίνεται, όμως, φέτος; 
Μιλώντας με ένα μεσιτικό γραφείο μάς είπαν πως 
υπάρχουν πολλά ξενοίκιαστα διαμερίσματα – ένας 
σημαντικός λόγος είναι και πως πολλοί ιδιοκτήτες 
τα έχουν παρατημένα και δεν τα ανακαινίζουν, με τη 

γνωστή δικαιολογία πως προορίζονται για 
φοιτητές. Ήρθε και η κρίση…

«Εδώ ζουν πολλοί Κύπριοι. Από το 
θέατρο πέρασαν όλα αυτά τα χρό-

νια πολλοί τοπικοί σύλλογοι, 
αλλά ήταν φοιτητικοί. Στο βι-
βλίο που εκδώσαμε για τα 40 
χρόνια της Στοάς, ο Θανάσης 
(σ.σ. Παπαγεωργίου, ιδρυ-
τής του θεάτρου) έχει πολλές 
ημερολογιακές καταγραφές 
με τους συλλόγους που έρχο-

νταν στο θέατρο – Παναχαϊκή 

Βόλτα στου Ζωγράφου

Για την επιλογή να 
περπατήσουμε με τη 

Λήδα Πρωτοψάλτη 
υπάρχει λόγος. Η 

εξαιρετική ηθοποιός 
είναι 

πρωταγωνίστρια 
του θεάτρου Στοά, 

που φιλοξενείται 
στο υπόγειο μιας 

πολυκατοικίας στου 
Ζωγράφου και 

φέτος κλείνει 40 
χρόνια συνεχούς και 

επιτυχημένης 
πορείας. 

Κοινωνικό Φροντιστήριο. ο δή-

μος αναζητεί εθελοντές καθηγητές 

που θα υποστηρίξουν δωρεάν φροντι-

στηριακό τμήμα για μαθητές Λυκείου. 

210 7490.267

Κοινωνικό Παντοπωλείο. Εξυπηρετεί περί-

που 250 δημότες και χρειάζεται τρόφιμα, ρού-

χα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. 

210 7490.142
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Πόλη
Πού να ψωνίσεις 
BLENDER Γ. Ζωγράφου 4A, 210 7796.196 
Μπουτίκ που θα λύσει τα χέρια ακόμα και στις πιο 
δύσκολες, εκείνες που συνήθως γυρνάνε όλα 
τα μαγαζιά της Αθήνας και δεν βρίσκουν τίποτα 
που να τους αρέσει. Εδώ θα βρεις ρούχα, παπού-
τσια και αξεσουάρ για όλες τις ώρες, προσεκτι-
κά διαλεγμένα, ανάμεσα σε είκοσι αγαπημένες 
σου επώνυμες φίρμες, όπως American Vintage, 
Numph, Cheap Monday, Melissa, Kling, Religion 
κ.λπ. Κορυφαία shopping στιγμή όταν θα αντι-
κρίσεις τα παπούτσια του ξεχωριστού Jeffrey 
Campbell, ενός από τα πιο γνωστά brands του 
Hollywood. 

Πού να φας & να πιεις
DEUTSCHE ECKE Παπάγου 126, 
210 7774.706
Λουκάνικα, χοιρινά, παϊδάκια, μπιφτέκια, ό,τι θες 
και όσο θες, και μαζί απεριόριστη ποσότητα μπί-
ρας με μόλις 5 ευρώ κατ’ άτομο. Πανηγύρι κανο-
νικό δηλαδή από την αγαπημένη σου μπιραρία 
την Τσικνοπέμπτη, με τα κάρβουνα έξω να είναι 
αναμμένα από τις 7 το απόγευμα – καλό είναι να 
κλείσεις θέση. Σε rock, jazz και funky ρυθμούς, 
και σε στιλ που θα σου θυμίσει αυθεντική βρετα-
νική ή γερμανική pub. 

HA’ DOG Γ. Κουσίδη 20, Ζωγράφου, 
210 7772.110 
Αυτό το κατάστημα είναι εξειδικευμένο στα hot 
dogs, που σημαίνει ότι θα διαλέξεις από 13 δια-
φορετικά είδη λουκάνικου, συνοδευόμενα από 
6 ζεστές σάλτσες. Ή θα επιλέξεις την ποικιλία, η 
οποία θα έχει 7 λουκάνικα της επιλογής σου (κο-
τόπουλο, αρνίσιο, μοσχαρίσιο, χοιρινό κ.λπ.). Στα 
υπέρ του καταστήματος μέτρησε και το μοντέρ-
νο και ζεστό χώρο του, που θα σου ανοίξει ακό-
μα περισσότερο την όρεξη. Καθημερινές 11.00-
4.00, Παρ. - Σάβ. 11.00-6.00, Κυρ. από 18.00. Θα 
το βρεις και σε Χαλάνδρι και Ν. Ερυθραία.  

ΜΠΑΛΚΟΝΑΤΟ Γ. Παπανδρέου 58, 
Ζωγράφου, 210 7489.321
Παραδοσιακό φοιτητικό στέκι της περιοχής, με 
τις κλασικές καρέκλες καφενείου και τα μαρμά-
ρινα τραπεζάκια να δημιουργούν μια ταιριαστή 
αντίθεση με τους art πίνακες στους τοίχους. Με 
διαφορετικούς μεζέδες (απάκι, κεφτέδες με 
extra hot σάλτσα) με κάθε παγωμένη ρακή ή τσί-
πουρο. Μη χάσεις τις happy ώρες από Δευτ. έως 
και Παρ., από 15.00 έως 19.00. 

ΕΛΑΪΚΟΝ Κονίτσης 2 & Ηφαιστίωνος 12, 
Γουδή, 210 7750.024  
Αν δεν έχεις φάει «πατατουλάρα», έναν από τους 
«πειραγμένους» μεζέδες του Ελάικον, δεν έχεις 
φάει τίποτα. Συνόδευσε τα πιάτα σου με ρακόμε-
λο, που πάει και με τη ζωντανή μουσική. 

ΤΡΥΠΑ Παπάγου 136, Ζωγράφου 
Νέος παραδοσιακός καφενές (άνοιξε προ 20ημέ-
ρου), που λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι και 
σερβίρει καφέ, τσάι του βουνού, κρασί, ρακόμε-
λο, ούζο, τσίπουρο και χειροποίητα μεζεδάκια. 
Αν σε αυτά προσθέσεις και το τάβλι, αλλά και τη 
μουσική της παρέας, έκλεισες μια κλασική φοι-
τητική ημέρα. Οι πιο οργανωμένοι μπορούν να 
κάνουν και κρατήσεις στο 697 5321066. 

ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ Γρ. Κουσίδου 30Α, Ζωγράφου, 
210 7798.304 
Νέα άφιξη και αυτό το μουσικό μεζεδοπωλείο 
- ρακομελάδικο, με τον πλούσιο κατάλογο να εί-
ναι σαν σχολικός έλεγχος προόδου. Πρόσεχε τις 
απουσίες σου.    

TAJ MAHAL - ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
Παπάγου 132
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 22.00 θα 
βρεις το club Taj Mahal στο Μέλαθρον. Mε oriental 
μουσικές, belly dancers, ναργιλέδες και ανατολί-
τικη διασκέδαση. Για κρατήσεις: 694 7941050.

Ένωση φοιτητών, Καρδιτσιώτες φοιτη-
τές κ.λπ. Τώρα πια είτε δεν υπάρχουν εί-
τε δεν είναι τόσο δυναμικοί είτε δεν πά-
νε θέατρο. Μπορεί μ’ έναν τρόπο “όλη” 
η Ελλάδα να πέρασε από εμάς, ωστόσο 
η σχέση της Στοάς με την περιοχή είναι 
περίεργη. Από τα ερωτηματολόγια που 
έχουμε δώσει ανά καιρούς αποκαλύπτε-
ται πως το ’72 οι θεατές από Ζωγράφου/
Ιλίσια/Γουδή κάλυπταν το 0,01%, το ’85 
το 17%, για να πέσει το 2001 στο 8%. Εί-
ναι λίγο ακατανόητο, αν σκεφτεί κανείς 
πως πρόκειται ουσιαστικά για θέατρο 
της γειτονιάς, ένα από τα ελάχιστα που 
μπόρεσε να κρατηθεί τόσα χρόνια εκτός 
κέντρου. Να το αποδώσουμε, παραφρά-
ζοντας τη γνωστή φράση, στο “ουδείς 
προφήτης στη γειτονιά του”;». 
Μπορεί το θέατρο να είναι εκτός θε-
ατρικής πιάτσας, όμως ο Δήμος Ζω-
γράφου (εδώ ανήκουν Άνω Ιλίσια και 
Γουδή) μοιάζει με φυσική συνέχεια του 
κέντρου. Η ανηφορική κλίση, μια και 
είναι χτισμένο στους πρόποδες του Υ-
μηττού, κάνει τη διαφοροποίηση. «Αυ-
τή η μορφολογία είναι που δίνει μια ξε-
χωριστή ταυτότητα στις δύο γειτονιές. 
Οι κεντρικοί λεωφόροι στου Ζωγράφου 
και στα Άνω Ιλίσια μοιάζουν με ποτάμια 
που ξεκινούν από το βουνό και κατα-
λήγουν κάτω στο κέντρο, με ορίζοντα 
τον Λυκαβηττό. Είναι ωραίο που, καθώς 
ανεβαίνεις στα στενάκια που ενώνουν 
τις δύο γειτονιές, βλέπεις ορίζοντα και 
δεν πνίγεσαι. Έχεις μια ψευδαίσθηση ε-
λευθερίας. Επίσης, είναι σημαντικό που 
σε απόσταση λίγων λεπτών βρίσκεσαι 
σε πνεύμονες πρασίνου».    
Συνθήματα ακούγονται από πίσω μας. 
Μια ομάδα του ΠΑΜΕ διατρανώνει 
την αντίθεσή της στο «Μνημόνιο 2». Η 
κίνηση έχει κοπεί στα δύο σ’ αυτόν το 
δρόμο που φρακάρει εύκολα, αφού είναι 
η κύρια οδική αρτηρία της περιοχής με 
το κέντρο – υπάρχουν σκέψεις και συ-
ζητήσεις για επέκταση του μετρό. Πά-
ντως στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του 
δρόμου ταιριάζει η ατάκα της ηρωίδας 
του Μποστ, Φαύστας, που ερμηνεύει με 
διαολεμένο κέφι η Λήδα Πρωτοψάλτη: 
«Θεόστραβος, θεόκουφος να βγει να περ-
πατήσει, εάν γλιτώσει το ταξί, πούλμαν θα 
τον πατήσει».   

Καρναβάλι 
στου Ζωγράφου 

Την προσεχή Κυριακή 19/2, με ώρα 
έναρξης 11.30. Οι εκδηλώσεις θα 

αρχίσουν με την παρέλαση των καρ-
ναβαλιστών και θα συνεχιστούν με 
παραδοσιακό γλέντι, μουσικές από 

κοζανιώτικα χάλκινα όργανα και κρη-
τικές λύρες, φαγητό και χορό. 

Στην πλατεία Γαρδένιας.  
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ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ Χερσικράτους 8 & Λ. 
Παπάγου, Ζωγράφου, 210 7782.189 
Κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, νεανικό, μο-
ντέρνο, με ζωντανή μουσική και μεγάλο κατά-
λογο κρασιών και γεύσεων από Μεσόγειο. Και 
ντελίβερι. 

L’ ARTIGIANO Κλεοβούλης 11, Ζωγράφου, 
210 7486.800 
«Ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία» είναι το τρί-
πτυχο του L’ Artigiano που βρίσκεται εδώ από 
το 1998. Μπορείς να διαλέξεις κάποια από τις ι-
ταλικές πίτσες του ή ένα από τα 180 πιάτα, από 
κρέπες μέχρι μπριζόλες – και για το σπίτι. 

ΚΟΥΜΠΙ Εθνικής Αντιστάσεως 2, Άνω Ιλίσια, 
210 7779.266 
6 χρόνια στη γειτονιά, έχει βγάλει «καλό» ό-
νομα. Για τον πολύ κόσμο που μαζεύει, για τις 
μουσικές του που κινούνται σε soul, jazz, funky 
και alternative ρυθμούς, για τα υπέροχα τοστ-
«μπόμπες», τα επιτραπέζια παιχνίδια του και τις 
βραδιές κουίζ. Θα το βρεις ανοιχτό από τις 9 το 
πρωί για τον καφέ σου, που θα τον πίνεις στον 
όμορφο εξωτερικό του χώρο όταν φτιάξει ο και-
ρός. 

URBAN Ούλωφ Πάλμε 48, Ζωγράφου, 
210 7756.820 
Νέος χώρος στου Ζωγράφου, που προτιμάει jazz 
και funk μουσικές και κάθε Σάββατο φιλοξενεί στα 
decks του έναν παραγωγό του Εν Λευκώ 87,7. Μη 
χάσεις τα πάρτι που ακολουθούν: Στις 16/2, Penny 
& the swingin’ cats, με swing, rockabilly και electro 
dance και στις 17/2 Urban Helloween Party. 

DOLCE CAFÉ Γρ. Αυξεντίου 58-60, Ά. Ιλίσια, 
210 7487.683 
Θα παραγγείλεις το ποτό ή την μπίρα σου και τα 
μάτια σου δεν θα πιστεύουν το πόσα συνοδευτι-
κά σνακ θα έρθουν στο τραπέζι σου δωρεάν για 
να έχεις κάτι να τσιμπάς. 14 χρόνια στην ίδια γει-

 Blender

  Ha’ Dog

  Fitness Hall



   Μπαλκονάτο
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τονιά, το Dolce αποτελεί πλέον σημείο αναφο-
ράς και συνάντησης, φροντίζοντας να σερβίρει 
πάντα ποιοτικά προϊόντα. Θα το βρεις ανοιχτά 
από τις 9 το πρωί έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. 

PHILEAS FOGG Παπάγου 106, Ζωγράφου, 
210 7708.899 
Έχοντας το όνομα του διάσημου ήρωα του Ιούλι-
ου Βερν, που γύρισε τον κόσμο σε 80 ημέρες, το 
Phileas Fogg τόσο με τη διακόσμησή του όσο και 
με τις μουσικές του επιλογές θα σου δώσει μια 
ταξιδιάρικη αίσθηση. Για καφέ ή ποτό, με jazz και 
funk ακούσματα και συχνά πυκνά live. 

MESTIZO Αναστασάκη 1 & Παπάγου 104, 
Ζωγράφου, 210 7773.066 
Νέο και ωραίο. Με ειδικότητα στα κοκτέιλ, καλο-
φτιαγμένους καφέδες, ξύλινη διακόσμηση που 
του ταιριάζει πολύ, μουσικές soul, jazz, funky και 
house, αλλά και ένα χιουμοριστικό δεκάλογο για 
το τι πρέπει να κάνεις και τι όχι από τη στιγμή που 
θα περάσεις την πόρτα του. Στο μεταξύ, σκέψου 
κάτι ευφάνταστο, γιατί στις 18/2 σε περιμένει 
για το πρώτο του μασκέ πάρτι. Και με έναν εξαι-
ρετικό εξωτερικό χώρο στο πάρκο για τις καλές 
ημέρες. 

PLAYCE Λ. Παπάγου 128, Ζωγράφου, 
210 7755.060 
Προσοχή, προσοχή: το Σάββατο 18/2, λίγο πριν 
τις 12 τα μεσάνυχτα, το Playce θα μεταμορφωθεί 
σε σαλούν. Φόρεσε καπέλο, σπιρούνια, φτερά 
και ό,τι άλλο βρεις και μην ξεχάσεις να αφήσεις 
το όπλο σου στο μπαρ – οι μονομαχίες σε αυτό 
το μασκέ πάρτι απαγορεύονται. Κι αν σ’ αρέσουν 
τα επιτραπέζια, εδώ θα βρεις μια ποικιλία από 
δεκάδες διαφορετικά, για να παίζεις απολαμβά-
νοντας ένα από τα, επίσης δεκάδες, είδη καφέ 
ή τσαγιού.  

AVEC 4 Γ. Ζωγράφου 1, πλ. Γαρδένια, 
Ζωγράφου, 210 7791.052 
Άνοιξε πέρσι και έχει γίνει ήδη στέκι. Μπορείς 
να το επισκεφθείς από το πρωί για χαλαρό καφέ 
έως αργά το βράδυ, όταν η ατμόσφαιρα αρχίζει 
να θυμίζει πάρτι. 

QUEST CAFÉ Παπάγου 145, Ζωγράφου, 
210 7770.713
Με μίνιμαλ ύφος, θετική αύρα και «ορκισμένους» 
θαμώνες. Ανοιχτό από το πρωί έως αργά τη νύχτα. 

MILLENIUM Παπάγου 143, Ζωγράφου, 
210 7488.726 
Φοιτητικό στέκι για περισσότερο από μια δεκα-
ετία, με αντίστοιχη ατμόσφαιρα και μουσικές. 
Ζωντάνια, γέλια, ξενύχτι. Κατάλαβες τώρα. 

AROMA CAFÉ Γρ. Αυξεντίου 71, Άνω Ιλίσια, 
210 7795.071 
Είτε προτιμάς το τάβλι είτε το σκάκι, εδώ είναι ο 
προορισμός σου. Στα συν του ότι δεν θα τσιγκου-
νευτεί τα σνακ που θα σου φέρει για να συνοδεύ-
σεις το ποτό σου. 

   Phileas Fogg

    Mestizo

   Urban

Πόλη

  Deutsche Ecke
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Πού να γυμναστείς
PANOS FITNESS STUDIO Γ. Ζωγράφου 
6, πλ. Γαρδένιας, Ζωγράφου, 210 7786.542 
Σύγχρονο γυμναστήριο με δυνατότητα ομαδικής 
και προσωπικής άσκησης, αλλά και θεραπείας για 
αποκατάσταση τραυματισμών. Καθαρό, ήσυχο 
όσο χρειάζεται, με τον Πάνο να σε συμβουλεύει 
για το πρόγραμμα που ταιριάζει στα μέτρα σου. 

FITNESS HALL Παπάγου & Αναστασάκη 1, 
Ζωγράφου, 213 0221.742 
Λιτός και μοντέρνος χώρος με σύγχρονα μηχα-
νήματα και τους ανθρώπους του να σου βγάζουν 
το προσωπικό σου πρόγραμμα για μυική ενδυ-
νάμωση, απώλεια λίπους, βελτίωση φυσικής κα-
τάστασης ή και αποκατάσταση τραυματισμού. 
Επισκέψου το για μια δωρεάν ξενάγηση.  A

   Τρύπα

 Κουμπί

 Taj Mahal

Πανεπιστημιούπολη 

Άνοιξε Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλο-
γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών: θα δεις απολιθώματα και τη 
φυσική αναπαράσταση του νάνου ελέφαντα 
της Τήλου, του Κρητικού ελαφιού, τη γιγαντι-

αία ενυδρίδα της Κρήτης κ.ά.
 (€ 2 γενική είσοδος, επί της Ούλοφ Πάλμε) 

-Λ.Χ.

Πόλη

«Geia sou, file, chronia polla, kali 

chronia»! Τα μαυράκια που με παίρ-

νουν στο κατόπι κάθε μέρα καλύπτο-

ντας διακτινισμένα όλο το πεζοδρόμιο 

της τσιμισκή, από «τερκενλή» έως 

«Zara», παλεύουν να μου φορέσουν 

στον καρπό πολύχρωμο φυλαχτό για καλή τύ-

χη. Οι «ακούνα ματάτας» είναι χαμογελαστοί 

και ίσως οι μόνοι που δείχνουν σίγουροι για το 

προϊόν τους. Αν το πάρω, θα αλλάξει η τύχη 

μου, λένε, κι όχι μόνο σε μένα αλλά σε χιλιάδες 

κάθε μέρα, που τους κάνουν πέσιμο. Λες; 

Αν και πιστεύω πως τα λεφτά είναι στο επάγ-

γελμα του καλού άγγελου τραυματιοφορέα, 

καθώς η Θεσσαλονίκη και ειδικά ο βράχος της 

Άνω Πόλης γλιστράει τόσο επικίνδυνα με τα 

χιόνια και τους παγετούς της προηγούμενης 

εβδομάδας, που ένας φύλακας της παγωμέ-

νης σίκαλης, που θα βοηθάει 

δηλαδή τους ηλικιωμένους να 

μην πέσουν στον γκρεμό, μπο-

ρεί να αμειφθεί πλουσιοπάρο-

χα. Και μιας και σας πήγα Άνω 

Πόλη, χρόνια πολλά και στην 

ταβέρνα «τσινάρι», που φέτος 

κλείνει 125 χρόνια ζωής και έβγαλε και πινακί-

δα κηρύττοντάς το προς πάντα τα έθνη που τα 

βγάζει κατά κει ο δρόμος. Μεζεκλίδικο είναι το 

«Τσινάρι», νέος κόσμος το τιμάει, και ακριβώς 

απέναντι κάντε μια στάση και στο καφέ «αίθρι-

ον», ζεστό, γλυκό και landmark της γειτονιάς.

Πάμε κάτω πάλι, στη μητροπόλεως και 

Πλουτάρχου γωνία, όπου είμαι σίγουρος 

πως κάθε αρσενικός που βγαίνει από τη 

νεοφερμένη μπουτίκ Nespresso, στο μυα-

λό του δεν έχει μόνο τις γεύσεις καφέ που 

θα φτιάχνει αλλά και την πιθανότητα πως 

βρήκε τον τρόπο να έρθει πιο κοντά με το 

κουλ του Τζορτζ Κλούνεϊ. Τρελή ντιζαϊνιά, 

συμφωνία χρωμάτων σε μίνιμαλ τόνο, με-

ταλλικές συσκευές-καφετιέρες, αξεσουάρ, 

ορίστε το στοίχημα με κωδικό Nespresso: 

θα το κερδίσει το φραπόγαλον, το ρόφημα 

το παραδοσιακόν του βορρά; Τρελό ντέρμπι 

δηλαδή, Κλούνεϊ εναντίον Βρύζα, για να ευ-

χηθώ και χρόνια πολλά και μακροημέρευση 

στον Ζήση, που ανέλαβε τον ΠαοΚ. 

Κατά τα άλλα, ψόφος, ζόφος, παγωμένος Ό-

λυμπος, καιρός για πούδρες και κατεβασιές 

στη Βασιλίτσα, το Καϊμακτσαλάν, το σέλι, 

τα τρία-Πέντε Πηγάδια και το Πισοδέρι, που 

ειδικά το τελευταίο, τώρα τελευταία, πολύ το 

τιμάνε τα εναλλακτικά παιδιά του snowboard. 

Για να αναλύσουμε ακόμα περισσότερο, τη 

Βασιλίτσα την προτιμούν οι αθηνέζοι, εκτός 

από την τελευταία πίστα που παραδοσιακά 

είναι της φυλής των MicroXtremάδων του 

γεράσιμου, ενώ στο Καϊμακτσαλάν, Τρία-

Πέντε και στο Σέλι συχνάζουν οι mainstream 

εκδρομείς του σαββατοκύριακου. 

Μετά τις 7, ο θεσσαλονικιώτικος χειμώνας 

μού θυμίζει τον ξανθιώτικο, κοινώς σαν να 

φοβούνται όλοι πως θα βγει η αρκούδα και 

λουφάζουν. Αν και το πιο ωραίο το άκουσα μια 

τέτοια άδεια νύχτα στο καφέ «γαζία», όταν 

καλεσμένος μιας γκέι ακτιβιστικής παρέας 

και ρωτώντας «γέρος, γέρος, ποιος διάολο 

είναι αυτός ο γέρος που λέτε πως θα μας θά-

ψει όλους» πήρε απάντηση με μια φωνή: «Η 

μαντόνα, βρε άσχετε, έτσι τη 

λέμε χρόνια».

Άντε να δώσω και μερικά tips 

φτηνού και καλού φαγητού 

στα πέριξ του ναυαρίνου, που 

μόνο το τιμημένο και ατρόμητο 

φοιτηταριό δεν το βάζει κάτω με το ψύχος και 

περιπλανιέται ανταλλάσσοντας σημειώσεις 

και φιλιά: Γευστικότατα κομμάτια Roma Pizza 

στο ένα ευρώ το τεμάχιο και καταπληκτικοί 

μελένιοι λουκουμάδες, που όμως μπορείς 

πέρα από τα καρύδια να τους σοκολατάρεις 

κιόλας, 3,50 οι έξι τεράστιες κομματάρες. Και 

τιμή, δόξα και βίβα Ζαπάτα στο εστιατόριο 

«σπάτα», όπου ένα τεράστιο club sandwich 

φτιαγμένο με μαλακότατη πίτα, καλοψημένο 

γύρο, κασέρια, μαρούλια κι ένα βουνό πατά-

τες, πλήρες γεύμα σου λέω, διατίθεται στα 

4,50. Έτσι περνάει το κρύο και μην παραπο-

νιέσαι που ούτε για μουσικές σου έγραψα ού-

τε για εναλλακτικά με ποδήλατα και τέτοια. 

Ποιος κάνει πετάλι με τέτοια πούντα; Γεύσεις 

καύσιμα και καφέδες για αυτόματη ανάφλεξη 

θέλουν οι ψυχές εδώ πάνω για να επιβιώσουν 

με αυτές τις παλιοθερμοκρασίες. A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του στΕφανου τσιτσοΠουΛου 

2310Soul

Nα ευχηθώ 
χρόνια πολλά 

και μακροημέ-
ρευση στον Ζήση, 

που ανέλαβε 
τον ΠΑΟΚ

Θεσσαλονίκη 

Να κεράσω 
κάτι;

Έργο του Γιώργου Σάρδη, από την έκθεση «Σπουδή 
στον Σουρεαλισμό». Με την πρωτοβουλία της 

φωτογραφικής ομάδας «Φωτοπόροι»,
Βίλα Καπαντζή (Βασ. Όλγας 108).
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Violet Louise

Μια χαρισματική performer και τα λυρικά ηχοτοπία της 

Στην αρχή του φθινοπώρου η χαρισματική, μικροκαμωμένη 

performer προκάλεσε το ενδιαφέρον (και απανωτές παρατάσεις) 

με την περίεργη, παραμυθένια διαδραστική της παράσταση «The 

Forest» στο Bios. Όμως η νεαρή Λουίζα Κωστούλα (όπως είναι το 

κανονικό της όνομα) είχε ήδη προλάβει να «γεμίσει» αρκετά το βι-

ογραφικό της. Αφού αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και 

το Εθνικό Ωδείο, δούλεψε ως ηθοποιός στο Εθνικό θέατρο και στο 

Φεστιβάλ Αθηνών και συνεργάστηκε με διάφορα εγχώρια μουσικά 

σχήματα (Polaroid, Film
, Papercut). Στο πρώτο της μουσικό σόλο 

με τίτλο «Cardinals and Lovers» (σε συνεργασία στην παραγωγή 

με τον Δημήτρη Καμαρωτό και το Studio 19) θα ξετυλίξει την ηλε-

κτρονική συναισθηματική της pop συνδυάζοντας στη σκηνή τη live 

επεξεργασία φωνής και πιάνου με την performance και το video. Α-

ποκλείεται να μη σας καταγοητεύσει  - Δ
ΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Info
19/2 στις 

21.30 στο Booze 

Cooperativa. Χορη-

γός επικοινωνίας η 

A.V.  Κολοκοτρώνη 

57, € 10 με ποτό.
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επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

ΧΑΙΡΕ, ΝΥΜΦΗ
Το έργο του Ξενόπουλου γράφτηκε το 1930, ό-
μως πίσω από την πλοκή για μια δεκαεξάχρονη 
που κακοποιείται σεξουαλικά κρύβεται μια πολύ 
σύγχρονη γλώσσα για τον έρωτα και την εξουσία. 
Το διασκευάζει και το σκηνοθετεί η αιρετική λένα 
Κιτσοπούλου, η οποία παίζει μαζί με τη φίλη της 
μαρία Πρωτόπαππα, τον Γιάννο Περλέγκα κ.ά. 
Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν, Φρυνίχου 14, 210 3222.464

ΚΑΤΙΑ ΠΑΣΧΟΥ
Έτοιμοι να τραγουδήσετε ξανά όπερα χωρίς φό-
βο και πάθος, πλήρως απενοχοποιημένοι για τις 
φωνητικές σας ικανότητες; Η επόμενη συνάντη-
ση «Συμμετοχικής Όπερας» είναι στις 18/2, 12.00-
14.00, με καλεσμένους τη σοπράνο Κάτια Πάσχου, 
τον τενόρο αντώνη Κορωναίο και τη μέτζο σοπρά-
νο αγγελική Καθαρίου. Ίδρυμα Θεοχαράκη, Βασ. Σο-
φίας 9 & Μέρλιν 1, 210 3611.206, € 10 και € 8

MADE IN BRITAIN
Η έκθεση που σχεδιάστηκε από το Βρετανικό Συμ-
βούλιο (το οποίο διαθέτει μια από τις πληρέστερες 
συλλογές σύγχρονης βρετανικής τέχνης στον 
κόσμο) και περιόδευσε σε μεγάλα μουσεία της Κί-
νας σταθμεύει στο μουσείο μπενάκη στην Οδό 
Πειραιώς, με μερικά από τα ωραιότερα έργα της 
συλλογής από τις δεκαετίες 1980-2010 (D. Hirst, S. 
Lucas κ.ά.). Ως 22/4, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου

www.
athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 Guide», 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

ΟΜΑΔΑ ΦΟΡΑ
Αν κάποιος σας έκανε ποτέ την αλλόκοτη ερώτηση «αν η Μεταπολίτευση γινό-
ταν ποτέ χορός ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν;» δεν θα απαντούσατε αυτόματα «ο 
χορός του Ζαλόγγου»; Η ανερχόμενη χορογράφος Μέντη Μέγα επιχείρη-
σε να δώσει την απάντηση του σύγχρονου χορού. Μια διερευνητική κατά-
δυση στην πρόσφατη ελληνική ιστορία με μουσική, εικόνες και το σώμα στο 
ρόλο του πιο σημαντικού υποκείμενου της ιστορίας. Ερμηνεύουν οι: Όλια 
Λυδάκη, Κατερίνα Μπέλλα, Χαρά Κότσαλη. 16-19/2, Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών, € 10 & € 18, 210 9005.800

>>> 16/2 Εικαστικό Παιδικό Εργαστήρι 

γύρω από το έργο του Arman καθημερι-

νά στις 17.00. >>> Διάλεξη με τίτλο «Τime 

out - H ελληνική αίσθηση του χρόνου» 

από το φιλόσοφο και συγγραφέα Στέ-

λιο Ράμφο (19.00). >>> Αναδρομή στο 

ερωτικό τραγούδι από τον Γιάννη Πά-

ριο στη μουσική παράσταση «Ο κύκλος 

του Έρωτα». Και στις 17-18/2 (20.30). >>> 

Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το 

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας του έργου 

«Τravelling Light» σε σκηνοθεσία Νίκο-

λας Χάιντερ (21.00).

>>> 18/2 Γκαλά Mπαλέτου του Μπολσόι, 

του Βασιλικού Μπαλέτου-Κόβεντ Γκάρ-

ντεν και της Σκάλας του Μιλάνου (16.00 

& 20.00). Και στις 19/2.

>>> 20/2 Συναυλία μουσικής δωματίου 

με το Artis Piano Trio σε έργα Μπραμς, 

Σούμαν με τη σύμπραξη Τούρκων μουσι-

κών του βραβευμένου Borusan Quartet 

(20.30).

>>> 22/2 Δεύτερο σεμινάριο του πρώτου 

κύκλου για τον 20ό αιώνα από το Ελεύ-

θερο Εργαστήρι Μουσικής Παιδείας με 

ομιλητή τον καθηγητή Μουσικών Σπου-

δών Γιώργο Ζέρβο (18.00).

Για πληροφορίες: www.megaron.gr

Η εβδομάδα του 

ΜΕγΑΡΟΥ
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Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 Guide», 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

➜ epiloges@athensvoice.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 Έργο του Β

THE NEWSPAPER SHOW
Οι εφημερίδες σήμερα; Απάντηση σε όλους γνωστή: ψυχορραγούν αδιάκοπα κι απειλούνται με εξα-
φάνιση στην πιο κρίσιμη ιστορικά στιγμή της χώρας. Οπότε η αφορμή και το timing είναι τέλεια για τη 
νέα έκθεση της Breeder, όπου η εφημερίδα γίνεται η μούσα και ταυτόχρονα το εργαλείο σχολιασμού 
της πραγματικότητας στα χέρια μιας εξαιρετικής ομάδας Ελλήνων καλλιτεχνών: αλέξανδρος Βα-
σμουλάκης, B, Δημήτρης αντωνίτσης, απόστολος Γεωργίου, ςωκράτης ςωκράτους κ.ά. Εμβόλιμα 
στα έργα θα δείτε από κυπριακές εφημερίδες της περιόδου 1960-1974 μέχρι τωρινά δημοσιεύματα 
του ολλανδικού Τύπου για την ελληνική κρίση. 16/2 - 10/3, Ιάσωνος 45, 210 3317.527

Βασίλης Κατσικονούρης 
μιλάει για το νέο του έργο «Πήρε τη ζωή στα χέρια της»

ο τίτλος του είναι ειρωνικός. ςτο τέλος κανείς δεν παίρνει τίποτα πέρα από 

δύο μέτρα γης. Κι όμως, η ζωή μπορεί πράγματι να είναι στα χέρια μας. μό-

νο που ο καθένας μας κρατάει κι ένα κομμάτι από τη ζωή του διπλανού του. 

οι ήρωές μου δεν είναι καθάρματα, αλλά φέρονται σαν τέτοια. Όποιος χειρίζεται λόγο 

και εικόνα σήμερα, διατρέχει τον κίνδυνο να γίνεται τεχνικός της εξουσίας. Έτσι και 

αυτοί οι τρεις γίνονται μια άτυπη “τρόικα” της αντικειμενικότητας, που επιχειρεί και 

τελικά επιβάλλει την τυραννία της πραγματικής συνθήκης πάνω στην ελεύθερη, α-

ναρχίζουσα υποκειμενικότητα της φωτεινής. Όταν όμως ο ορθο-λογισμός είναι ξερός 

και στη νο. 1 θέση των ανθρώπινων αξιών, τότε γίνεται παραλογισμός. το 

βλέπουμε αυτό και στην πραγματική τρόικα. Χρειάζεται άλλη ιεράρχηση 

αξιών, γενικότερα στο δυτικό κόσμο.

Info: Σκην. Γιώργος Παλουμπής, μουσ. Σταμάτης Κραουνάκης, κοστ.-σκην. Ελένη Χριστούλη. Ξεχω-
ρίζει η δυνατή ερμηνεία της Υρώς Μανέ. Μαζί της οι: Μαρία Σολωμού, Δημήτρης Αλεξανδρής, Νίκος 
Αρβανίτης. Θέατρον, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος, 212 2540.300, 
Πέμ. & Κυρ. 19.30, Παρ. & Σάβ. 21.15, € 15 (φοιτ.), € 20. 
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Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

 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

AΓΟΡΑ
Λ. Aλεξάνδρας & Bουρνά-
ζου 31, Aμπελόκηποι, 210 
6426.238/ Xατζ. Mέξη 8 & Bε-
ντήρη 9 (περιοχή Hilton), 210 
7252.252 Θυμίζει μπιστρό, 
με γήινα χρώματα και παλιές 
αφίσες. Γενναιόδωρες μερί-
δες ελληνικών και διεθνών 
πιάτων. €KΜ A.V.

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Για δείπνο 
με στιλ σε ένα από τα πιο 
καλά εστιατόρια τηςπόλης. 
Ο Αλέξης Καρδάσης, ιδιο-
κτήτης- σεφ δεν τα φοράει 
τυχαία τα γαλόνια (βρα-
βεία). Θα απολαύσεις ελ-
ληνική κουζίνα σε εντελώς 
φρέσκια και δημιουργική 
βερσιόν. Πέμπτη-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

AΛEΞANΔPEiA 
Μετσόβου 13 & Ρεθύμνου, 
210 8210.004 Γλυκύτατο, με 
γεύσεις εξαιρετικές με άρω-
μα Αιγύπτου. Κυρ. βράδυ 
και Δευτέρα κλειστά. € Μ

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

AΡχΟντΙΚΟ 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 
210 7777.742 Παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα με πολλές 
επιλογές για να διαλέξεις, 
άφθονο κρασί και ρακόμελο 
για συνοδεία. Παρ.&Σάβ. οι 
«Τρεις λαλούν…» live με «έ-
ντεχνα» λαϊκό πρόγραμμα. 
Και delivery 12.00-24.00 € M 

AVOCADO  
Νίκης 30, Σύνταγμα, 
2103237878 Με έμπνευση 
από το κίνημα «slow food 
movement», χρησιμοποιεί 
μόνο φρέσκα, εποχιακά, 
παραδοσιακά υλικά. Με ντό-
πιους αλλά και εξωτικούς 
χυμούς φρούτων και λαχα-
νικών, φρέσκες σαλάτες, 
σούπες και χορτοφαγικά 
πιάτα εμπνευσμένα από Με-
σόγειο, Ινδία και Ανατολή. 

BARAONDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Πολυτελές 
club resto για όλους όσους 
λατρεύουν το show off. 
Βάλε κάτι sexy ή τα σινιέ 
σου σνίκερς και πήγαινε 
για κοσμικές καταστάσεις. 

Βραβευμένη ελληνική 
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό 
στο μπαρ-πασαρέλα.€€€

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

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

BLACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Κομψός πο-
λυχώρος (all day & night 
long) με café, εστιατόριο, 
bar, gallery και live μουσικές 
βραδιές.  € 

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

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

ΓiANTAH
Λεωνίδου 31 & Γιατράκου, 
Mεταξουργείο, 210 5238.812 
Απλό ντεκόρ με στολίδι 
τις φιγούρες του Θεάτρου 
Σκιών. Στέκι για θεατρόφι-
λους (σερβίρει μέχρι αργά), 
με θέα την ήσυχη πλατεία 
Aυδή. Kουζίνα ελληνική. 
Ζωντανή μουσική. Δευτ. 
κλειστά. €Ξ ς/K Μ  

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

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

CRAFT
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αμπε-
λόκηποι, 210 6462.350/ 
Κεντρική πλ. Χαλανδρίου, 
210 6832.670 Μπιραρία με 
πολυσυλλεκτικό μενού και  
ψητά στη σχάρα, ποικιλίες 
από λουκάνικα και 6 βρα-
βευμένα είδη μπίρας. Κάθε 
μέρα από τις 9.00. €M Ξ A.V 

CREPA - CREPA     
ΝΕΟ: Ανδ. Παπανδρέου 16A, 
Γλυφάδα, 210 8941.700, 
210 8945.005/ 25 Μαρτίου 
& Ειρήνης 2, Ν. Σμύρνη, 210 
9317.705/ Τραλλέων 71, 
Λαμπρινή, 210 2222.071/ 
Ηρακλείου 3-5, Χαλάνδρι, 
210 6858.138/ Σκουφά 46, 
Κολωνάκι, 211 4044.803/ 
Πλ. Ηρώων 5 & Παλλάδος 
24-26, Ψυρρή, 210 3218.484/ 
Ρήγα Φεραίου 11, Κως, 22420 
25156/ Αργυρουπόλεως & 
Αλεξιουπόλεως 34, Αργυρού-
πολη, 210 9930.700/ Athens 

Metro Mall, Λ. Βουλιαγμένης 
276, 210 9731.190 o ναός της 
κρέπας. Πρωτότυπες και γευ-
στικές, αλμυρές και γλυκές, 
σε πολλούς συνδυασμούς για 
να διαλέξεις αυτό που τραβά-
ει η όρεξη σου πιο πολύ. 

* DARLiNG    
Σαρρή 18 & Σαχτούρη, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Pizza 
bar για δροσερά cocktails 
και πίτσα λεπτής, τραγανής 
ζύμης με αυθεντικά ιταλικά 
υλικά από τα χέρια έμπει-
ρου Σικελού σεφ. € 

ΔΗΜOΚΡΙτΟς 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210 
3619.293 Ιστορία χρόνων, 
στα τραπέζια του έχουν 
γευματίσει πολλά γνωστά 
ονόματα της ελληνικής 
διανόησης, αλλά και όλη η 
Αθήνα. Πανόραμα ελληνι-
κής κουζίνας. €

* 2 (DUO)    
Ξενοκράτους 49, Κολωνάκι, 
210 7294.111-2 Στο χώρο 
του πρώην Al Milanese, οι 
Λευτέρης Λαζάρου και Βάλ-
τερ Φανιόνι ενώνουν την 
εστιατορική τους εμπειρία 
και δημιουργούν πιάτα με 
τη γνωστή τους μαεστρία σε 
τιμές προσιτές. 

ΕΛΛΑς    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 
210 7562.565 Το παλιό 
–και σήμα κατατεθέν της 
περιοχής– καφενείο του 
Παγκρατίου έχει μεταμορ-
φωθεί σ’ ένα χαλαρό ζεστό 
χώρο με design πινελιές. 
Σερβίρει πιάτα ελληνικής 
σπιτικής κουζίνας αλλά και 
θαλασσινά που τα βρίσκουν 
φρέσκα κάθε μέρα στην 
αγορά – άπαιχτο γαριδάκι 
συμιακό. Από το πρωί μέχρι 
αργά το βράδυ. €

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

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

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

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

GALLO NERO (iL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500 Φρέσκια ματιά 

στην ιταλική κουζίνα από 
τον σεφ Gianluca Barlucci 
( γνωστός από τη Μύκονο) 
φτιάχνει την πιο καλοψη-
μένη tagliata al tartufo και 
την πιο ζουμερή μπριζόλα 
florentina. Πίτσα τραγανή 
και σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σο-
κολάτα και μασκαρπόνε!

GAZARTE 
Bουτάδων 32, Γκάζι, 210 
3460.347, 3452.277 Θέα 
Aκρόπολη, μεσογειακές 
γεύσεις, πρωτότυπα κοκτέιλ. 
Mουσική funky, latin, jazz, 
soul, ethnic. Παρ.-Σάβ. ρυθ-
μοί παλιών δεκαετιών.  Δευτ. 
κλειστά.  €Ξ

GAZi COLLEGE
Περσεφόνης 53 & Γαργητ-
τίων, Γκάζι , 210 3322.112 
Σε mood βιβλιοθήκης 
με ράφια και σχολικούς 
μαυροπίνακες για καφέ και 

snacks, σαλάτες και γλυκά 
από τις 8 το πρωίν ενώ 
Παρασκευή και Σάββατο 
μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα 
για τα πιο πεινασμένα 
κολεγιόπαιδα.

GOODy’S       
Delivery service: 801 1000011, 
από κινητό 210 2805.120, 211 

1025.700 Τα burgers που σε 
μεγάλωσαν, οι σαλάτες που 
κρατούν τη γραμμή σου, οι 
παραδοσιακές γεύσεις στη 
σύγχρονη version τους, η 
ελληνική αλυσίδα που ξέρεις 
και εμπιστεύεσαι.C 

GRAND BALCON 
Ξεν. St. George Lycabettus, 
Kλεομένους 2, Δεξαμενή, 210 
7290.712 70s πολυτέλειες, 
«πειραγμένες» ελληνικές 
γεύσεις από το σεφ Βασίλη 
Μήλιο. Θέα η πόλη, καλή 
μουσική.   €€ 

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

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

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

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

KALAMAKi BAR   
Δράκου 15 & Δημητρακοπού-
λου, Κουκάκι, (Στάση μετρό 
Συγγρού-Φιξ), 211 0171862 
Κρεατοφαγία περασμένη σε 
καλαμάκι. Από χοιρινό μέχρι 
μπούτι κοτόπουλου (όλα 
από Καρδίτσα), ακόμα και 
χαλούμι και μανιτάρια «σου-
βλιστά». Προτίμηση στις 
ελληνικές πρώτες ύλες και 
στα ποτά. Και delivery.  

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.  

ΚΟΥΒΕΛΟς   
Γεν. Κολοκοτρώνη 66, Κου-
κάκι, 210 9221.183 Πολλά 
χρόνια παράδοσης, τα τε-
λευταία μετακόμισε λίγο πιο 
κάτω. Η ελληνική ταβέρνα 
όπως την ξέρουμε, με 
πολλά μαγειρευτά, όσπρια, 
μεζέδες και της ώρας. 
Οι μαρουλοντολμάδες 
αυγολέμονο και τα ρεβίθια 
στη γάστρα παίρνουν extra 
πόντους. Πολλές ετικέτες 
κρασιών (περίπου 60) και 
χύμα σε 8 διαφορετικές 
ποικιλίες. Για το τέλος 
γλυκάκια μούρλια – βλ. 
πορτοκαλόπιτα.  € 

KOyTi (TO) 
Aδριανού 23, Mοναστηράκι, 
210 3213.229 Xαλαρό, με 
θέα την Aκρόπολη και αγα-
πημένα η σαλάτα ρόκας με 
αγκινάρες και η μοσχαρίσια 
μπριζόλα με μέλι. €€Μ

KFC              
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The 
Mall, Ομόνοια, Παγκράτι, Πει-

ραιάς, www.kfc.gr  Ο ναός 
του κοτόπουλου κι εσύ θα 
προσκυνήσεις. Κοτόπουλα 
Αγγελάκης και μπαχαρικά 
KFc σε απίθανους συνδυα-
σμούς. Φτερούγες, μπου-
τάκια και φιλέτα. Delivery 
όλα εκτός από the Mall και 
Ομόνοιας. C

KyOTO 
Γαριβάλδη 5, Mακρυγιάννη, 
210 9241.406 Ελληνογιαπω-
νέζοι ιδιοκτήτες, εξαιρετικό 
σούσι. Κυρ. κλειστά.  € 

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

* MALCONi’S     
Π. Ιωακείμ & Πλουτάρχου 23, 
Κολωνάκι, 210 7248.920-2 Το 
νέο ιταλικό έχει πολύ ωραίο 
ντεκόρ και είναι ανοιχτό 
από το πρωί για espresso 
lungo, ποτήρι κρασί ή και 
φαγητό. €€ Μ  

MALVAZiA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 
3417.010 Εξαιρετική μεσο-
γειακή κουζίνα, χώρος υπέ-
ροχος που θυμίζει μεσαιω-
νικό κάστρο. Καθημερινές 
με προσφορές (μενού € 19), 
Π/Σ live μουσική. € Κ Ξ 

* 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.    

MATiLDE PiZZA BAR    
Κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3411.878 
hot spot στο Γκάζι, με 
τραπεζάκια έξω και θέα 
στα τρένα που περνούν, 
με ιταλική αυθεντική πίτσα 
ψημένη σε ξυλόφουρνο και 
cocktails. Kυρ. μεσημέρι, 
Δευτέρα κλειστά. €

ΜΕΖΕΔ…ΑΔΙΚΟ    
Πλ. Μεσολογγίου 5, Παγκρά-
τι, 210 7250.528 
Χώρος απλός και οικείος 
που θυμίζει παλιό μπα-
κάλικο, με πολλούς και 
νόστιμους μεζέδες. Δευτ. 
κλειστά. € M   

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

OyZOy MEΛAΘPON 
Άστιγγος & Φιλίππου, Mο-
ναστηράκι, 210 3240.716 tο 
πασίγνωστο μεζεδάδικο  από 
τη Θεσσαλονίκη. Άπειροι 
μεζέδες, μεγάλη ποικιλία σε 
ούζα και τσίπουρα. €Μ Ξ

PAK iNDiAN 
Mενάνδρου 13, πλ. Θεάτρου, 
210 3219.412 Ινδικές γεύσεις 
σε αυθεντική bollywood 
ατμόφαιρα. Δοκίμασε την 
πιατέλα με τα γλυκά. 
€Μ Κ

πAΛiA BOyΛH 
Άνθιμου Γαζή 9, 210 
3253.520 Όλων των ειδών 
οι καφέδες και ελαφριές 
γεύσεις από το πρωί. Το 
βράδυ μεσογειακή κουζίνα 
και ζωντανή ελληνική 
μουσική. tετ.-Σάβ. και Kυρ. 
μεσημέρι. €Μ

πΑΛΙΑ ΓΕΙτΟνΙΑ
Αναστασίου Ζίννη 31, Κου-
κάκι - Φίξ, 210 9220.583, 
211 7156.315 Πολυχώρος 
για καφέ στη χόβολη και 
τηγανίτες το πρωί, σπιτικό 
φαγητό μεσημέρι και βρά-
δυ. Και μπάρα για cocktails. 
Ζωντανή μουσική Τετάρτη 
ως Σάββατο.

πΑπΑΔAΚΗς 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 Ψαρικά και 
λίγα κρεατικά, καλά υλικά. 
Σεφ η τηλεστάρ –Μαντόνα 
της γεύσης– Aργυρώ Mπαρ-
μπαρήγου. Κάνε κράτηση. 
Κυρ. κλειστά. €€Μ

πΑπΑνΔΡΕΟΥ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρική 
Αγορά Ανοιχτό από το 1896, 
ξεκίνησε να σερβίρει πατσά 
και βραστό στους εργάτες 
της πρωινής βάρδιας και 
συνέχισε γράφοντας ιστο-
ρία στα hangover των party 
animals όλης της πόλης. 
Ανακαινισμένο, ανοιχτό 24 
ώρες, με βιτρίνα-πανόραμα 
της ελληνικής κουζίνας. €ΜΞ

πΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑς
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευθε-
ρίας, 210 7223.784 Στέκι για 
πολιτικούς, δημοσιογρά-
φους και φιλότεχνους, που 
έρχονται για να τσιμπήσουν  
κάτι μετά από την έκθεση 
στο Κέντρο Τεχνών ή το 
Μέγαρο, μέσα στο πράσινο 
του πάρκου. Ανοιχτό από το 
πρωί ως αργά το βράδυ με 
πλούσιο κατάλογο μεσογει-
ακής κουζίνας. €€Μ   

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

PARLiAMENT (THE)         
Ξεν. NJV ATHENS PLAZA, Bασ. 
Γεωργίου Α΄, Σύνταγμα, 210 
3352.400 Πολυτέλεια και 
κομψότητα στο χώρο, αλλά 
και στα  πιάτα, που αν και 
κινούνται μεσογειακά δια-
τηρούν έντονα τα ελληνικά 
στοιχεία. Πρωινός μπουφές 
7.00-11.00. €€ Μ

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

PASTA ΜΕ ...νΟΥ 
Πανόρμου & Δ. Πλακεντίας 
73, 210 6984.846 Το παλιό 
νεοκλασικό μεταμορφώθη-
κε σε μια χαρούμενη ιταλική 
τρατορία με πράσινα χρώ-
ματα, λευκά τραπεζάκια 
και καρό τραπεζομάντιλα. 
Αυθεντική πίτσα, φρέσκα 
ζυμαρικά και πολλές άλλες 
συνταγές από τη mamma 
italia.

PASTERiA (LA)  
 Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Μπουρνάζι, 210 5775.133-
2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢
ΡΟΖΑΛΙΑ 
Με νέο οικονομικό και 
πολύ χορταστικό με-
νού κάθε Κυριακή και 
Δευτέρα βράδυ στον 
ωραίο τους κήπο. Το 
μενού είναι για δύο και 
περιλαμβάνει ποικιλία 
από κρύα σαλατικά, φρέσκες τηγανητές πατάτες 
και κολοκυθάκια, μπεκρή μεζέ, χωριάτικο λουκά-
νικο, μπιφτέκια και μισό κιλό κρασί ή ρακή ή μπίρα 
Mythos. Και ζωντανή μουσική και όλα με € 18. Για 
δύο, ε; 
Βαλτετσίου 58, πλ. Εξαρχείων, 210 3807.992 

CHOCOLATE 
DUCK 
Μετέφεραν το café «Άν-
να, να ένα μήλο» από 
τις Μηλιές Πηλίου και 
έφτιαξαν στη Ν. Ερυ-
θραία ένα ζεστό χώρο 
με χειροποίητες αλμυρές και γλυκές λιχουδιές. 
Και προσφέρουν λαχταριστές πίτες, τάρτες και 
κέικ καρότου, σοκολατένια μπισκότα σε σχήμα πά-
πιας και εξαιρετικά γλυκά. Σερβίρουν καφέ, διά-
φορα τσάγια και το βράδυ ποτά. Στα μεγάλα κρύα 
ζητήστε και σούπα, είναι τέλεια. 
Ευαγγελιστρίας 30, Ν. Ερυθραία, 210 8000.976  

LOUISA 
PASTRY 
BOUTIQUE 
Τ α  χ ε ι ρ ο π ο ί η τ α 
macarons της Λουίζας, 
φτιαγμένα με αυθεντι-
κή γαλλική συνταγή, 
είναι ό,τι  πρέπει για 
να γλυκαθείς. Πρόσεξε τις γεύσεις: σοκολάτα με 
φρούτα του δάσους, φράουλα, φιστίκι, σοκολάτα 
με πορτοκάλι, βατόμουρο… Τι θα πρωτοδιαλέξεις; 
Όλα σε πολύ καλές τιμές και πωλούνται και σε κα-
σετίνα… σαν κόσμημα. 
Αγ. Τρύφωνος 8, Κηφισιά, 210 8014.101   

DR OETKER 
Αυθεντική ιταλική πίτσα, 
έτοιμη μέσα σε 15΄ και 
χωρίς… τηλεφώνημα. 
Η κατεψυγμένη  pizza 
ristorante έχει λεπτή, 
τραγανή ζύμη και πλούσια 
επίστρωση από καλοδια-
λεγμένα υλικά και επτά λαχταριστές γεύσεις για 
να διαλέξεις. Μοτσαρέλα, σπέσιαλ, προσούτο, σα-
λάμι, μανιτάρια, 4 τυριά και σαλάμι - μοτσαρέλα 
- πέστο. Στα super markets.    



16 - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 A.V. 41 

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

PAUSA    
Αγ. Κων/νου & Ηφαίστου 
3, Μαρούσι, 210 6179.290 
Ιταλική κουζίνα, μεγάλος 
κατάλογος στο φαγητό 
αλλά και στο κρασί – περί-
που 200 ετικέτες, από τις 
οποίες οι 30 και σε ποτήρι! 
Πολύ ατμοσφαιρικό, σε 
κόκκινα χρώματα και με 
κήπο που μας αρέσει πολύ. 
Business lunch με € 22. 
Κυριακή κλειστά. € €

PiZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Πίνδου 
1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλε-
ξάνδρας 108, Νεάπολη,  Λ. 
Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την 
Αθήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. Ζήτα μαζί και την 
A.V.  € A.V.

PROSOPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 
Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 
210 3413.433 Γνωστό και 
αγαπημένο στέκι για το 
(καλλιτεχνικό) κοινό, για τη 
νόστιμη κουζίνα, τις lounge 
μουσικές και φυσικά την 
«cult»  θέα στα τρένα. €€Ξ

πΡΥτΑνΕΙΟ 
Mηλιώνη 7, 210 3643.353-4/ 
Κολοκοτρώνη 37, Κηφισιά, 
210 8089.160 Ελληνική, 
ιταλική και ισπανική κουζίνα 
που επιμελείται eλληνοϊ-
ταλός σεφ. Κλασική αξία 
οι πένες με μελιτζάνα και 
ανθότυρο. Θέα σε έναν από 
τους πιο πολυσύχναστους 
δρόμους του Κολωνακίου. 
 €€Μ Ξ

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

*ROCK & ROLL    
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 
Κολωνάκι, 694 8046659 Στο 
χώρο του πρώην central 
έτοιμο να ξαναζήσει τις 
παλιές του δόξες. Ανοιχτό 
από το πρωί για καφέ, lunch 

break, το βράδυ σερβίρει 
και φαγητό.

ROOSTER’S WALK     
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 
3224.410 Το καινούργιο 
πόστο του Γρηγόρη Βαλλια-
νάτου είναι all day bar και 
εστιατόριο και βρίσκεται 
στο νέο meeting point της 
Αθήνας στην πλατεία Αγ. 
Ειρήνης.  

* SAFKA  
Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, 
Κεραμεικός, 210 5243.340 
Αυθεντική σκανδιναβική 
gourmet κουζίνα, σε εντυ-
πωσιακό χώρο ανάλογης 
αισθητικής. Μους σολομού, 
ελάφι και τάρανδος, όλα τα 
κρασιά και οι σαμπάνιες και 
σε ποτήρι, μπαρ για τους 
καπνιστές αλλά και για ω-
ραία, δυνατά, σκανδιναβικά 
κοκτέιλ. Κυριακή και Δευτέ-
ρα κλειστά. €€ 

SCHWEiNCHEN DiCK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 
693 7983556 
street food για να αρχίσεις 
ή να κλείσεις τη νυχτερινή 
διασκέδαση στο κέντρο. Σε 
βιομηχανικό βερολινέζικο 
design με μουσικές blues, 
jazz και rock για απολαυστι-
κά λουκάνικα Νυρεμβέρ-
γης, 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. 

ST’ ASTRA EAST  
Athens Park Hotel, Λ. Αλε-
ξάνδρας 10, 210 8894.500  
Θέα τη φωτισμένη πόλη 
και ασιατικές σπεσιαλιτέ. 
Ωραίο σούσι. Ανοιχτά Τετ. 
- Σαββ. €€

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

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.

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

* TRAPEZARiA   
Θεόδωρου Νέγρη 1, Μακρυ-
γιάννη, 210 9213.500 Το ε-
στιατόριο του σεφ Δημήτρη 
Παναγιωτόπουλου σε ω-
ραίο, ζεστό χώρο με ανοιχτή 
κουζίνα, όπου μαγειρεύουν 
ελληνικά δημιουργικά 
πιάτα. Τιμές πολύ καλές. 
Κυριακή κλειστά. € Μ 

  
Βόρεια

ΑLBiON  
Ομήρου 6, Ν. Ψυχικό, 210 
6740.710 Bar-resto με ιδι-
οκτήτες που τους ξέρεις 
(Νεκτάριος Νικολόπουλος 
και Σταύρος Γιαβής) από 
το «Τen» του Κολωνακίου, 
αλλά και από τη «Φτελιά» 
της Μυκόνου. Κουζίνα με-
σογειακή –με έμφαση στην 
Ιταλία– και συνωστισμός 
celebrities. €€ Μ  

ARTiGiANO (L’) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ 
Αγ. Δημήτριος, 210 
9370.444/ Ακρόπολη, 210 
9233.303/ Αιγάλεω, 210 
5616.400/ Αμπελόκηποι, 210 
6445.111/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086.000/ Αχαρναί, 
210 2477.770/ Βύρωνας, 
210 7655.519/ Γέρακας, 
2106615.499/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Ζωγράφου, 
210 7486.800/ Ηλιούπολη, 
210 9765.111/ Καλλιθέα, 
210 9560.300/ Κυψέλη, 210 
8833.555/ Ν. Ηράκλειο, 210 
2831.700/ Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 
210 2510.593/ Ν. Ψυχικό, 
210 6775.400/ Νίκαια, 210 
4979.600/ Πειραιάς, 210 
4525.777/ Πειραιάς - Μα-
νιάτικα - Ταμπούρια, 210 
4209.000/ Πετρούπολη, 
210 2618.222/ Πεύκη, 210 
8064.199/ Ταύρος, 210 
3454.111/ Χαϊδάρι, 210 
5715.300/ Χαλάνδρι, 210 
6899.444/ Χαλκίδα, 22210 
60945/ Θεσ/κη - Καλαμα-
ριά, 2310 433700 Νόστιμη 
κουζίνα με ιταλική απόκλιση 
(τα μακαρόνια τα βράζουν 
τη στιγμή της παραγγελίας), 
κρεατικά, μενού διαίτης και 
παιδικά. Και delivery. €   

DALi 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 
210 6854.004 Πολυτελής 
χώρος, ωραία cosy ατμό-
σφαιρα και ανανεωμένη 
δημιουργική κουζίνα. Ωραί-
ος, καταπράσινος κήπος. 
Κυριακή κλειστά. €€ Μ

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.

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

SiMPLy BURGERS
ΝΕΟ: Λ. Κηφισίας 228, Αβάνα, 
Χαλάνδρι, 210 6800.633 
(dine in)/ Λ. Πρωτόπαπα 43, 
Ηλιούπολη, 210 9948.888/ 
Π. Φάληρο, Λ. Αμφιθέας 183, 
210 9842.700 /Μαρούσι, Χα-
τζηαντωνά 3, 210 8025.111/ 
Ν. Ερυθραία, 210 6252.690/ 
Βριλήσσια, 210 8033.833/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2833.838/ 
Αμπελόκηποι, 210 6994.949/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλιμάνι, 
210 4171.355/Γαλάτσι, 210 
2910.444/ Περιστέρι (Μπουρ-
νάζι), 210 5761.501 Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλά-
τες, κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέ-
ρουμε– τα διατηρεί ζεστά 
και τραγανά. Και dine in και 
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies  

Νότια

* AVENUE  
Λ. Συγγρού 385, ξεν. 
Metropolitan, 210 9471.001 
Το νέο all day μπιστρό του 
ξενοδοχείου Metropolitan 
με γαλλική κουζίνα από το 
διάσημο σεφ Michel Roux 
και τον Άκη Πετρετζίκη. 
Λίστα κρασιού με ελληνικές 
και ξένες ετικέτες – τα 
περισσότερα και σε ποτήρι.  
Ανοιχτό κάθε μέρα, μεσημέ-
ρι και βράδυ. € 

BAR.B.Q 
Eλ. Bενιζέλου 46, N. Σμύρνη, 
210 9319.675 Με την υπο-
γραφή του Άρη tσανακλί-
δη. Για ψητά και μαγειρευτά 
κρέατα σε ωραίο βιομηχα-
νικό ντεκόρ. Έως 1.00 το 
βράδυ.  Μ   

BEERTUOSO
Λεωφόρος Ποσειδώνος 38, 
Άλιμος, 210 9836.550  
Beer-restaurant με περισσό-
τερες από 70 επιλεγμένες 
ετικέτες, από ελαφριές pills 
μέχρι τις δυνατές μοναστη-

ριακές και τις all time classic 
βαρελίσιες. Με μεσογειακές 
συνταγές και κλασικά πιάτα 
για την μπίρα, σε rock, 
pop, ethnic, jazz και blues 
ρυθμούς. 

iςTiOπΛOΪKOς 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Σύγχρονη, μεσο-
γειακή κουζίνα με έμφαση 
στο ψάρι. Δυνατότητα για 
events και εκδηλώσεις. tο 
café του, από πάνω, θυμίζει 
κατάστρωμα καραβιού.

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

Ταβέρνες

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

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

πΕτΑΛΟ (τΟ)          
Ξάνθης 10 & Λέλας Κα-
ραγιάννη, Κυψέλη, 210 
8622.000 Ένα ταβερνείο 
αλλιώτικο απ’ τα άλλα. Με 
παραδοσιακές ελληνικές 
γεύσεις, χειροποίητες πίτες 

και ζυμωτό ψωμί, μουσικές 
τζαζ, λάτιν και οικονομικά 
μενού των € 10 το άτομο 
πολύ χορταστικά. Μust το 
μωσαϊκό της Μπουμπούς! 
Ανοιχτά κάθε μέρα βράδυ, 
Κυρ. μόνο μεσημέρι. Δευτ. 
κλειστά. 

PiΦiΦi 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλ-
τετσίου, Eξάρχεια, 210 
3300.237 Σε στιλ μοντέρνας 
ταβέρνας, με παραδοσιακές 
συνταγές απ’ όλη την eλλά-
δα. Kυρ. 13.00-18.00, Δευτ. 
κλειστά. M  

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

ςyΛΦiO 
Tάκη 24 & Λεπενιώτου, 
Ψυρρή, 210 3247.028 Aπό 
tετ. ως Σάβ. μια φιλική 
κομπανία, άκρως δεκτική σε 
παραγγελιές, κλέβει την πα-
ράσταση από την ιδιαίτερα 
φροντισμένη κουζίνα. 

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

XOXΛiΔAKi
Aδριανίου 31, N. Ψυχικό, 
210 6746.661 -551 Aτμό-
σφαιρα παλιού μπακάλικου. 
Aτέλειωτη ποικιλία σε γεύ-
σεις, ψαρομεζέδες, μεγάλη 
λίστα ούζων και προϊόντα 
για το σπίτι. Δευτ. έως Σάβ. 
12.00 - 1.00, Kυρ. μόνο 
μεσημέρι. ● 

WINEnot? 
Για να μυρίσουμε και λίγο θαλασσινό αεράκι, η έξυ-
πνη ατζέντα εξόδου Winenot? και τα κρασιά Tsantali 
μάς προτείνουν για τη βραδινή μας έξοδο 20-24/2 το 
Kitchen Bar στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά. 
Ο σεφ Χρήστος Τζιέρας ετοιμάζει ένα μενού 4 πιά-
των, το οποίο περιλαμβάνει ανάμεικτη σαλάτα, ε-
πιλογή από δύο πρώτα πιάτα ριζότο μανιταριών ή 
ραβιόλια με μοσχάρι ραγού, επιλογή από τρία κυρίως 
πιάτα, ταλιατέλες με σάλτσα ντομάτας και μοσχάρι 
ραγού ή φιλετάκια χοιρινά ή καπνιστό μπούτι κοτό-
πουλου και γλυκό cheesecake. Όλα αυτά συνδυα-
σμένα με κρασί Κanenas λευκό, ροζέ ή κόκκινο. Τιμή 
€ 24/άτομο.  

Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, 210 4522.338 
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Musicvoice
συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις / δίσκοι

Του Μάκη Μηλάτου

Και όμως γυρίζει…
Transistor - Resting In the 
Shade of the Family Tree  (****)
Δεν είναι τυχαίο που η πιο ολο-
κληρωμένη ως τώρα παρουσία 
τους είναι μια δικιά τους ανε-
ξάρτητη παραγωγή. Έχοντας 
τον έλεγχο, φανερώνουν ωρι-

μότητα, ικανότητα στη μελωδία, καλή χημεία μεταξύ 
τους, έμπνευση που έρχεται από την pop, το post-
rock και το progressive και ερμηνευτικές αρετές, που 
όμως υπερτονίζονται άσκοπα.  

The Occasional 
Flickers - Home Is A Four 
Letter Word  (***)
Με τον Γιώργο Μπούρα να κα-
τοικοεδρεύει στο Εδιμβούργο, 
το γκρουπ είναι φυσικό να έχει 
έναν πιο «σκοτσέζικο ήχο». Ό-

σον αφορά στη φόρμα και το περίγραμμα της dream 
pop το ’χουν και με το παραπάνω, όμως οι συνθέσεις 
δεν είναι πάντα σε ανάλογο επίπεδο και το αποτέ-
λεσμα ακούγεται σχηματικό, ενώ οι ζωγραφιές που 
συνοδεύουν το εξώφυλλο, θυμίζοντας τοιχογραφί-
ες ελληνικής ταβέρνας, δεν συνάδουν με το περιε-
χόμενο.

G Daddie - Ride With Me  (**)
Τα συστατικά είναι όλα εδώ, 
αλλά η «συναρμολόγηση» πά-
σχει. Ο Μιχάλης Παπουλάκης 
«ξεχνιέται» χαζεύοντας τα υ-
λικά του –ηλεκτρονικοί ήχοι, 
σαμπλς, φανκ, βινύλια, τζαζ, 

basslines, μαύρη μουσική– και αμελεί να μας γοητεύ-
σει και να μας συνεπάρει, δημιουργώντας απλώς ένα 
πειστικό περίγραμμα αλλά χωρίς αντάξιες συνθέσεις 
και μελωδίες. Οι δυνατότητες πάντως είναι φανερές, 
άρα και η προοπτική.

Kidgalax - Lullabites  (**)
Το μελοδραματικό ηχόχρωμα 
της φωνής του Δημήτρη Που-
λιάδη είναι αυτό που χαρακτη-
ρίζει το δίσκο, φέρνοντας στο 
νου grunge ερμηνείες αλλά και 
τον Robert Smith των Cure. Πα-

ρόμοιο είναι και το μουσικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
κινούνται και τα 13 (τα 3 ελληνόφωνα) τραγούδια του, 
που όμως αδυνατούν να ξεπεράσουν τα σημεία ανα-
φοράς τους ή έστω να σταθούν αντάξια δίπλα τους. 

Spyweirdos - Feeling of 
Movement (****) 
Όλο και εμβαθύνει ο Σπύρος 
Πολυχρονόπουλος στο ρόλο 
των ήχων στις συναισθηματι-
κές μας αντιδράσεις. Αυτό είναι 
άλλωστε το πεδίο της επιστη-

μονικής του έρευνας. Κι αν ο συνδυασμός μουσικός 
και επιστήμονας συχνά εκθέτει τον πρώτο, στην πε-
ρίπτωσή του δεν συμβαίνει, όπως έχει αποδείξει και 
με τα προηγούμενα άλμπουμ του. Με τη συνεργασία 
σπουδαίων μουσικών της εγχώριας avant garde (Νί-
κος Βελιώτης, Μπάμπης Παπαδόπουλος, Φλώρος 
Φλωρίδης, Γιώργος Παλαμιώτης, Τάνια Γιαννούλη 
κ.ά.) δημιουργεί ένα πειραματικό άλμπουμ που δι-
καιώνει τον τίτλο του, αν φυσικά έχεις τα κότσια να 
μπεις στο τριπ του.

➜ makismilatos@gmail.com

VAriOuSArTiSTS

Ζητήσαμε 
την ατάκα 5 
«ειδικών» για 
το «φαινόμενο 
Lana» 

@ Γιάννης Πετρίδης 
(music guru) «Μουσικά 
δεν είναι για πέταμα, αλλά 
θυμίζει κάτι ξεψυχισμένες 
φωνές των 80s. Μαρκετί-
στικα, αποδεικνύει πλέον 
ότι το διαδίκτυο λειτουρ-
γεί υπέρ της βιομηχανίας. 
κατά τ’ άλλα, ωραία χείλη».

@ Μάρκος Φράγκος 
(μουσικοκριτικός) «Όταν 
εισχώρησε το Botox ανά-
μεσα στους Νεοϋορκέζους 
acid funksters Del-Reys και 
τη μυθική χολιγουντιανή 
ντίβα Lana Turner, μια νέα 
νομοτέλεια αναδύθηκε: 
γεννιόμαστε για να πε-
θάνουμε. Θα προτιμήσω 
την πολύ πιο ασφαλή 
απόλαυση της ομώνυμης, 
βελγικής σοκολατερί της 
άμβέρσας».

@ Μάνος Μπούρας (μου-
σικοκριτικός) «Συμπαθώ 
Lana και της βγάζω το 
καπέλο. Δεν με αφορά το 
αύριό της, ούτε αν είναι α-
ληθινή ή όχι, όσο τραγου-
δάει το “Video Games”».

@ Monsieur Minimal 
(μουσικός) «Άλλη μια 
φορά που το hype system 
προσπάθησε να αναπαρά-
γει κάτι σε φαινόμενο, χω-
ρίς αυτό να αποτελεί κάτι 
μουσικά συγκλονιστικό. 
καλοδουλεμένο μεν, αλλά 
αν ήμουν έφηβος δεν θα 
το έκανα με τίποτα μουσι-
κή μου ταυτότητα».

@ Κατερίνα «Kafka» 
Καφεντζή (διευθύντρια 
προγράμματος Εν λευκώ 
87.7) «η Lana είναι μια πολύ 
καλή τραγουδίστρια, αλλά 
όταν μεγαλώσει θέλει να 
παίζει μπάσο στους The 
Men».  -Π.Μ.

To «Born To Die» κυκλοφόρη-
σε στις 30/1 (Universal)

4 Tweets 
για τη lana 

del rey

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Μη χάσεις! 

το Red Bull 

Soundclash, όπου σε 

δύο διαφορετικές σκηνές 

οι Vegas και οι Melisses θα 

δώσουν… μάχη για το χειρο-

κρότημα του κοινού. 22/2, 

από τις 21.00, στο κτή-

ριο 56 (Πειραιώς 

254)

M
C Cookie the ηerbalist. καλεσμένος του Blend σε 
μια βραδιά που αναμένεται να ταρακουνήσει και 
πάλι το Bar πάνω από το Bios με reggae dancehall, 
κόρνες, feel-good και ασταμάτητα vibes. άεικί-
νητος και υπερδραστήριος ΜC από Ελβετία, o 
Cookie ή Stefano Raschi ξεκίνησε να τραγουδά 

σε ιταλική εκκλησία, αλλά οι δίσκοι του μπαμπά του τον 
συντόνισαν για τα καλά στο vibe της reggae. Δεν άργη-
σαν να ακολούθησαν φεστιβάλ, περιοδείες με τον Jah 
Mason, συναυλίες με Ziggy και Julian Marley και δύο 
επιτυχημένα άλμπουμ. λίγο πριν φθάσει στην άθήνα 
μιλάει αποκλειστικά στην A.V. 

Ποια η σχέση σου με τους πιτσιρικάδες; Αυτοί είναι 
το μέλλον. Μακάρι να ακολουθούν αυτά που τους 
λέω με θετικό τρόπο. Μια στο τόσο τούς μαθαίνω 
skate, που ξεκίνησα στα 9. Τους κρατάει μακριά 
από το να κάνουν ανοησίες. Πώς έγινε η μετάβα-

ση από την εκκλησιαστική χορωδία στο «βρόμι-

κο» ήχο της reggae; Ήμουν πέντε-έξι χρονών όταν 
ξεκίνησα να τραγουδάω στη χορωδία. Σίγουρα μου 
έμαθε σημαντικά πράγματα για το πώς να χρησιμο-
ποιώ τη φωνή μου. Όταν ανακάλυψα στη δισκοθήκη 
των γονιών μου ονόματα όπως Bob Marley και Peter 
Tosh, εθίστηκα στη reggae. Μα υπάρχει σκηνή reggae 

στην Ελβετία; Φυσικά υπάρχει. Reggae και dancehall 
σκηνή που συνεχώς μεγαλώνει με πολλές ομάδες, 
soundsystems, promoters και χορεύτριες. H vybez 
music (τζαμαϊκάνικη reggae dancehall με vibes) ζει και 
βασιλεύει. Τι μηνύματα περνάς στα τραγούδια σου; 

Διαφορετικά κάθε φορά, από ρασταφάρι μέχρι ερω-
τικά. Πάντα υπάρχει μια ιστορία που διηγούμαι. Βασι-
κό μου μήνυμα είναι η οικουμενική αγάπη και ενότητα, 
ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, τη θρησκεία, από 
οτιδήποτε. Όλοι είμαστε μοναδικοί, φτιαγμένοι από τον 
ίδιο δημιουργό, όπως και αν τον αποκαλούμε. Τι περιμέ-

νεις να δεις στην Αθήνα; Ανυπομονώ. Ποτέ δεν έχω 
ξανάρθει στην Ελλάδα. Θέλω να δω την Ακρόπολη και 
όλα τα ενδιαφέροντα σημεία της πόλης. Το top-5 των 

αγαπημένων σου κομματιών; Πολύ δύσκολο να δια-
λέξεις, γιατί υπάρχουν τόσα ωραία. Θα προσπαθήσω: 
Garnett Silk - Zion in a Vision / Ras Shiloh - On to Zion/ 
Sizzla Kalonji - Good Ways/ Bob Marley - Kaya/ Lutan 
Fyah - Crystal Clear. Ήθελα να βάλω κι άλλα στη λίστα, ό-
πως Beres Hammond,  Tarrus Riley, Jah Mason και τόσα άλλα. 

Βios, Πειραιώς 84, έναρξη 22.30. FREE. Στις 18/2. Μαζί με τους 
Mammy Hot Daddy Cool (Anna Mystic & Blend Mishkin).

Του γιωργου ΔηΜητράκοΠουλου

Cookie  
ο βοτανιστής

citybeat
Του ΠάΝάγιωτη ΜΕΝΕγου

2 Pretty DJs

Σ το ΑΒΛ η βραδιά «Trou-«Trou-
ble» καλεί το Σάβ. τον 
Bill Brewster. Όχι α-

κριβώς DJ, περισσότερο dance 
θεωρητικός. Κάποτε παθιασμέ-
νος με το ποδόσφαιρο σεφ που 
τα παράτησε όλα και μετακόμι-
σε στη ΝΥ για να γίνει μέρος της 
τοπικής σκηνής και να ντοκου-
μεντάρει την πλούσια κληρονομιά 
της. Γυρίζοντας στη Μ. Βρετανία συ-
νέχισε το digging και το 1999 έγραψε τη 
Βίβλο «Last Night A DJ Saved My Life» (μαζί 
με τον Frank Broughton), ένα από τα 2-3 σημαντικότερα 
βιβλία περί dance μουσικής κουλτούρας. Σήμερα αρθο-
γραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά, τρέχει το djhistory.

com, επιμελείται φανταστικές επανεκδόσεις, όπως το 
πρόσφατο «Factory Dance», και ετοιμάζει καινούργια βι-
βλία… (μαζί του Alexees & Kostis/Black Athena, € 10).
Η άλλη σαββατιάτικη επιλογή είναι ο Χιλιανός Alexi 

Delano. Τακτικός επισκέπτης των αθηναϊκών 
dexx με ανεβασμένες μετοχές, αφού στο 

ενTechno 2011 έπαιζε μέχρι τις 12.00 
το μεσημέρι σε ένα μυθικό σετ. Κα-

ταλαβαίνετε, λοιπόν… (μαζί Elon 
Admon, € 10).

3 ακόμα: Τσικνοπέμπτη στο ΤΩ-
ΡΑ!Κ44 με καπνούς από την καλύ-
τερη ελληνική live μπάντα, τους 
Monovine και… «free σουβλάκια 

- ψήνουμε από τις 18.00» *** Το 
Σάβ. ο George Apergis επιστρέφει 

στην Inoteka, όπου έχει παίξει μερικά 
από τα καλύτερα σετ της πορείας του 

(free) *** Και τέλος την Κυριακή το Key Bar 
κλείνει 5 χρόνια, υποδέχεται όλους τους DJs 

του και ξεκινάει το πάρτι από νωρίς το απόγευμα. ●

➜ p_menegos@yahoo.com

Bill Brewster
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AN CLUB
Σολωμού 13-15, 
210 3305.056
17/2: Savage Rupublic - 
Three Way Plane. 18/2: 
Bad Co. Project - Oμίχλη 
- Creepy Society. 19/2: 
Dead To Me - Bandage - 
Wish Upon A Star. 

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

AYΛΑΙΑ
άγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074
16/2: Μάνος Πυροβολά-
κης. 17 & 18/2: Χαΐνηδες. 
19/2: Vaggelis Karipis. 
20/2: Fuga Perpetua. 
21/2: Mάνος Παπαδά-
κης. 22/2: Χειμερινοί 
Κολυμβητές. 

ΒΙΟS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
18/2: Cookie The 
Herbalist - Mammy Hot 
Daddy Cool (Anna Mystic - 
Blend Mishkin). 

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

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
λ. Συγγρού 143, 
210 9315.600
Δευτ. Nίκος Ξυδάκης - 
Τρίφωνο - Γ. Νταγάκη 
- Duo Fina. 17 & 18/2: Νί-
κος Πορτοκάλογλου με 
καλεσμένους τους Πάνο 
Μουζουράκη και Νίκο 
Ζιώγαλα. GIALINO UP 
STAGE Σάβ. Χριστόφορος 
Ζαραλίκος. 

ENZΖO DE CUBA
άγ. Παρασκευής 70-72, 

Περιστέρι, 210 5782.610
Δευτ. Brasilian 

Night. Tρ. Salsa 
Romantica. Tετ. 

Salsa Picante. 
Πέμ. Βarrio 

Latino. 

Παρ. Pedro Santana - 
Rossana Mailan. Σάβ. 
& Kυρ. Pedro Santana - 
Salsa Sinners.

HALF NOTE
τριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213.310
16-19/2: Carmen Souza. 
20/2: Opera Chaotique. 
22-26/2: Balkanatolia

FAUST
καλαμιώτου 11 & άθηναΐ-
δος 12, 210 3234.095
19/2: Dimitris Vassilakis 
20/2. Yoel. 21/2: 
Tilemaxos Moussas 
22/2: Soul Mates.

GAZARTE
Βουτάδων 32-34, γκάζι, 210 
3452.277 
17/2: Φοίβος Δεληβο-
ριάς - Μάρθα Φριντζήλα. 
18/2: Eλευθερία Αρβα-
νιτάκη - «Πάμε ξανά στα 
Θαύματα».

GAZOO
Πειραιώς 102-104, 210 
3422.888
Κάθε Σάβ. Νατάσσα 
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. 

ΙΑΝΟS
Σταδίου 24, 210 3217.810
17/2: Eύα Κοτανίδη. 
18/2: Nίκος Κυπουργός 
(12.00) Mανώλης Φάμελ-
λος - Δραμαμίνη (22.00).

ΙΝ VIVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
17/2: Eνέδρα. 18/2: 
Zero-Zero.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς 142 & Π. ράλλη, 
210 3454.108, 210 3454.888
Παρ. & Σάβ. Δημήτρης 
Μητροπάνος, Γιάννης  
Κότσιρας & Δημήτρης 
Μπάσης.
  
KOO KOO MUSIC BAR

Iάκχου 17, γκάζι, 210 
3450.930
17/2: Sofita. Σάβ. Tonis 
Sfinos. 

ΚΥΤΤΑΡΟ
ηπείρου 48 & άχαρνών, 
210 8224.134, 697 7641373
17/2: No Man’s Land 
- Ciccada - Lemonade 
Influence. 18/2: 
September Code. 19/2: 
Band On The Stage. 

LOCOMOTIVA
Μπόταση 7 & Σολωμού, 
Εξάρχεια
18/2: Jazz Swing Quartet 
Live and Late Night 
Swing Party.

ΝΟ CENTRAL 
Πρωτογένους 8, Ψυρρή, 
3ος όροφος 
18/2: Biomass.

PASSPORT
καραΐσκου 119, πλ. κοραή, 
Πειραιάς, 210 4296.401
17/2: Picos Apicos & the 
Pina Coladas.18/2: Οne 
Drop Forward. 21/2: CW 
Stoneking.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
19/2: Sunday Live.

ΡΙΦΙΦΙ
Εμ. Μπενάκη 69ά, Εξάρχεια
16/2: Live jazz με παράλ-
ληλη έκθεση φωτογραφίας 
του Ανδρέα Ζαχαράτου.

SIX D.O.G.S
άβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510
16/2: Penny Dreadful - 
The Screaming Fly. 17 & 
18/2: The Mob. 

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, γκάζι, 
210 3474.733
Κυρ. «Socialatin». Πέμ. 
Σ. Βογιατζάκη, Π. Μπου-
σουλόπουλος, Γ. Αλου-
πογιάννης, Λ. Σώζος, Ά. 
Ματαφιά. Τετ. 15 50 και Σ. 
Καλυβάτσης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
Νέος κόσμος, 210 9226.975
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Παρ.& Σάβ. Χρήστος Θη-
βαίος - Kal Draco Project. 
Kάθε Δευτ. Σωκράτης 
Μάλαμας. 22/2: Mιχάλης 
Τζουγανάκης. CLUB 16/2. 
Ιmam Baildi - Word Of 
Mouth και Μαίρη Λίντα. 
Παρ.-Σάβ. Ηοuse Band. 
Κυρ. A des potes. 20/2. 
Πάνος Μουζουράκης - 
Βαγγέλης Ασημάκης. Τετ. 
Ματούλα Ζαμάνη. PLUS 
Σάβ. Mύρωνας Στρατής 
- Ησαΐας Ματιάμπα -Πα-
ναγιώτης Τσακαλάκος. 
17/2: Bασίλης Καζούλης.

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

ΤΖΙΖ
Ναυαρίνου 12, 
210 3633.120
20/2: Γιώργης 
Χριστοδούλου.

ΤΩΡΑ Κ44 
κωνσταντινουπόλεως 
44, γκάζι
16/2: Tripradio party 

με live από Μοnovine. 
Παρ. Swing Shoes. 18 & 
19/2:  Athens Video Art 
Festival 21/2: Βarbas. 
22/2: Wedding Singers.
 
ΠΙΣΤΕΣ - CLUBS
 
ACRO
ιερά οδός 11, γκάζι, 
210 3417.300
Παρ. & Σάβ. Eλένη Βιτά-
λη, Γεράσιμος Ανδρεά-
τος, Μελίνα Ασλανίδου, 
Γιώτα Νέγκα, Τάκης 
Σούκας.

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

ΔΙΟΓΕΝΗΣ STUDIO
λ Συγγρού 259, 210 
9425.754
Παρ. & Σάβ. Τόλης Βοσκό-
πουλος - Αντώνης Ρέμος.

COSMOSTAGE
Πειραιώς 178, ταύρος, 210 
3413.550
Παρ. & Σάβ. Γιάννης 
Πλούταρχος - Νίνο - 
Αμαρυλλίς.

IEΡΑ ΟΔΟΣ
ιερά οδός 18-20, γκάζι, 
210 3428.272
Παρ. & Σάβ. Νότης Σφα-
κιανάκης - 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

ATHENEAUM
άδριανού 3, Θησείο,  
210 3211.987
17/2: Φένια Παπαδόδη-
μα. 18/2: Ρεσιτάλ κιθάρας 
Γιώργου Τοσικιάν.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» 
Πειραιώς 254, ταύρος 
17 & 18/2: Αλκίνοος 
Ιωαννίδης.

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρ-
λιν 1, 210-3611.206  
16/2: Aκαδημία Σκάλας 
του Μιλάνου. 

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 
210 3213.100
Κάθε Παρ., Σάβ. και Κυρ. 
Xάρις Αλεξίου - Δήμητρα 
Γαλάνη «Σε μπλε βελού-
δο». Ως 18/3.
 
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΤΕΧΝΩΝ  
Συγγρού 107-109, 
210 9005.800
20/2: Αrtis - Quartet & 
Γ. Βακαρέλης. ●

σκηνές-live Του γιωργου ΔηΜητράκοΠουλου

μουσικές

ΑΜΑν ΑΜήν 
Στο ΑΚροπολ

Σ ε συμπαραγωγή του Ακροπόλ και του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, η μουσική παράστα-
ση «Αμάν Αμήν» του Σταύρου Ξαρχάκου εστι-

άζει στο ρεμπέτικο τραγούδι, σε σκηνοθεσία του ίδιου 
του συνθέτη. Ερμηνεύουν οι Ζαχαρίας Καρούνης, Ελίτα 
Κουνάδη, Κώστας Μαντζόπουλος, Καίτη Ντάλη, Ηρώ 
Σαΐα, Μαρία Σουλτάτου, Κώστας Τσίγκος με 12μελή ορ-
χήστρα. 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ, Ιπποκράτους 9-11, 210 3643.700. Έναρξη 
21.30. Είσοδος € 25, 22, 18, 15 (φοιτητικό) και 10. Κάθε Παρα-
σκευή, Σάββατο & Κυριακή.

➜ museweek@athensvoice.gr

ΠΕΜΠΤΗ 16
● CARMEN SOUZA Oρφα-
ν ό  Π ρ ά σ ι ν ο  Α κ ρ ω τ ή ρ ι 
καλεί world jazz… Όβερ. 
HALF NOTE. Ως 19/2.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17
● SAVAGE RUPUBLIC Ση-
μειώσεις από τον eighties 
υπόγειο του Λος Άντζελες 
με trademark ιδίωμα από 
punk και avantgarde. Α-
ναχώρηση με Three Way 
Plane. AN CLUB 
●  THE MO B  Θ α να τ ερ ό 
πανκ από τις αρχές του 80s 

από το βρετανικό γκρουπ 
που επανενώθηκε μέσα 
στο 2011. Όσες δεκαετίες 
και αν έχουν περάσει, το 
«no future» μένει το ίδιο. 
SIX DOGS. Και στις 18/2.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18
● BIOMASS Εξαιρετικός 
μ ου σ ικό ς και  παρ α γω -
γός o Πάνος Κυβε λέας, 
παρουσιάζει το νέο του 
άλμπουμ «Revonoiz» με η-
χητικά θραύσματα από την 
εισβολή στο Ιράκ. Urban 
disturbance. NO CENTRAL

ΔΕΥΤΕΡΑ 20
●  A R T I S  Q UA R T E T  & 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΡΕΛΗΣ Το 
βιεννέζικο κουαρτέτο μαζί 
με τον Έλληνα πιανίστα σε 
έργα Δημήτρη Τερζάκη, 
Σοστακόβιτς και Μπραμς.  
ΣτΕγη γράΜΜάτωΝ κάι 
τΕΧΝωΝ 

● ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥ Με τραγούδια από το 
«Flaneur», τις προηγού-
μενες δισκογραφικές του 
δουλειές αλλά και με απρό-
βλεπτες διασκευές. τΖιΖ!

ΤΡΙΤΗ 21
● C.W. STONEKING  Αβο-
ριγίνος μουσικός που ζει 
στο Mπρίστολ αλλά κυρί-
ως στον κόσμο του, που 
βρίσκεται σκονισμ ένος 
κάπου στις αρχές του πε-
ρασμένου αιώνα με  φολκ 
εμμονές και blues στοιχεία. 
PASSPORT●

➜museweek@athensvoice.gr

Music Week Biomass
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● Το κρύο. Μπρρ...

● Για την Ελλάδα με αφορμή τα «Μετέωρα» 

του Σπύρου Σταθουλόπουλου.

● Για την Ελλάδα με αφορμή τη «μετέωρη» κατάστασή της.

● Για την Αντζελίνα Τζολί ως σκηνοθέτιδα στο 

«In the Land of Blood and Honey».

● Για την Αντζελίνα Τζολί ως... Αντζελίνα Τζολί.

● Για την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπίλι Μπομπ Θόρτον. 

Δυο πρώην στο ίδιο φεστιβάλ.

● Για την κινηματογραφική νεότητα των 80άρηδων 

αδελφών Ταβιάνι στο «Cesare Deve Morire».

● Για τους «Αγανακτισμένους» της Ευρώπης 

(και της Ελλάδας) του Τόνι Γκάτλιφ.

● Για την απουσία μιας αληθινά μεγάλης ταινίας.

● Για τον μπακλαβά. Το «Mustafa’s Sweet Dreams» 

του Άγγελου Αμπάζογλου γλύκανε την Berlinale.

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

«Αν ποτέ αναρωτήθηκες από πού έρχονται τα όνειρα, ρίξε μια ματιά γύρω σου. Τα όνειρα φτιάχνονται εδώ» 
(Ο Ζορζ Μελιές μάς ξεναγεί σε ένα κινηματογραφικό στούντιο στο «Hugo»)

ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΑ ΣΙΝΕΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ό,τι και να γίνει εμείς θα πηγαίνουμε σινεμά

Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι 
(Tinker Tailor Soldier Spy)****
Σκηνοθεσία: Τόμας Άλφρεντσον

Πρωταγωνιστούν: Γκάρι Όλντμαν, Κόλιν Φερθ, Τομ Χάρντι, Τζον Χερτ, 

Τόμπι Τζόουνς, Μαρκ Στρονγκ

Όχι μια τυπική κατασκοπική περιπέτεια, το φιλμ του Τόμας Άλφρε-

ντσον μπορεί να διαδραματίζεται στις μέρες του Ψυχρού Πολέμου 

και να ακολουθεί την προσπάθεια ενός βετεράνου πράκτορα των μυ-

στικών υπηρεσιών της Αγγλίας να ξετρυπώσει ένα διπλό πράκτορα, 

αλλά αν περιμένετε κυνηγητά, ασταμάτητη αγωνία, πυροβολισμούς 

και δράση, καλύτερα να αφήσετε τις ελπίδες σας στην είσοδο του 

σινεμά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το «Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι» 

δεν παρακολουθείται με κομμένη την ανάσα, όμως η έντασή του 

έχει να κάνει περισσότερο με τον εγκέφαλο και πολύ λιγότερο με 

την αδρεναλίνη. Στην ουσία ένα δράμα χαρακτήρων και μια υπέροχη 

αισθητικά καρτ ποστάλ από μια εποχή και μια χώρα που έχει πεθάνει, 

το φιλμ του Άλφρεντσον απαιτεί υπομονή, αλλά σου ανταποδίδει με 

το παραπάνω την αφοσίωση στους ρυθμούς και τους χαρακτήρες 

του. Με ένα εξαιρετικό ανδρικό καστ που αξίζει από μόνο του την τιμή 

του εισιτηρίου και μια ατμοσφαιρική σκηνοθεσία γεμάτη από λεπτούς 

χρωματισμούς και μικρές στιγμές που φωτίζουν με το δικό τους τρό-

πο την ιστορία, ο «Σμάιλι» είναι μια ταινία μελαγχολική, παλιομοδίτικη, 

αλλά απόλυτα σύγχρονη και αγωνιώδης, απλά όχι με τον τρόπο που 

περιμένεις. Αλλά με σαφώς καλύτερο. 

Έρωτας από την αρχή 
(The Vow)*
Σκηνοθεσία: Μάικλ Σούκσι

Πρωταγωνιστούν: Ρέιτσελ ΜακΑνταμς, 

Τσάνινγκ Τέιτουμ, Σαμ Νιλ, Τζέσικα Λανγκ

Πώς γίνεται να πάρεις μια αληθινή ιστορία 

που θα μπορούσε εν δυνάμει να είναι συ-

ναρπαστική και να τη μεταμορφώσεις σε μια 

αδιάφορη, βαρετή, μελό ανοησία; Ο Μάικλ 

Σούκσι τα καταφέρνει «αξιοθαύμαστα» σε 

αυτή τη ρομαντική, υποτίθεται, ιστορία που 

ακολουθεί την προσπάθεια ενός άντρα να 

κάνει τη σύζυγό του να τον ερωτευτεί ξανά 

όταν χάνει τη μνήμη και τη συνηθισμένη συ-

μπεριφορά της μετά από ένα αυτοκινητιστι-

κό ατύχημα. Με ένα σενάριο γεμάτο κλισέ και 

ευκολίες, με έναν πρωταγωνιστή που μοιάζει 

με κούκλα βιτρίνας και ένα ρυθμό που σε νυ-

στάζει αφόρητα, ελάχιστα πράγματα μπορεί 

να κάνει η συμπαθέστατη συνήθως Ρέιτσελ 

ΜακΑντάμς, που δυστυχώς κι εδώ καλείται 

να υποδυθεί ένα χαρακτήρα που είναι από-

λυτα στερεοτυπικός όσο έχει τη μνήμη του 

και ακόμη πιο στερεοτυπικός όταν τη χάνει. 

Βαρέθηκα ήδηΓκάρι, πάρε το Όσκαρ

Hugo****   Ναι, τις κάνουν ακόμη όπως παλιά. Και καλύτερες.

Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι ****
Βρετανική κομψότητα.

Έρωτας από την αρχή*Βαρεμάρα ως το τέλος.

JUST THE FACTS

Hugo****  
Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Πρωταγωνιστούν: Άσα Μπάτερφιλντ, Κλόι Γκρέις Μόρετζ, 

Μπεν Κίνγκσλεϊ, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Ρέι Γουίνστοουν, Τζουντ Λο

Η πρώτη τρισδιάστατη ταινία του Σκορσέζε είναι ένα συναρπα-

στικό ερωτικό γράμμα όχι απλά στο σινεμά, αλλά στην υπέροχη 

εμπειρία τού να μοιράζεσαι τα όνειρά σου σε μια κινηματογρα-

φική αίθουσα. Κι αν το «Avatar» του Κάμερον ήταν το μεγάλο 

υπερθέαμα που η τεχνολογία του 3D χρειαζόταν για να εδραιω-

θεί, οι τρισδιάστατες εικόνες βρίσκουν στα χέρια του Σκορσέζε 

τον αληθινό τους λόγο ύπαρξης. Ανυψώνοντας την τεχνολογία 

στα επίπεδα της τέχνης, το «Hugo» μπορεί να μοιάζει με μια 

πρώτη ματιά σαν παιδική ταινία, μα βλέποντάς το, όλες οι αμφι-

βολίες διαλύονται. Αυτή η ιστορία ενός ορφανού αγοριού που 

ζει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού κουρδίζοντας τα 

ρολόγια του μέχρις ότου συναντά τον Ζορζ Μελιές που, αποτρα-

βηγμένος, με τα όνειρά του γκρεμισμένα κρατά ένα μαγαζάκι με 

παιχνίδια σε μια γωνία του σταθμού, δεν θα μπορούσε να είναι 

περισσότερο «σκορσεζική». Στην πραγματικότητα το «Hugo» 

θα μπορούσε να ιδωθεί σαν ένα «κήρυγμα» για τη σημασία της 

διάσωσης των παλιών φιλμ, κάτι στο οποίο ο σκηνοθέτης του 

είναι απόλυτα αφοσιωμένος, αν δεν ήταν μαζί ένα απίθανο 

ταξίδι στην ουσία της ίδιας της κινηματογραφικής μαγείας. 

Συγκινητικό, ακούραστο, απόλυτα εντυπωσιακό, χορταστικό 

για το μυαλό και την καρδιά, μοιάζει φτιαγμένο να σου θυμίσει 

κάτι από την πρώτη σου φορά που πήγες σινεμά κι ανακάλυψες 

έναν κόσμο μεγαλύτερο, καλύτερο, πιο γενναιόδωρο από τον 

κανονικό. Κι αυτό, στις μέρες που διανύουμε, μοιάζει με ένα 

δώρο αληθινά ανεκτίμητο... 

10 πράγματα για τα οποία μιλάμε στο 

✢ Φεστιβάλ βερολινου 
✢

Βερολί Μπρατζολί
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Tέρμα Ιπποκράτους, Αμπελό-
κηποι, 210 6423.271
The Artist, Πέμ.-Τετ. 20:40, 
22:30/ Το άλογο του πολέ-
μου, Πέμ.-Τετ. 18:00

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
The Artist, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
22:45/ Albert Nobbs, Πέμ.-
Τετ. 17:00, 19:00

AΕΛΛΩ 
CiNemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: Hugo, Πέμ.-Τετ. 18:30 
3D, 21:00 3D, 23:30 3D/ The 
muppets μεταγλ., Σάβ. 16:20/ 
Κυρ. 12:00, 14:10, 16:20 
Αίθ. 2: Το άλογο του πολέ-
μου, Πέμ.-Τετ. 19:00/ One for 
the money, Πέμ.-Τετ. 17:15/ 
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 21:50/ Jack 
and Jill, Σάβ.-Κυρ 15:30 
Αίθ. 3: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ. 16:00/ Κυρ. 
12:30, 14:15, 16:00/ Έρωτας 
από την αρχή, Τρ.-Τετ. 17:45, 
20:00, 22:15 
Αίθ. 4: Jack and Jill, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:15/ Κι ο 
κλήρος έπεσε στον Σμάιλι, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:15

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
211 2112.222
Αίθ. 1: Hugo, Πέμ.-Σάβ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:30 3D, 20:00 
3D, 22:30 3D/ Κυρ. 15:00 3D, 
17:30 3D, 20:00 3D, 22:30 3D
Αίθ. 2: Hugo, Πέμ.-Σάβ. 18:10, 
20:40, 23:00/ Κυρ.-Τετ. 19:00, 
21:30/ The muppets μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 16:00

AΘHNAiON 
CiNepOLis 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: Hugo, Πέμ.-Σάβ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:30 3D, 20:00 
3D, 22:30 3D/ Κυρ. 15:00 3D, 
17:30 3D, 20:00 3D, 22:30 3D 
Αίθ. 2: Η γυναίκα με τα μαύ-
ρα, Πέμ.-Τετ. 22:40/ Έρωτας 
από την αρχή, Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:20 
Αίθ. 3: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ 16:00 
Αίθ. 4: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 22:15/ 
Το άλογο του πολέμου, 
Πέμ.-Τετ. 18:00/ Ο Θεός της 
σφαγής, Πέμ.-Τετ. 20:40/ 
The muppets μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ 16:00

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, 210 6841.010
Αίθ. 1: Hugo, Πέμ.-Τετ. 17:30 
3D, 20:00 3D, 22:30 3D/ The 
muppets μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 
16:00 
Αίθ. 2: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:15, 22:45

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ.Αλεξάνδρας, 
210 8219.298, 2106786.000
Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:15, 22:40

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθ. 1: Happy Feet 2 υπότιτλ., 
Πέμ.-Κυρ 17:00/ Έρωτας από 
την αρχή, Πέμ.-Τετ. 18:45, 
20:45, 22:45 
Αίθ. 2: Άδικος κόσμος, Πέμ.-
Τετ. 18:50, 21:00/ Jack and 
Jill, Πέμ.-Τετ. 17:00, 23:00

ΑΣΤΕΡΑΣ  ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ασκληπιού 4, 210 2712.640 
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:00/ Παράδεισος, 
Πέμ.-Τετ. 22:00

AΣΤΟp HOLLYWOOD 3D
Σταδίου 28 (στοά Κοραή), 
210 3310.820
Hugo, Πέμ.-Τετ. 17:00 3D, 
19:40 3D, 22:15 3D

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: shame, Πέμ.-Τετ. 

18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ. 2: Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 
17:30, 19:50, 22:15

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

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, Βάρκιζα, 
210 8973.926
Αίθ. 1: Hugo, Πέμ.-Τετ. 18:30 
3D, 20:30 3D, 22:30 3D/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 17:00 3D • Αίθ. 2: 
Jack and Jill, Πέμ.-Τετ. 18:45, 
20:45, 22:45/ The muppets 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 17:00

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. 21:30/ Το άλογο 
του πολέμου, Πέμ.-Τετ. 
18:45/ Happy Feet 2 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 17:00

ViLLAGe sHOppiNG 
AND mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. 
Pέντη, 801 100 9191
Αίθ. 1: Hugo, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 
17:00, 19:30, 22:00/ Παρ. 
& Τετ. 17:00, 19:30, 22:00, 
00:30/ Σάβ. 12:00, 14:30, 
17:00, 19:30, 22:00, 00:30/ 
Κυρ. 12:00, 14:30, 17:00, 
19:30, 22:00 • Αίθ. 2: Κι ο 
κλήρος έπεσε στον Σμάιλι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:00, 
18:45, 21:30, 00:15/ Σάβ.-
Κυρ. 13:15, 16:00, 18:45, 
21:30, 00:15 • Αίθ. 3: Το άλο-
γο του πολέμου, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 21:00/ Στενά περιθώ-
ρια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15:45, 00:00/ Σάβ.-Κυρ. 
11:00, 13:30, 15:45, 00:00 
Αίθ. 4: Hugo, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16:15 3D, 18:45 3D, 
21:15 3D, 23:45 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
11:15 3D, 13:45 3D, 16:15 3D, 
18:45 3D, 21:15 3D, 23:45 3D 
Αίθ. 5: Έρωτας από την 
αρχή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16:45, 19:15, 21:30, 23:45/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:15, 14:30, 16:45, 
19:15, 21:30, 23:45 • Αίθ. 6: Κι 
ο κλήρος έπεσε στον Σμά-
ιλι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16:00, 18:45, 21:30, 00:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:15, 16:00, 18:45, 
21:30, 00:15 • Αίθ. 7: The 
muppets μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16:00, 18:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:30, 13:45, 16:00, 
18:15/ star Wars:Επεισόδιο 
i - Η αόρατη απειλή, Πέμ.-
Τετ. 20:30 3D, 23:15 3D • Αίθ. 
8: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:00, 
17:15/ Σάβ.-Κυρ. 12:45, 
15:00, 17:15/ The muppets 
υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 19:30/ 
Η γυναίκα με τα μαύρα, 
Πέμ.-Τετ. 21:45, 00:00 • Αίθ. 
9: Hugo, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 
17:00, 19:30, 22:00, 00:30/ 
Παρ. & Τετ. 17:00, 19:30, 
22:00, 00:30/ Σάβ. 12:00, 
14:30, 17:00, 19:30, 22:00, 
00:30/ Κυρ. 12:00, 14:30, 
17:00, 19:30, 22:00 • Αίθ. 10: 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:45, 14:45, 
17:00/ Jack and Jill, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:15, 23:30 • Αίθ. 11: 
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 21:00, 00:15/ 
Happy Feet 2 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ 13:00, 15:15 • Αίθ. 12: 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:45/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:30, 13:30, 15:30, 
17:45/ sherlock Holmes 
2: Το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:45 • Αίθ. 
13: Hugo, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:00, 20:30, 23:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:30, 18:00, 
20:30, 23:00 • Αίθ. 14: Η γυ-
ναίκα με τα μαύρα, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 18:00, 20:15, 22:30/ 
Παρ. & Τετ. 18:00, 20:15, 
22:30, 00:45/ Σάβ. 11:15, 
13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 
22:30, 00:45/ Κυρ. 11:15, 
13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 
22:30 • Αίθ. 15: Κι ο κλήρος 
έπεσε στον Σμάιλι, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 17:00, 19:45, 22:30/ 
Παρ. & Τετ. 17:00, 19:45, 
22:30, 01:15/ Σάβ. 11:30, 
14:15, 17:00, 19:45, 22:30, 
01:15/ Κυρ. 11:30, 14:15, 
17:00, 19:45, 22:30 • Αίθ. 16: 

Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:15, 14:15, 16:15, 
18:30/ Underworld: Η ανα-
γέννηση, Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 
20:45, 22:45/ Παρ.-Σάβ. & Τετ. 
20:45, 22:45, 00:45 
Αίθ. 17: Οι απόγονοι, Πέμ. 
& Κυρ.-Τρ. 20:00, 22:30/ 
Παρ.-Σάβ. & Τετ. 20:00, 22:30, 
01:00/ One for the money, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:15, 17:30 
Αίθ. 18: Jack and Jill, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 17:45, 20:00, 22:15, 
00:30/ Παρ. & Τετ. 17:45, 
20:00, 22:15, 00:30/ Σάβ. 
11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 
20:00, 22:15, 00:30/ Κυρ. 
11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 
20:00, 22:15, 00:30
Αίθ. 19: Underworld: Η ανα-
γέννηση, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:30, 19:45, 21:45, 
23:45/ Σάβ.-Κυρ. 11:15, 
13:15, 15:15, 17:30, 19:45, 
21:45, 23:45 
Αίθ. 20: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:45, 20:30, 
23:15/ Σάβ.-Κυρ. 12:15, 
15:00, 17:45, 20:30, 23:15

ViLLAGe 5 CiNemAs 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 801 100 9191
Αίθ. 1: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:10/ Σάβ.-Κυρ. 11:40, 
13:30, 15:20, 17:10/ Κι ο κλή-
ρος έπεσε στον Σμάιλι, Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:40, 00:20 
Αίθ. 2: sherlock Holmes 
2: Το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Τετ. 17:40/ Η γυναίκα 
με τα μαύρα, Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:20, 00:30/ Happy Feet 
2 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 11:20, 
13:20, 15:30 
Αίθ. 3: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
16:50/ Τετ. 23:10/ Hugo, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19:50, 
22:30/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 
14:40, 17:20, 19:50, 22:30/ 
Jack and Jill, Τετ. 17:00, 
19:10, 21:10 
Αίθ. 4: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:50, 15:5/ Jack 
and Jill, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 19:10, 21:10/ Σάβ.-Κυρ. 
18:00/ star Wars:Επεισόδιο 
i - Η αόρατη απειλή, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 23:10 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 20:00 3D/ Τετ. 
00:00 3D/ Γάτος σπιρουνά-
τος μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 14:00 
3D/ Το κορίτσι με το τατου-
άζ, Σάβ.-Κυρ 22:45/ Hugo, 
Τετ. 18:45 3D, 21:20 3D 
Αίθ. 5: Hugo, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 18:45 3D, 21:20 3D, 
00:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 11:10 
3D, 13:40 3D, 16:10 3D, 18:45 
3D, 21:20 3D, 00:00 3D/ Τετ. 
18:30, 21:10, 23:45

ViLLAGe 15 
CiNemAs @ THe mALL 
Α. Παπανδρέου 3, 801 100 9191
Αίθ. 1: J. edgar, Πέμ.-Τετ. 
15:45, 20:45/ Underworld: 
Η αναγέννηση, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:30, 23:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:30, 13:45, 18:30, 
23:30 
Αίθ. 2: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:45/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:15, 13:30, 
15:45/ Η γυναίκα με τα μαύ-
ρα, Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00, 
22:00, 00:00 
Αίθ. 3: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 17:00/ Σάβ.-Κυρ. 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00/ Η γυναί-
κα με τα μαύρα, Πέμ.-Παρ. & 
Κυρ.-Τρ. 19:00, 21:00, 23:00/ 
Σάβ. 19:00, 21:00, 23:00, 
01:00/ Τετ. 17:00, 19:00, 
21:00, 23:00 
Αίθ. 4: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 16:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:30, 14:15, 
17:00, 19:15/ Τρ. 15:00/ star 
Wars:Επεισόδιο i - Η αόρατη 
απειλή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 
18:45 3D, 21:30 3D, 00:15 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 21:30 3D, 00:15 
3D/ Τρ. 17:15 3D, 22:30 3D/ 
Hugo Τετ. 16:45 3D, 19:30 3D, 
22:15 3D 
Αίθ. 5: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 16:15, 19:00, 21:45, 
00:30/ Σάβ.-Κυρ. 11:00, 
13:30, 16:15, 19:00, 21:45, 
00:30/ sherlock Holmes 2: 
Το παιχνίδι των σκιών, Τετ. 
16:30, 19:15 
Αίθ. 6: sherlock Holmes 2: 
Το παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19:45/ Σάβ.-
Κυρ. 11:15, 14:00, 19:45/ 
Το κορίτσι με το τατουάζ, 

Πέμ.-Τρ. 16:45, 22:30/ Τετ. 
15:30, 18:30, 21:30, 00:30 
Αίθ. 7: Hugo, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 18:15 3D, 21:15 
3D, 00:15 3D/ Σάβ. 12:15 3D, 
15:15 3D, 18:15 3D, 21:15 
3D, 00:15 3D/ Κυρ. 15:15 3D, 
18:15 3D, 21:15 3D, 00:15 
3D/ Τετ. 18:15, 21:15, 00:15 
Αίθ. 8: Jack and Jill, Πέμ. & 
Κυρ.-Τρ. 18:45, 20:45, 22:45/ 
Παρ.-Σάβ. & Τετ. 18:45, 20:45, 
22:45, 00:45/ One for the 
money, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16:30/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 
14:15, 16:30 
Αίθ. 9: Έρωτας από την 
αρχή, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 15:30, 
18:00, 20:15, 22:30/ Παρ. 
& Τετ. 15:30, 18:00, 20:15, 
22:30, 00:45/ Σάβ. 11:00, 
13:15, 15:30, 18:00, 20:15, 
22:30, 00:45/ Κυρ. 11:00, 
13:15, 15:30, 18:00, 20:15, 
22:30 
Αίθ. 10: Hugo, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 16:45, 19:30, 22:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:15, 14:00, 16:45, 
19:30, 22:15/ Κι ο κλήρος έ-
πεσε στον Σμάιλι, Τετ. 16:15, 
19:00, 21:45, 00:15 
Αίθ. 11: Οι απόγονοι, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 17:15, 19:45, 22:15/ 
Παρ. 17:15, 19:45, 22:15, 
00:45/ Σάβ. 19:45, 22:15, 
00:45/ Κυρ. 19:45, 22:15/ 
Τετ. 19:45, 22:30/ Γάτος σπι-
ρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 
11:45, 13:45, 15:45, 17:45/ 
Τετ. 15:45, 17:45 
Αίθ. 12: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:00, 13:15, 
15:30/ Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι. Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:30, 23:15 Αίθ. 13: Hugo, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19:30, 
22:15/ Σάβ.-Κυρ. 16:45, 
19:30, 22:15/ Οι απόγονοι, 
Τετ. 19:45, 22:30 
Αίθ. 14: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 20:30, 23:15/ Σάβ.-
Κυρ. 17:45, 20:30, 23:15

ViLLAGe 9 CiNemAs @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 801 100 9191
Αίθ. 1: star Wars:Επεισόδιο i 
- Η αόρατη απειλή, Πέμ.-Τετ. 
19:00 3D/ Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 21:40, 
00:10/ The muppets μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 07:00, 11:00, 13:00, 
15:00 
Αίθ. 2: Η γυναίκα με τα μαύ-
ρα, Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30, 
00:30/ One for the money, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:20/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:20 
Αίθ. 3: Η σιδηρά κυρία, Πέμ.-
Τετ. 20:10/ Jack and Jill, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:10, 
22:20, 00:20/ Σάβ.-Κυρ. 
16:10, 18:10, 22:20, 00:20 
Αίθ. 4: Έρωτας από την 
αρχή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:50, 21:00, 23:10/ Σάβ.-
Κυρ. 14:30, 16:40, 18:50, 
21:00, 23:10 
Αίθ. 5: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Τετ. 23:40/ Οι α-
πόγονοι, Πέμ.-Τετ. 21:20/ Κι ο 
κλήρος έπεσε στον Σμάιλι, 
Πέμ.-Τετ. 18:50 
Αίθ. 6: Hugo, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 
17:30, 20:00, 22:30/ Παρ. 
17:30, 20:00, 22:30, 01:00/ 
Σάβ. 20:00, 22:30, 01:00/ 
Κυρ. 20:00, 22:30/ Τετ. 19:00 
3D, 21:30 3D, 00:00 3D/ The 
muppets μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Αίθ. 7: Hugo, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 17:00 3D, 19:30 3D, 
22:00 3D, 00:30 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
12:00 3D, 14:30 3D, 17:00 3D, 
19:30 3D, 22:00 3D, 00:30 3D/ 
Τετ. 17:00, 19:30, 22:00, 00:30 
Αίθ. 8: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 20:00, 22:30/ Σάβ.-
Κυρ. 17:00, 20:00, 22:30 
Αίθ. 9: Hugo, Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:00, 23:30

ViLLAGe ATHeNs 
meTRO mALL 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 210 8108.080 
Αίθ. 1: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:15, 
16:30/ Hugo, Πέμ.-Τετ. 18:50 
3D, 21:30 3D, 00:10 3D 
Αίθ. 2: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16:30, 19:10, 
21:50, 00:30/ Σάβ.-Κυρ. 
11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 
21:50, 00:30 
Αίθ. 3: Jack and Jill, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:20, 
18:20, 20:20, 22:20, 00:20/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:20, 14:20, 16:20, 
18:20, 20:20, 22:20, 00:20 

Cine ωρεσ προβολησ
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Αίθ. 4: 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. 5: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 17:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:15, 
17:30/ Τετ. 17:00/ star 
Wars:Επεισόδιο i - Η αόρατη 
απειλή, Πέμ.-Δευτ. 19:45 3D/ 
Τρ. 17:15 3D/ Hugo, Πέμ.-
Δευτ. 22:30 3D/ Τρ. 22:40 3D/ 
Η γυναίκα με τα μαύρα, Τετ. 
19:10, 21:20, 23:30

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Μεσογείων 6, 210 7773.319 
Αίθ. 1: Η σιδηρά κυρία, Πέμ.-
Τετ. 18:20, 20:20, 22:20 
Αίθ. 2: Το λιμάνι της Χάβρης, 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:30/ 
Albert Nobbs, Πέμ.-Τετ. 
18:30

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι,
 210 3460.347
shame, 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/ Τρ. 20:20 
Αίθ. 2: One for the money, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ., Τετ. 19:50, 
22:00/ Σάβ.-Κυρ. 17:50, 
19:50, 22:00/ Τρ. 19:50

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 210 6922.655
Αίθ. 1: shame, Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:40/ samba, 
Κυρ. 16:00 
Αίθ. 2: Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Το άλογο του πολέμου, Πέμ.-
Τετ. 17:40/ Άδικος κόσμος, 
Πέμ.-Τετ. 22:25/ Albert 

Nobbs, Πέμ.-Τετ. 20:15

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
Άδικος κόσμος, Πέμ.-Δευτ. & 
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30/ Τρ. 
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
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος,
 210 3418.550
Antares: Μια σπουδή για 
τον έρωτα, Τετ. 21:30

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, 
210 3826.720
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 17:25, 
20:00, 22:35

ΚΗΦΙΣΙΑ CiNemAx CYTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567 
Αίθ. 1: Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ 15:45 
Αίθ. 2: Hugo, Πέμ.-Παρ 18:00, 
20:30, 23:00/ Σάβ.-Κυρ. 
15:30, 18:00, 20:30, 23:00

ΚΗΦΙΣΙΑ CiNemAx 
CLAss CYTA
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 
6231.601, 210 6231.933
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι, Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30/ Κυρ. 
15:00, 17:30, 20:00, 22:30

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

στρατος: Ένα ξεχωριστό 
καλοκαίρι, Σάβ.-Κυρ 17:00
ΝΑΝΑ CiNemAx 
CYTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158 
Αίθ. 1: Έρωτας από την αρχή, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:30, 
20:45, 23:00/ Σάβ. 16:15, 
18:30, 20:45, 23:00/ Κυρ. 
12:00, 14:15, 16:15, 18:30, 
20:45, 23:00 
Αίθ. 2: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:45, 20:15, 
22:45/ Σάβ. 15:15, 17:45, 
20:15, 22:45/ Κυρ. 12:45, 
15:15, 17:45, 20:15, 22:45 
Αίθ. 3: Ο Θεός της σφαγής, 
Πέμ.-Τετ. 19:45/ One for the 
money, Πέμ.-Τετ. 17:30/ Κι ο 
κλήρος έπεσε στον Σμάιλι, 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 00:00 
Αίθ. 4: star Wars:Επεισόδιο i 
- Η αόρατη απειλή, Πέμ.-Τετ. 
23:45 3D/ Hugo, Πέμ.-Τετ. 
18:40 3D, 21:15 3D/ The 
muppets μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 
16:30 
Αίθ. 5: The Artist, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:00/ Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 18:00/ Η γυναίκα με 
τα μαύρα, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:00, 00:00 
Αίθ. 6: Το άλογο του πολέ-
μου, Πέμ.-Τετ. 19:00/ Jack 
and Jill, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:15, 21:45/ Σάβ.-Κυρ. 
21:45/ One for the money, 
Πέμ.-Τετ. 23:30/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ. 
15:30, 17:15/ Κυρ. 11:45, 
13:45, 15:30, 17:15

ΝΙΡΒΑΝΑ CiNemAx 
CYTA
Λ. Αλεξάνδρας 192, 
210 6469.398, 210 6445.221
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι, Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30/ Κυρ. 
15:00, 17:30, 20:00, 22:30

ODeON KOsmOpOLis 
mApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: sherlock Holmes 2: 
Το παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-

Τετ. 20:00/ Οι απόγονοι, 
Πέμ.-Τετ. 22:40/ Μάρθα 
Μάρσι Μέι Μαρλίν, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:20/ Σάβ.-
Κυρ. 15:00, 17:20 
Αίθ. 2: One for the money, 
Πέμ.-Τρ. 20:10, 22:10/ Τετ. 
23:00  
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 17:30/ Σάβ.-Κυρ. 12:10, 
14:50, 17:30/ Τετ. 17:30, 
20:20 
Αίθ. 3: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:00/ Σάβ.-Κυρ. 11:40, 
14:00, 17:00/ Jack and Jill, 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:10, 23:10 
Αίθ. 4: Το κορίτσι με το 
τατουάζ, Πέμ.-Τετ. 22:20/ 
Το άλογο του πολέμου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:10/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:10, 19:10 
Αίθ. 5: Η γυναίκα με τα 
μαύρα, Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 
19:20, 21:30, 23:40/ Τρ. 
19:20, 21:30/ The muppets 
υπότιτλ., Σάβ.-Κυρ 12:20, 
14:40, 17:00 
Αίθ. 6: star Wars:Επεισόδιο i - 
Η αόρατη απειλή, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ., Τετ. 17:40 3D, 20:30 
3D, 23:20 3D/ Σάβ.-Κυρ. 12:00 
3D, 14:50 3D, 17:40 3D, 20:30 
3D, 23:20 3D/ Τρ. 17:40 3D, 
20:30 3D 
Αίθ. 7: Έρωτας από την 
αρχή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17:50, 20:30, 22:50/ Σάβ.-
Κυρ. 13:00, 15:20, 17:50, 
20:30, 22:50 
Αίθ. 8: Οι απόγονοι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ., Τετ. 18:00, 
20:40, 23:10/ Σάβ.-Κυρ. 
15:10, 18:00, 20:40, 23:10/ 
Τρ. 18:00, 20:40 
Αίθ. 9: Hugo, Πέμ.-Παρ. & Τετ. 
18:10 3D, 20:50 3D, 23:30 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:50 3D, 15:30 3D, 
18:10 3D, 20:50 3D, 23:30 3D/ 
Δευτ. 18:10 3D, 23:30 3D/ Τρ. 
18:10 3D, 20:50 3D 
Αίθ. 10: Hugo, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:10, 19:50, 
22:30/ Σάβ.-Κυρ. 11:40, 
14:30, 17:10, 19:50, 22:30 
Αίθ. 11: The muppets με-
ταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:00/ Σάβ.-Κυρ. 11:00, 

13:20, 15:40, 18:00/ Κι ο κλή-
ρος έπεσε στον Σμάιλι, Πέμ.-
Τρ. 20:20, 23:00/ Τετ. 23:00 
Αίθ. 12: Η σιδηρά κυρία, 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 19:30/ Στενά 
περιθώρια, Πέμ.-Τετ. 22:00

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: Hugo, Πέμ.-Σάβ. & 
Δευτ.-Τετ. 18:10 3D, 20:50 
3D, 23:30 3D/ Κυρ. 14:50 3D, 
18:10 3D, 20:50 3D, 23:30 3D  
Αίθ. 2: Jack and Jill, Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:00, 23:00/ 
Άγρια φύση, Κυρ 11:00/ Ο 
πράσινος πλανήτης, Κυρ. 
13:00/ Πέρα από τα όρια, 
Κυρ. 15:00 
Αίθ. 3: Hugo, Πέμ.-Τετ. 17:10, 
19:50, 22:30/ Άγρια φύση, 
Κυρ. 11:00/ Ο πράσινος πλα-
νήτης, Κυρ. 13:00/ Πέρα από 
τα όρια, Κυρ. 15:00 
Αίθ. 4: Οι απόγονοι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:40, 
22:20/ Σάβ.-Κυρ. 16:50, 
19:40, 22:20/ Άγρια φύση, 
Κυρ. 11:00/ Ο πράσινος πλα-
νήτης, Κυρ. 13:00/ Πέρα από 
τα όρια, Κυρ. 15:00 
Αίθ. 5: Έρωτας από την αρχή, 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:30, 22:50/ 
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. 17:30 3D, 20:20 
3D, 23:10 3D/ Κυρ. 11:30 3D, 
14:20 3D, 17:30 3D, 20:20 3D, 
23:10 3D  
 Αίθ. 7: Η γυναίκα με τα μαύ-
ρα, Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 19:20, 
21:30, 23:40/ The muppets 
μεταγλ., Σάβ. 17:00/ Κυρ. 
12:10, 14:30, 17:00  
 Αίθ. 8: Η σιδηρά κυρία, 
Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 17:15, 
19:30/ Κυρ. 12:10, 14:10, 

17:15, 19:30/ Στενά περιθώ-
ρια, Πέμ.-Τετ. 22:00 
Αίθ. 9: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:00/ Σάβ. 16:00, 18:00/ 
Κυρ. 11:40, 14:00, 16:00, 
18:00/ One for the money, 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:10 
Αίθ. 10: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Σάβ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:20, 20:00, 
22:40/ Κυρ. 12:00, 14:40, 
17:20, 20:00, 22:40

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

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
22:30/ Το παιδί με το πο-
δήλατο, Πέμ.-Τετ. 18:30/ 
Κοτόπουλο με δαμάσκηνα, 
Πέμ.-Τετ. 20:30

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
ριζάρη 24, 
210 7291.800  
Άδικος κόσμος, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 22:40/ Ο Θεός της 
σφαγής, Πέμ.-Τετ. 17:30, 
21:10

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:10, 22:50

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Αργυρούπολη,  
210 9927.447
The Artist, Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30/ Άδικος κόσμος, Πέμ.-
Τετ. 18:15

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρ-
νη, 210 9333.820
Αίθ. 1: Το άλογο του πολέ-
μου, Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:00 
Αίθ. 2: Ο Θεός της σφαγής, 

Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:30/ Jack 
and Jill, Πέμ.-Τετ. 19:00

sTeR CiNemAs 
Εμπ. κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον, 
210 8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: Hugo, Πέμ.-Τετ. 16:10 
3D, 18:40 3D, 21:10 3D, 23:40 
3D/ The muppets μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ 12:10, 14:10 
Αίθ. 2: Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 
22:30/ star Wars:Επεισόδιο i 
- Η αόρατη απειλή, Πέμ.-Τετ. 
17:30 3D, 20:00 3D/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ 13:00, 15:00 
Αίθ. 3: Έρωτας από την 
αρχή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17:00, 19:10, 21:20, 23:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:40, 14:50, 17:00, 
19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ. 4: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 16:30, 
19:00, 21:30, 00:00/ Το άλο-
γο του πολέμου, Σάβ.-Κυρ 
13:40 
Αίθ. 5: The muppets μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17:50/ Σάβ.-Κυρ. 13:30, 
15:40, 17:50/ Η γυναίκα με 
τα μαύρα, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:00, 00:00 
Αίθ. 6: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:15/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 
13:45, 15:30, 17:15/ Η γυναί-
κα με τα μαύρα, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ. 7: Το κορίτσι με το τα-
τουάζ, Πέμ.-Τετ. 22:20/ Jack 
and Jill, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:20, 20:20/ Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:00, 18:20, 20:20/ 
One for the money, Πέμ.-
Τετ. 16:00

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, 210 3609.695   
Αίθ. 1: 6ο διεθνές φεστιβάλ 
ταινιών μικρού μήκους:
ΨΑΡΟΚΟΚΑΛΟ
Αίθ. 2: The Artist, Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:00

ΤΙΤΑΝΙΑ CiNemAx
Θεμιστοκλέους 1, 210 3811.147

Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:00, 22:20

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λεωφ. ηρακλείου 386, Νέο 
ηράκλειο, 210 2826.873
Αίθ. 1: Hugo, Πέμ.-Τετ. 18:00 
3D, 20:30 3D, 22:50 3D/ The 
muppets μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 
16:00 
Αίθ. 2: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:15, 22:40

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCeNTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 
101, 210 8222.702
The Artist, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:00/ Σάβ.-Κυρ. 17:00, 
18:45/ 
Κοτόπουλο με δαμάσκηνα, 
Πέμ. & Κυρ.-Τρ., Τετ. 20:45, 
22:30/ Παρ.-Σάβ. 22:30

ΦΟΙΒΟΣ
Εθν. Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210-5711105 
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:20, 22:40/ Γάτος σπιρου-
νάτος μεταγλ., Σάβ.-Κυρ 
16:30

Πειραιά

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΟΝΕΙΡΟ
Μπαλτατζή 8 & Χρ. Σμύρνης, 
ρέντη, 210-4823482
Παράδεισος, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00, 22:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυ-
δαλλός, 210 4960.955
The Artist, Πέμ.-Τρ. 20:40, 
22:30/ Τετ. 21:00/ 
Το άλογο του πολέμου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:00/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ. 12:15, 16:00/ Κυρ. 16:00

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου,
 210 4225.653
Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 17:10, 
19:45, 22:20 ●
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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.

Π
αρασκευή μεσημέρι με μολυβί 
ουρανό και κρύο τσουχτερό, περ-
πατάω σε μια μουδιασμένη από 
το φόβο πόλη με κατεύθυνση την 
οδό Αγίας Ειρήνης. Με το που 
ανοίγω την πόρτα στο café-bar 

των εκδόσεων Γαβριηλίδης, με τη νω-
χελική, ζεστή ατμόσφαιρα η κατάσταση 
μεταστρέφεται αυτόματα. Και το ταξί-
δι για Βερολίνο ξεκινάει. Εντοπίζω στο 
bar τον Πέτρο Αυλίδη με τσιγάρο στο 
χέρι, περιτριγυρισμένο 
από φίλους. Παραγγέλ-
νω ζεστό καφέ και τον 
ακούω να μιλάει για το 
σημερινό Βερολίνο.  
«Προσφέρει πολλά ερε-
θίσματα, κι επειδή είναι 
και πολύ φθηνή πόλη 
λειτουργεί σαν κατα-
φύγιο για τους νέους. 
Διαρκώς συμβαίνουν 
πράγματα και δεν χρειάζεσαι την επί-
σημη πληροφόρηση, τα νέα της πόλης 
μεταφέρονται από στόμα σε στόμα». 
Η κατάσταση είναι παρόμοια με αυτή 
που γνώρισε ο Πέτρος ως ειδικευόμε-
νος ψυχίατρος 30 χρόνια πίσω στο ψυ-
χροπολεμικό τότε αλλά μποέμ Δυτικό 
Βερολίνο, το οποίο και αποτύπωσε με 
κινηματογραφικό τρόπο στο νέο του 
βιωματικό βιβλίο «Σοφέρ» που μόλις 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γα-
βριηλίδης. «Η έκθεση  του φίλου μου 

Μάκη, “Οι Βερολινέζοι”, συνοδεύει 
το βιβλίο και το βιβλίο την έκθεση. Το 
κείμενο εστιάζει στο Βερολίνο του ’80, 
ενώ η έκθεση στη σύγχρονη πόλη». Α-
νεβαίνω στον πρώτο όροφο, εκεί όπου 
ο αρχιτέκτονας ξεκινάει να στήνει την 
έκθεσή του με τη βοήθεια του φίλου κι 
επίσης συμπατριώτη Μάριου Σπηλιό-
πουλου, καθηγητή στην Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών. Παρατηρώ τα έργα 
– ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες 

στα όρια ζωγραφικής και 
φωτογραφίας: οι Βερολι-
νέζοι απολαμβάνουν χα-
λαροί το ποτό τους μέσα 
σε bars, συζητάνε με τα 
σώματα λυμένα σε πολυ-
θρόνες και σε κάθε περί-
πτωση αισθάνονται υπέ-
ροχα μέσα στις παρέες 
τους. «Τράβηξα τις φω-
τογραφίες σε ένα ταξίδι 

μου στο Βερολίνο το 2005 και αργότερα 
τις επεξεργάστηκα στον υπολογιστή. 
Ο φακός ανίχνευσε ανθρώπους και 
χώρους, αλλά και τις ζωές τους. Σε μια 
αντιθετική πορεία απ’ αυτήν της αρχι-
τεκτονικής, όπου το σκίτσο οδηγεί στο 
κατασκευασμένο έργο, εδώ η φωτο-
γραφία ανιχνεύεται με τον υπολογιστή, 
για να ξεπηδήσει από μέσα της η έννοια 
του σκίτσου» εξηγεί ο καλλιτέχνης. Σι-
γά-σιγά μαθαίνω και τις λεπτομέρειες. 
Το βλέμμα μου κολλάει σε μια γυναίκα 

που ξεκλειδώνει νύχτα την πόρτα του 
σπιτιού της. Αυτό ήταν κάποτε το σπίτι 
όπου έμενε ο Ακριθάκης με τη γυναίκα 
του τη Φώφη και στη συνέχεια ο Πέ-
τρος, πρωταγωνιστής σε πολλά έργα, 
σχεδόν πάντα  με ένα τσιγάρο στο χέρι. 
«Έχουν αφηγηματικότητα τα έργα του 
Μάκη» λέει ο ψυχίατρος. «Εξιστορούν 
ιστορίες ανθρώπων είτε οι ίδιοι είναι 
παρόντες είτε απουσιάζουν κι εμείς μα-
ντεύουμε τις ιστορίες μέσα από τα ίχνη 
που έχουν αφήσει – σύνεργα δουλειάς, 
έναν υπολογιστή αναμμένο, κατσαρό-
λες στην κουζίνα». Εντοπίζω τα έργα 
με το μακρόστενο σχήμα, σαν καρέ από 
noir ταινία. Ένας άντρας οδηγεί νύχτα 
στους δρόμους του Βερολίνου. «Είναι 
ο Πέτρος μέσα στο αυτοκίνητό του» 
λέει ο καλλιτέχνης. Από εκεί άλλωστε 
προέρχεται κι ο τίτλος του βιβλίου του 
Αυλίδη. Από την πρώτη φορά που επι-
σκέφτηκε την πόλη μέχρι και σήμερα, 
ο ψυχίατρος εκτελούσε «χρέη σοφέρ» 
για τους φίλους του· στην αρχή για τον 
αμετανόητο πότη Ακριθάκη και τη Φώ-
φη, στη συνέχεια για φίλους φίλων ή 
διάσημους επισκέπτες όπως τη Νίκο, 
τη μούσα του Λου Ριντ. 
«Θυμάμαι που φτάσαμε μια παρέα Ελ-
λήνων με τα σακίδιά μας έξω από το 
Φόφις, το φημισμένο κοσμοπολίτικο 
εστιατόριο-bar της γυναίκας του Ακρι-
θάκη» ξεδιπλώνει το καρέ των 
αναμνήσεών του ο 

Σπηλιόπουλος. «Βγήκε ο Ακριθάκης 
έξω και μας μάζεψε. Του είπα “προ-
σπαθώ να ζωγραφίσω” κι εκείνος μου 
απαντάει “ή είσαι ή δεν είσαι”. “Είμαι” 
του λέω και μας βάζει μέσα. Ξεκινού-
σαμε με το Interail τότε για Βερολίνο. 
Ήταν η πόλη των θαυμάτων. Το κρά-
τος έδινε κίνητρα για να κατοικηθεί 
και υποτροφίες για καλλιτέχνες (σ.σ. 
για να μην εγκαταλείπουν οι κάτοικοι 
την πόλη εξαιτίας του φόβου των Σο-
βιετικών), γι’ αυτό και είχαν μαζευτεί  
Έλληνες καλλιτέχνες εκεί – ο Ακρι-
θάκης, ο Ψυχοπαίδης, ο Κανιάρης… Η 
πόλη λειτουργούσε με απελευθερωτι-
κό τρόπο. Ήταν σαν ένα εναλλακτικό 
κέντρο διανόησης. Εμείς λέγαμε ότι οι 
ξενέρωτοι πήγαιναν… Παρισάκι – έ-
τσι το λέγαμε το Παρίσι». Κάπου εδώ 
κάνει την εμφάνισή του κι ο ζωγράφος 
Γιώργος Λαζόγκας, περαστικός για να 
χαιρετίσει τους Θεσσαλονικιούς φί-
λους του – ο Τσατσόπουλος ήταν μα-
θητής του στην ΑΣΚΤ.  Όσο περνάει η 
ώρα η πόλη αρχίζει να παραδίνεται στη 
νύχτα, στο πατάρι επικρατεί ασφάλεια 
και ζεστασιά. Φταίει η παρέα – το πιο 
φερέγγυο στοιχείο για να διατηρού-
νται οι πόλεις ενδιαφέρουσες 
και ζωντανές. A

Βερολινέζοι στην Αθήνα
Τρεις Θεσσαλονικείς –ο αρχιτέκτονας Μάκης Τσατσόπουλος, 

ο ψυχίατρος πέτρος Αυλίδης και ο εικαστικός Μάριος Σπηλιόπουλος– 
συζητούν για το Βερολίνο (με αφορμή ένα  βιβλίο και μια έκθεση) 

στο Art Bar «Ποιήματα και εγκλήματα» 

Της ΔήΜήΤρΑΣ ΤριΑνΤΑφύλλού

Art Bar «Ποι-

ήματα και εγκλήμα-

τα», Αγίας Ειρήνης 17 

(μεταξύ Αθηνάς & Αιό-

λου), Μοναστηράκι, η 

έκθεση έως 20/2, 210 

3228.839 

 Η πόλη  
λειτουργούσε με 
απελευθερωτικό 

τρόπο, σαν ένα 
εναλλακτικό κέντρο 

διανόησης

Tι νέα;
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Tι νέα;
ΣπΟΥδΕΣ ΣτΗ ΓΑλλΙΑ 

εκπρόσωποι από 11 πανεπιστήμια και ανώτατες σχολές θα σου λύσουν 

κάθε απορία, εάν σκοπεύεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου στη γαλλία, 

σε μια χώρα με ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην ανώτατη εκπαίδευ-

ση. Στις 18 & 19/2, στο γαλλικό ινστιτούτο Αθηνών (Σίνα 31). λεπτομέρειες 

για το πρόγραμμα στο  www.ifa.gr

Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους 

καιρούς (εκδ. Κριτική, 2011) 

Η διαυγής ανάλυση του Μάνου Ματσαγ-
γάνη (και) σε αυτό το βιβλίο καταφέρνει 
να καθηλώσει τον αναγνώστη, αλλά και 
να τον διαφωτίσει πάνω σε ένα θέμα ιδιαί-
τερα φορτισμένο, με παρεξηγήσεις, μισές 
αλήθειες, ρητορικά σχήματα και υποκριτι-
κές υπεκφυγές. Καταλήγει, όπως θα ήταν 
αναμενόμενο, σε ένα παλιό συμπέρασμα: 
το ατελές, αναποτελεσματικό και πελα-
τειακά κατακερματισμένο 
σύστημα κοινωνικής προ-
στασίας που φτιάχτηκε 
πριν από την κρίση ήταν 
εντελώς απροετοίμαστο να αντιμετωπίσει 
τις διαφορετικές και ιδιαίτερα οξυμένες 
ανάγκες που δημιούργησε η τριετία των 
παθών. Το ελληνικό κοινωνικό κράτος ή-
ταν ένα πλοιάριο «αναψυχής» του γλυκού 
νερού που ξαφνικά βρέθηκε να θαλασσο-
δέρνεται στη μέση του ωκεανού και στο 
μάτι του κυκλώνα. Θα ήμασταν τώρα πολύ 
καλύτερα αν, αντί να μοιράζουμε προνό-
μια στους έχοντες και κατέχοντες, είχαμε 
φροντίσει να επενδύσουμε στα σωστικά 
μέσα, έτσι ώστε να μπορούσαμε να αντι-
μετωπίσουμε κάπως καλύτερα την κρίση. 
Πράγματι, ένα αποτελεσματικό κοινω-
νικό κράτος και ένας κοινωνικός ιστός 
ασφάλειας είναι μια επένδυση που πρέπει 
να κάνουν οι κοινωνίες σε καλούς και-
ρούς για να μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στους δύσκολους (αυτούς που βρίσκονται 
στον τίτλο του βιβλίου). Αλλιώς η κρίση θα 
είναι βαθύτερη και η έξοδος δυσκολότερη. 
Στην ίδια αυτή διαπίστωση-πρόγνωση 

(που δεν είναι καθόλου πρωτότυπη) εί-
χε καταλήξει και το πρώτο Μνημόνιο. 
Άλλωστε κάθε Σταθεροποιητικό Πρό-
γραμμα αντάξιο του ονόματός του, και 
οπωσδήποτε όλα όσα σχετίζονται με 
το ΔΝΤ από την εποχή του Camdessus 
και μετά, είχαν ως αντίβαρο στη στα-
θεροποίηση την ενίσχυση του κοινω-

νικού ιστού ασφάλειας. Και για το λόγο 
αυτό ο Ν3845/10 (Μνημόνιο) προβλέπει 
ρητά ως υποχρέωση της ελληνικής κυ-
βέρνησης την «Αναθεώρηση στο δίχτυ 
(ιστό) κοινωνικής προστασίας» με στόχο 
«βελτιώσεις των κοινωνικών δαπανών 
για να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία 
προς τις πιο ευάλωτες ομάδες». Η υπο-
χρέωση προς την Τρόικα να επιδειχθεί 
«κοινωνικό πρόσωπο» ως τον Ιούνιο του 
2011 είναι ένα σημείο από το οποίο πρέπει 
να κρίνουμε την πραγματική (και όχι η 
ρητορική) κοινωνική ευαισθησία μας. Κι 
όμως, υπήρξε μηδενική δραστηριότητα 
και απόλυτη περιφρόνηση των υποχρε-
ώσεων (ούτε καν αναφέρθηκε, πολύ λι-
γότερο συζητήθηκε *). Άλλη μια ευκαιρία 
χαμένη, θα σκεφτείτε... 

Το βιβλίο του Μάνου Ματσαγγάνη είναι 
διαυγές, τεκμηριωμένο και καλοδιατυ-
πωμένο. Προσωπικά θα το ήθελα λίγο 

περισσότερο τολμηρό. Ι-
διαίτερα στα θέματα της 
αγοράς εργασίας (τα ο-
ποία αναλύει κυρίως στο 

Κεφάλαιο 3), θα περίμενα πιο ξεκάθαρες 
αλήθειες για το δηλητηριώδη ρόλο της 
ακαμψίας. Αν και ο συγγραφέας επανέρ-
χεται στο θέμα στο τελευταίο κεφάλαιο, 
με αφορμή τις θετικές εμπειρίες από πο-
λιτικές που εφαρμόστηκαν αλλού στην 
Ευρώπη, δεν διατυπώνει πουθενά ένα ο-
λοκληρωμένο και συνεκτικό επιχείρημα 
υπέρ μιας «εξισωτικής» μεταρρύθμισης 
της αγοράς εργασίας, με τρόπο ανάλογο 
που προτείνει μια εξισωτική και γενναία 
μεταρρύθμιση της κοινωνικής προστα-
σίας (χωρίς αύξηση της συνολικής δαπά-
νης, αλλά με εξάλειψη των προνομίων). 
Αλλά ίσως να έχουμε τη χαρά να διαβά-
σουμε περισσότερα για το θέμα αυτό σε 
μια από τις επόμενες εργασίες του. 

* Το περίεργο είναι ότι καταγγέλλουμε την 
Τρόικα (που μερίμνησε να συμπεριλάβει αυτή 
τη διάσταση στο Μνημόνιο) και όχι αυτούς που 
δεν έκαναν τίποτα για να την υλοποιήσουν. ●

Σκέψεις 
με αφορμή το νέο βιβλίο του

Μάνου Ματσαγγάνη 

Της ΑνΤιγονήΣ λύΜπερΑκή

17/2, 19.00 
Γνωριμία με το έργο 

του Μισέλ Φάις, από 

την Έδρα Νεοελληνι-

κών Σπουδών του Ε-

λεύθερου Πανεπιστη-

μίου του Βερολίνου, 

με αφορμή τη μετά-

φραση στα γερμανικά του διηγήματος 

«Εμποδισμένη ζωή», από τη βραβευμένη 

συλλογή «Απ’ το ίδιο ποτήρι και άλλες ι-
στορίες» (εκδ. Πατάκη). Ελληνικό Ίδρυμα 
Πολιτισμού, Στρατηγού Καλλάρη 50, Π. 
Ψυχικό, με ελεύθερη είσοδο. 

18/2, 12.00 
Το νέο βιβλίο της Ελένης λαδιά «Ο α-
γαπημένος του Όντος» παρουσιάζουν οι 

εκδ. λογεîον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν 

ο ποιητής-συγγραφέας Ηλίας Κεφάλας 

και η ποιήτρια Ελένη λιντζαροπούλου. 

Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Σόλωνος 60 

21/2, 19.30 
Το νέο του βιβλίο «Οι 
μεγάλες απουσίες - Η 
ελληνική δημοκρατία 
σε άμυνα» (εκδ. Πόλις) 

παρουσιάζει ο Γιώρ-

γος Σιακαντάρης. Με 

το συγγραφέα θα συ-

ζητήσουν ο τάσος Γιαννίτσης, ο Ηλίας 

Μόσιαλος και ο Νίκος Κ. Αλιβιζάτος. 

Συντονίζει ο Μιχάλης Μητσός. Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, αμφι-
θέατρο «Αντώνη Τρίτση», Ακαδημίας 50

Διαβάστε ολόκληρο το 
κείμενο στο Site

www.athens voice.gr
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Λεπτομέρειες
Από τη ΣΤΑύρούλΑ πΑπΑΣπύρού
stavroulapapaspirou@gmail.com

 Πόσο αναγκαίο είναι το βρόμικο χρήμα; 
Ο Τζον Λε Καρέ δεν τρέφει αυταπάτες: 
τόσο ώστε να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα,  
αφού και οι «καλοί» της Δύσης έφτασαν 
να εξαρτούν την επιβίωσή τους από τα 
κέρδη του εγκλήματος. Αυτό δείχνει στο 
καινούργιο του θρίλερ «Ένας προδότης 
στα μέτρα μας» (Βell). Ρώσοι μαφιόζοι 
που αλληλοεξοντώνονται και Βρετα-
νοί κατάσκοποι που παίζουν κρυφτό με 
τους επικεφαλής τους, σε μια περιπέτεια 
σημαδεμένη από την ανηθικότητα των 
διεθνών οικονομικών κύκλων και την 
υποκρισία των πολιτικών. Chapeau!  
Άλλη ερώτηση: Πώς οι πλούσιοι γίνονται 
πλουσιότεροι ενώ οι υπόλοιποι πληρώ-
νουν όλους τους φόρους; Ο Νίκολας Σά-
ξον θ’ απαντούσε: με τον ίδιο τρόπο που 
μεγαλώνει το έλλειμμα του δημοκρατι-
κού καπιταλισμού. Περισσότερα, σήμερα 
Πέμπτη (12.30) στον Παπασωτηρίου της 
Πανεπιστημίου, όπου παρουσιάζει την 
κατατοπιστική έρευνά του «Οffshore - Τα 
νησιά των θησαυρών» (Παπαδόπουλος). 

 Πολύ καταθλιπτικά βρήκε ο Δημοσθέ-
νης Κούρτοβικ τα διηγήματα της Ιωάν-
νας Καρυστιάνη («Καιρός σκεπτικός», Κα-
στανιώτης). Κι όμως, η συλλογή κλείνει 
χαρούμενα. Σε παλιά μονοκατοικία της 
Κινέτας –χαίρε, Ζωζώ Σαπουντζάκη!–  
ένα ζευγάρι μεσήλικων γκέι  λύνει  μια εκ-
κρεμότητα δεκαετιών: καλεί σε τραπέζι 
τις δυο συμπεθέρες για να συστηθούν. Κι 
η Αττική μετά το γεύμα, ένας «παράδει-
σος, χωρίς εχθρούς».  Ο πεζογράφος 
Κούρτοβικ, άστεγος μετά το κλείσιμο 
των Ελληνικών Γραμμάτων, επανεκδίδει 
στην Εστία  το «Τι ζητούν οι βάρβαροι».  
Αναρωτιέμαι πόσο καταθλιπτικές  θα του 
φανούν οι φρεσκοτυπωμένες ιστορίες 
της Ευγενίας Μπογιάνου στο «Κλειστή 
πόρτα» (Πόλις): αλυσιδωτοί εσωτερι-
κοί μονόλογοι ανθρώπων της διπλανής 
πόρτας, διαδοχικά  μπρα ντε φερ με την 
αρρώστια, τα γηρατειά, το θάνατο, την 
εκτροπή, και μικρές, κοφτές προτάσεις 
που μετατρέπουν σε εικόνες όσα δεν θέ-
λουμε να δούμε κατάματα. Στενάχωρο, 
αλλά και παρηγορητικό...  Κλέβω φρά-
σεις από τις οδηγίες ντόπιου μεγαθηρίου 
προς τους συγγραφείς του, σχετικά με 
τις δημόσιες  εμφανίσεις τους: «Να θυμά-
στε ότι είστε άνθρωποι του πνεύματος κι όχι 
των επιχειρήσεων. Δεν χρειάζεται να επικοι-
νωνείτε την “πραμάτεια” σας. Οι αναγνώ-
στες έχουν τους συγγραφείς σ’ ένα βάθρο, 
τους έχουν κάπως φανταστεί. Μην τους το 
χαλάσετε!». Ποιοι έχουν ανάγκη τέτοιες 
συμβουλές;  Πολλά χειρόγραφα επι-
στρέφονται, προγραμματισμένες εκδό-
σεις αναβάλλονται επ’ αόριστον, ενώ και 
στα καλύτερα εκδοτικά, πόστα και μισθοί 
συρρικνώνονται. Δύσκολοι καιροί για 
ντεμπούτα.  Μια βδομάδα στο κομοδί-
νο ο «Τζεβντέτ μπέη και οι γιοι του» (μτφ. 
Σ. Βρετού, Ωκεανίδα), το  ντεμπούτο του 
Ορχάν Παμούκ. Παλιομοδίτικο σήμερα 
και στα δικά του μάτια, το ’γραψε στα 25 
του υπό τη σκιά του Τολστόι και η έκδοσή 
του ήταν έπαθλο λογοτεχνικού διαγω-
νισμού. Μια οικογενειακή σάγκα που α-
γκαλιάζει όλο σχεδόν τον 20ό αιώνα, απ’ 
τη σκοπιά των ανερχόμενων Τούρκων α-
στών. Κυλάει αργά, η αλήθεια να λέγεται. 
Αυτό το στρίμωγμα όμως μεταξύ Ανατο-
λής κι Ευρώπης, σε κάθε σελίδα, γερό α-
γκίστρι τελικά. ●

✽ΝΕΑ✽
ΣΤΗΛΗ

πΡΩτΑΘλΗτΗΣ ΖΩΗΣ 

Ξένια Γιαννάκη, εκδ. Life 

Share 

Ένα βιβλίο που προσδο-
κά να μάθει στον ανα-
γνώστη του τρόπους για 
να κερδίσει την ευτυχία 
και να δημιουργήσει μια 

νέα ζωή, χωρίς φόβους και ανασφάλει-
ες, και να γίνει, όπως λέει και ο τίτλος του, 
πρωταθλητής της ζωής. 

Δώρο βιβλία
Η A.V. εξασφάλισε για εσάς 5 αντί-
τυπα του βιβλίου «Πρωταθλητής 

ζωής». Στείλτε SMS: AVBOOK (κενό) 
και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 21/2 
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

Συναντήσεις στου 
πατάκη

Την Τετάρτη 22/2, στις 18.30, ο Γιώρ-
γης Γιατρομανωλάκης συζητά με 
τον Βαγγέλη Χατζηβασιλείου και το 
κοινό στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Α-
καδημίας 65).  Η Α.V. συμμετέχει με τη 
δική της ερώτηση...

Κύριε Γιατρομανωλάκη, είναι λεπτά 

τα όρια μεταξύ πορνογραφίας και ε-

ρωτικής λογοτεχνίας; πόσο δυσδιά-

κριτα μπορούν να είναι για ένα νέο 

συγγραφέα; Η ερώτηση θα μπορού-
σε να ήταν: Ποια ειναι τα όρια μεταξύ 
καλής και κακής λογοτεχνίας; Κι αυ-
τό επειδή πιστεύω πως αν δώσουμε 
απάντηση σε αυτό το ερώτημα, τότε 
εύκολα θα απαντούσαμε και στο ε-
ρώτημα για την πορνογραφία και την 
ερωτική λογοτεχνία. Κοντολογίς όλα 
έχουν να κάνουν με την ποιότητα 
και η ποιότητα στη λογοτεχνία είναι 
συνισταμένη πολλών και σύνθετων 
παραγόντων, άρα και δυσερμήνευ-
τη. Πέραν τούτου, η ίδια η έννοια της 
πορνογραφίας είναι τόσο ασαφής όσο 
και η έννοια της ερωτικής λογοτε-
χνίας! Η μόνη διαφορά που μπορώ να 
διακρίνω ανάμεσά τους είναι πως η 
«πορνογραφία» είναι εύκολος λόγος, 
ενώ η «ερωτική ποίηση» δύσκολη, 
επίπονη διεργασία. Στην πρώτη οι 
λέξεις γεννιούνται μέσα στο στόμα, 
δηλαδή από τη γλώσσα και πάνω. Σαν 
βρισιά. Στην άλλη, οι λέξεις πηγά-
ζουν από τα σκοτεινά και ανεξερεύ-
νητα βάθη των αισθήσεων. Υπό την 
έννοια αυτή, «πορνογραφία» μπορεί 
να είναι ένα ψεύτικο, άνοστο ποίη-
μα που αναφέρεται στη χριστιανική 
αγάπη. Ανάλογα, «ερωτική λογοτε-
χνία» μπορεί να είναι οποιοδήποτε 
«άσεμνο» κείμενο που  έχει προκύ-
ψει από την ευλογία  του οργασμού. 
Μεταφορικού και κυριολεκτικού.
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Σιγά τα αίματα 
Oresteia 
The next generation

«Για να καταλάβω: μας καλείς να μείνουμε 
στην ιστορία σαν κάτι κωλόπαιδα που σφά-
ξανε τη μάνα τους;» Ορέστης

Από ποιον μπορεί να θεωρηθεί ιεροσυλία η 

μετατροπή της «Ορέστειας» σε σαπουνόπε-

ρα-μιούζικαλ; Μόνο από ένα δυσκοίλιο εθνι-

κιστή ή χρυσαυγίτη. Οι υπόλοιποι μια χαρά 

γελάμε με την αγάμητη –και με τη φωνή της 

Σαπφώς Νοταρά– Ηλέκτρα, την κατίμαυρη 

τσούλα Ελένη, την απαρσάλωτη Ιφιγένεια, 

το νάρκισσο Αγαμέμνoνα, το φερέφωνο του 

Πυλάδη Ορέστη, την κομψευάμενη Κλυται-

μνήστρα, την υστερική Κασσάνδρα και τον 

πολύ ποιοτικό Αισχύλο. Το ξεμπουμπούρλε-

μα των τραγικών ηρώων από τον Άκη Δήμου 

έγινε με γνώση στο ποιος είναι τι και κυρίως 

με επίγνωση του ειπωμένου «κάθε τραγω-

δία είναι απλώς κωμωδία αντεστραμμένη». 

Ο Δήμου μπαινοβγάζει τους ήρωες από το 

μύθο στην πραγματικότητα και το αντίθετο. 

Παίζει συνέχεια με τις θεατρικές συνθήκες 

(θέατρο μέσα στο θέα-

τρο) και το κείμενό του 

αστράφτει και βροντά με 

τα λογοπαίγνια και τις διακει-

μενικές του αναφορές. Μόνη μου ένσταση 

η προσπάθειά του να συνδέσει το μύθο με 

σημερινές καταστάσεις – και εκτός χορικών. 

Ένιωσα σα να ξεφούσκωνε τα λάστιχα στη 

Ferrari της έμπνευσής του, που και πάλι ό-

μως έτρεχε με χίλια.

Η Αθανασία κραγιαννοπούλου σκηνοθέτη-

σε την παράσταση εκμεταλλευόμενη σω-

ματότυπους και φυσιογνωμιστικά χαρακτη-

ριστικά των ηθοποιών, παίρνοντας ρυθμό 

από τη μουσική του Σταμάτη κραουνάκη. 

Ο τελευταίος είχε κέφια. Ασυναίσθητα α-

κούγοντας τη μουσική και τον πρώτο στίχο 

«Πρώτα πιάνεις το μαχαίρι…» στο «Μάθημα 

Συζυγοκτονίας», θυμήθηκα το «Νήμα», που 

έγραψε για τη «Λυσιστράτη» με τον Λαζό-

πουλο «Πρώτα παίρνουμε το νήμα…». Μάλ-

λον θα θυμόμαστε στο μέλλον και αυτά 

τα τραγούδια. Όσο για τους 9 ηθοποιούς-

τραγουδιστές τα σπάνε, με τον καθένα να 

συναγωνίζεται τον άλλο στο ποιος θα κερ-

δίσει το κοινό. «Σ’ αυτό το σάπιο το σανίδι 
ποιος μας φώτισε/ Κι έχουμε βγει έτσι ωραίοι 
και φευγάτοι…» 

-ΔήΜήΤρήΣ ΜΑΣΤρογιΑννιΤήΣ

Αθηναΐδα, 

Καστοριάς 34-36, 

Βοτανικός, 210 

3480.080, Τετ. 

20.30 (Λ), Πέμ.-

Κυρ. 20.30

θέατρο
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Σε 
είδα...
ΜΕτΡΟ
Πέμπτη 9/2 βράδυ, 
10.00, κατέβαινα στο 
Σύνταγμα, κοιταχτή-
καμε, χαμογελάσαμε, 
χαιρετηθήκαμε, ξανθιά 
κουκλίτσα… θα σε ξα-
ναδώ; 697 4399313

ΑλΑΒΑστΡΟν
Κομοτηνή. Σε βλέπω 
κάθε μέρα… πίνεις 
ούζο βύσσινο… εσύ 
και ο μπόμπος σου μου 
πήρατε τα μυαλά… 
ραντεβού ελληνική 
βραδιά.

ΗΡώών 
ΠΟλΥτΕχνΕΙΟΥ
Την προηγούμενη Τε-
τάρτη κατά τις 19.00. 
Είχε διαδήλωση και 
έβρεχε καρέκλες. 
Περίμενα κάτω από 
μια τέντα στη γωνία με 
Ιπποκράτους και τότε 
ήρθες εσύ και μου χα-
μογέλασες. Μου έφτια-
ξες τη μέρα. 

Acro
Σάββατο 28/1 ήσουν 
εκεί με ένα ζευγάρι, 
φορούσες μαύρο 
φόρεμα και μαύρες 
γόβες, με κάλεσες και 
χορέψαμε στο διάδρο-
μο αλλά δεν μιλήσαμε, 
θέλω να σε ξαναδώ, 
επικοινώνησε μαζί μου 
στο k.stathis60@gmail.
com ή 694 2550121

KΑΠΠΑ 44
Παρασκευή 10/2 
μπήκα μέσα κατά τις 
2. Έπαιζε Ramones και 
εσύ χοροπηδούσες. 
Σαστισμένος έκατσα σε 
μια γωνιά με την παρέα 
μου και σε κοιτούσα, 
μετά πήρα θάρρος και 
σε πλησίασα. Χορέψα-
με, ήπιαμε αλλά μετά 
μου είπες ότι έπρεπε 
να φύγεις και ότι θα τα 
ξαναπούμε. Θα σε δω 
την Παρασκευή;  

ΓΥΑλΙνΟ ΜΟΥσΙκΟ 
ΘΕΑτΡΟ
29/1, όταν οι άντρες 
αποφασίσουν να είναι 
περισσότερο αποφα-
σιστικοί και λιγότερο 
κομπλεξικοί, ίσως να 
βρούμε μια άκρη… Η 
μικρή ελαφίνα

τΑ κΑνΑΡΙΑ
Άρη, δεν είσαι καλός… 
είσαι πολύ καλός! Πάμε 
Σαλαντίν για ρακόμελα; 
Αργυρούλα

λΥκΑΒΗττΟσ
11/2. Κατεβήκαμε 
μαζί στο Κολωνάκι. Εσύ 

μπροστά κι εγώ πίσω 
σαν να σε ακολουθού-
σα. Στην Ξενοκράτους 
με ρώτησες πώς να πας 
στην πλατεία. Κι εγώ ε-
κεί κοντά πήγαινα, οπό-
τε σε συνόδευσα. Όταν 
φτάσαμε με ευχαρίστη-
σες και μου ευχήθηκες 
καλό βράδυ. Έλπη, που 
είσαι; Γιάννης

ΜΕτΡΟ
Κατέβηκες σταθμό 
Δάφνης! Μαύρο μπου-
φάν, γκρι φόρμα! Βγή-
κες τρέχοντας! Εξαφα-
νίστηκες! troublekal@
yahoo.gr 

ΜΠΡΙκΙ
Τετάρτη βράδυ, καθό-
σουν στο μπαρ με μια 
φίλη, κοιταχτήκαμε 
αλλά έφυγες απότομα, 
θέλω να σε ξαναδώ. 
693 2917987

Α2
Τρίτη γύρω στις 18.00 
από Σύνταγμα, κοίτα-
ζες, σε κοίταζα, αλλά 
δεν πρόλαβα να σου 
μιλήσω, όμορφε ξανθέ 
με τα περίεργα αθλητι-
κά. Κατέβηκα νωρίτερα 
από σένα στην Εφέ-
σου… Μακάρι να σου 
είχα μιλήσει… Αν το 
δεις, στείλε εδώ.

ΜΕτΡΟ
5/2 προς Άγ. Δημήτριο, 
κατέβηκα Σύνταγμα, 
φόραγες μπλε μπου-
φάν κι εγώ δίπλα 
σου κόκκινο παλτό. 
fipipsini@hotmail.com 

κΑλλΙΘΕΑ
Πλατεία, Κυριακή 5/2 
βραδάκι. Εσύ στο Κόκ-
κινο Fiesta ...X7X9 με 
φίλη σου και εγώ διέ-
σχιζα το δρόμο με φίλο 
μου. Επίμονες ματιές! 
Όμορφη μελαχρινή, 
πότε θα σε δω να πάμε 
για καφέ; roci3011@
hotmail.com 

MAll 
11/2. Μπήκα στο φαρ-
μακείο και σου ζήτησα 
κάτι για τον πονόλαιμο. 
Μου έδωσες Strepsils 
και συνέστησες γαρ-
γάρες με αλατόνερο. 
Γλυκιά ξανθούλα φαρ-
μακοποιέ, ο λαιμός μου 
είναι καλά αλλά με έχεις 
αναστατώσει. Γιατί δεν 
είσαι ποτέ εκεί; Ελπίζω 
να σε ξαναπετύχω.

Mish MAsh 
Στο Γκάζι. Ήρθες και 
βρήκες την παρέα σου. 
Η δική μου καθόταν 

στην μπάρα απέναντι 
από το τραπέζι σου… 
σχεδόν μόλις ήρθες 
εμείς φύγαμε κι ε-
πειδή γινόταν χαμός 
έπεσα κάπως πάνω 
σου και γύρισες. Σου 
είπα sorry, είπες δεν 
πειράζει και χαμογέ-
λασες. Ψηλός με καρό 
πουκάμισο και τζιν. 
Εγώ φορούσα μια μπεζ 
μπλούζα και μεγάλα 
σκουλαρίκια. Δεν ήθε-
λα να φύγω, οι άλλες 
ήθελαν. 
 
ΓλΥΦΑδΑ
Σε λένε Αντιγόνη! Έμει-
νες με το αυτοκίνητό 
σου, ένα μπλε Golf με 
γερμανικές πινακίδες, 
ανήμερα των Χριστου-
γέννων κατά τις 23.30 
στην παραλιακή στο 
ρεύμα προς Γλυφάδα! 
Σταμάτησα να βοηθή-
σω και μετά ήρθε ένας 
φίλος σου με ένα άλλο 
αμάξι. Μου έφτιαξες τη 
διάθεση με την παρου-
σία σου, πραγματικά. Αν 
το δεις... se_eida_stin_
paraliaki@yahoo.com
 
ΙΕΡΑ ΟδΟσ
Έστειλα μήνυμα στο 
τεύχος 378 για να σε 
βρω, αλλά το e-mail που 
έδωσα για επικοινωνία 
(someday@yahoo.gr) 
δεν υπάρχει πια. »22/1, 
Σάββατο στη συναυλία. 
«Μπορώ να σε κοιτάω 
όλο το βράδυ». Θυμά-
σαι; someday@yahoo.
gr». Στείλε μου στο 
adenadoume2012@
yahoo.gr

ΜΕτΡΟ
Πέμπτη βράδυ, 23.00, 
πρώτο βαγόνι, κατέ-
βηκες με το φίλο σου 
σταθμό Αιγάλεω αλλά 
σε είδα που έριχνες 
λοξές ματιές, ψηλή με-
λαχρινή με γόβες!

ΒΙκτώΡΙΑ
Τρένο, έτρωγες κου-
λούρι, φορούσες κα-
σκόλ καρό και μποτάκια 
με καρφιά. Περίμενες 
το τρένο. Δεν είδα πού 
κατέβηκες… 

ΒΑσΙλΟΠΟΥλΟσ
Security... ξέρεις 
ποια… σε κοιτάω, κοι-
τάς κι εσύ φευγαλέα… 
εεε, καλά, πες ένα γεια 
όταν μπορέσεις, χε, χε, 
χε, κι ας έχει καταλά-
βει… ξέρεις τι! 

ΑΘΗνΑ
Σε βλέπω κάθε μέρα! Tα 
Σάββατα στα κλαμπ, τις 

καθημερινές στη σχολή 
μου και στο μετρό, είσαι 
ξανθιά, μελαχρινή, κα-
στανή, όμορφη, γλυκιά, 
αλλά δεν ξέρω αν είσαι 
κι εσύ μόνη όπως εγώ... 
μας χωρίζει κι αυτή η 
ανωνυμία της μεγαλού-
πολης... αν σκέφτεσαι 
κι εσύ τα ίδια, πες το 
μου στο leftapolla13@
yahoo.gr. Είμαι ο Αχιλ-
λέας, 28.

τΑξΙ 
Είσαι οδηγός ταξί, μι-
λούσαμε στη διαδρομή 
για τα γεγονότα, μούσι 
μαύρο, μου έκανες 
εντύπωση, μικρές οι 
πιθανότητες να το δεις 
εδώ μέσα, αλλά ποτέ 
δεν ξέρεις...
 
141 
13/2 περίπου 7.00 το 
πρωί και μετά Δάφνη, 
ήμασταν στο ίδιο βα-
γόνι, όρθιοι και οι δύο. 
Νομίζω κατέβηκες 
Πανεπιστήμιο. Είσαι 
καστανή, ίσιο μαλλί με 
τζιν και μαύρο μπουφάν. 
Κρατούσες μια τσαντού-
λα Zara! Μου άρεσες.  
 
ΑΕΡΟΠλΑνΟ 
13/2. Πτήση Aegean 
Αθήνα - Θεσ/νίκη - Γερ-
μανία. Είχες τη θέση 
22F κι εγώ 22D. Κοιμό-
σουν κι όταν ξύπνησες 
απογοητεύτηκες που 
κατέβηκα Θεσ/νίκη 
και δεν συνέχιζα για 
Γερμανία. Δεν πρόλαβα 
να συστηθώ, μιλούσες 
στο τηλέφωνο και 
κόσμος περίμενε για 
αποβίβαση.

ΜΕτΡΟ
Μπήκες στη στάση 
Χαλάνδρι στις 13/2 
και κάθισες δίπλα μου 
και πήγαμε μέχρι το 
Σύνταγμα. Απέναντι κα-
θόταν ένας τρελός που 
μιλούσε μόνος του. 
Γέλαγες κρυφά. Ξανθιά 
με το κόκκινο κασκόλ, 
σε ψάχνω.

ΓκΑζΙ ΠλΑτΕΙΑ
Κατά τις 10 ήρθες και 
κάθισες κοντά μου στο 
πεζούλι απέναντι από το 
περίπτερο. Περίμενες 
παρέα, όπως κι εγώ. Με 
ρώτησες πού είναι η Μ. 
Αλεξάνδρου και σου 
έδειξα. Η φίλη σου ήρθε 
και τότε σε ρώτησα πού 
θα καταλήξει το βράδυ 
σου. Φεύγοντας μου 
είπες «έλα μαζί για να 
μάθεις». Το σκέφτηκα, 
αλλά η παρέα μου είχε 
ήδη φτάσει. 

Μη με κοιτάζεις έτσι, 
καρδιά μου, θα σου δα-
γκώσω το... σκύλο σου.

Απ’ ό,τι φαίνεται δεν θα 
σε δω στο Μαρούσι... 
Όλο αναποδιές... Κρύο, 
απεργίες... Πού πας, ρε 

Καραμήτ...τρα!

ΒΙΕΝΝΑ από Μαρούσι, 
δεν είμαι σίγουρος ότι 
σε είδα από κοντά, πά-
ντως έχω κάτι δικό σου 
και δείχνει ότι σε κάθε 
περίπτωση είσαι κού-

κλα... Αν το χρειάζεσαι 
γράψε κάτι... με κάθε 
ευγένεια. 

Τελικά πόσο ακόμη και-
ρό θα περιμένω 
απάντησή σου;

Μην αναρωτιέσαι γιατί 
δεν απαντώ στα μηνύ-
ματά σου. Γιατί να θέλω 
να είμαι με έναν άνδρα 
που πέφτει μέσα στο 
μπαρ μεθυσμένος στο 
πάτωμα;

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

ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ Εμπνευσμένο από το Venezia, το 
μαγευτικό καρναβάλι της Βενετίας, είναι φέτος το 
Λούνα Παρκ Αηδονάκια. Επισκεφθείτε την Καρ-
ναβαλοχώρα, ανεβείτε στο Carousel, φωτογρα-
φηθείτε στη βενετσιάνικη γόνδολα, δοκιμάστε τις 
ικανότητές σας στο παγοδρόμιο και γευτείτε ιτα-
λικά πιάτα, σε μια βόλτα που θα σας φανεί μαγική. 
Ως τις 27/2. Λ. Κηφισίας 89 & Ανδρέα Παπανδρέου, 
Μαρούσι, 210 6198.274, www.aidonakia.gr 

GinGer Ale Bazaar με αυθεντικά vintage 
και επώνυμα second hand ρούχα, παπούτσια, 
τσάντες, ιδιαίτερα αξεσουάρ, δίσκους και σπι-
τικά γλυκά σε πολύ προσιτές τιμές συνοδεία dj 
set. 18 & 19/2, 12.00-21.00, Θεμιστοκλέους 74, 210 
3301.246 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Εκπτώσεις έως και 29/2 σε όλες τις 
δημοφιλείς ψηφιακές συσκευές (smartphones, 
Laptop Αcer Aspire AS5742G, ψηφιακή μηχανή 
Panasonic FS18), ενώ με κάθε αγορά καρτοκινη-
τού Samsung E1230 με πακέτο σύνδεσης WHAT’S 
UP θα πάρετε άλλο ένα ίδιο κινητό δώρο. Στο δί-
κτυο καταστημάτων Γερμανός, μέχρις εξαντλήσεως 
των αποθεμάτων 

HAnDrOMAniA Εκτός από το 50%, από 20/2 
και για 10 ημέρες σε όλα τα προϊόντα, ξεκινάει νέ-
ος κύκλος έξυπνων σεμιναρίων: «Εισαγωγή στο 
κόσμημα», Τρίτη 18.00-20.00, για 5 συνεδρίες, 
με τους Μ. Λυμπεράτο & Ι. Παπακωνσταντίνου (€ 
160), «Χειροποίητο ασήμι», Τετάρτη 18.00-21.00, 
για 12 συνεδρίες, με την Π. Πούλιου (€ 340), «Γλυ-
πτική», Δευτέρα 18.00-21.00, για 12 συνεδρίες (€ 
340) και «Κούκλα κουκλοθέατρου», Πέμπτη 18.00-
20.00, για 5 συνεδρίες (€ 150), με τον Ν. Καριανό. 
Α. Παπανδρέου 39, Χαλάνδρι, 210 6891.566, www.
handromania.gr 

Σε γνωρίζω...

ABiliTY. Υψηλών προ-
διαγραφών γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου 
από όλη την Ελλάδα, Ευ-
ρώπη-Αμερική-Αυστραλία. 
Σύγχρονοι μέθοδοι, πλειά-
δα μελών, σωστά και άμεσα 
αποτελέσματα, εχεμύθεια, 
στοχευμένα ραντεβού. Ρε-
κόρ γάμων και ευτυχισμέ-
νων ζευγαριών και το 2011. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Τιμές 
ασυναγώνιστες. Κάρτες 
δεκτές. Τώρα πλέον μπο-
ρούν όλοι να χαρούν τη συ-
ντροφικότητα, την αγάπη, 
την οικογένεια. Κάντε ένα 
δώρο στον εαυτό σας και 
σε όσους αγαπάτε. Ability. 
Ενώνει ζωές. Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947 (επι-
κοινωνία για ραντεβού)

ABiliTY. 30χρονη αρχι-
τέκτων, ιδ. υπάλληλος 
εταιρείας, ωραιότατη, με 
έντονο δυναμισμό, κόρη 
εκπαιδευτικών, με προσω-
πική περιουσία, αρχισυντά-
κτρια γνωστού περιοδικού 
36χρονη, κούκλα, 1.72, 
λεπτή, πρόσχαρη, επι-
κοινωνιακή, και 48χρονη 
στέλεχος υπουργείου χωρίς 
υποχρεώσεις, γλυκύτατη, 
με σωστές αντιλήψεις, 
επιθυμούν γνωριμία γάμου-
συντροφικότητα. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. «Ability». Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABiliTY. Μηχανολόγος-
μηχανικός ΜΒΑ με μετα-
πτυχιακά 36χρονος, πολύ 
εμφανίσιμος, εύπορης οι-
κογένειας, με καλή εργασία 
και οικονομικά ευκατάστα-
τος, πολιτικός μηχανικός 
στέλεχος ΔΕΗ 43χρονος, 
γοητευτικός, ευγενής, με 
εξωστρεφή χαρακτήρα, 
καρδιολόγος-χειρούργος 
52χρονος ψηλός με α-
θλητικό παράστημα και 
υψηλό status, άνθρωπος 
με κύρος και αξιοπρέπεια, 
επιχειρηματίας 56χρονος 
πολύ αρρενωπός 1.85 με 
χιούμορ και προσωπικό-
τητα, επιθυμούν γνωριμία 
γάμου-συντροφικότητα. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γο-
νέων-συγγενών. «Ability». 
Ρεκόρ γάμων και ευτυχι-
σμένων ζευγαριών. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

Αβαντάζ. «Πάππας» εκλε-
κτές Γνωριμίες Γάμου. Το 
γραφείο μας συνεχίζει την 
επιτυχημένη πορεία του 
στο χώρο των συνοικε-
σίων, με σοβαρότητα και 
εχεμύθεια. Άνθρωποι όλων 
των ηλικιών, σοβαροί και 
συγκροτημένοι, ανωτάτου 
πνευματικού και οικονομι-
κού επιπέδου, αναζητούν 
και βρίσκουν κοντά μας το 
σύντροφο της ζωής τους. 
Συνεργασία με γονείς. Πα-
νελλαδικά-εξωτερικό. Σας 
περιμένουμε στο Κολωνάκι, 
Ομήρου 38, στον 3ο όροφο, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, τη-
λέφωνο για ραντεβού 210 
3620.147, www.pappas.gr  

Απολαύστε, νιώστε, ζήστε 
το όνειρο της αγάπης και 
της συντροφικότητας. Κά-
ντε την ευχή πραγματικό-
τητα. Το Γραφείο «Λούης» 
πραγματοποιεί ευχές!!! και 
μοιράζει απλόχερα χαμό-
γελο, ελπίδα και επιτυχίες 

στον έρωτα και τη ζωή!!! 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812, 210 4179.152, 
www.louis.gr

ViP’s. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 30χρονη 
αεροσυνοδός, καλλονή με 
καταπράσινα μάτια που σε 
αφοπλίζουν, πολύ καλού 
χαρακτήρα και δεν πετάει 
καθόλου στα σύννεφα, 
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
ιταλικά, ισπανικά, μηνιαίο 
εισόδημα € 4.000, ρετιρέ 
στη Γλυφάδα, εξοχικό 
στην Πάτμο, Ι.Χ., αγαπάει 
τα ταξίδια, το χορό, τη 
γυμναστική, το βόλεϊ, 
επιθυμεί να γνωρίσει το 
στυλοβάτη της οικογένειάς 
της. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. VIP’S. 
«Διεθνή Γραφεία Συνοικε-
σίων». Κεντρικό: Νίκης 24, 
Σύνταγμα, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, υποκατάστημα: 
Λεωφ. Σαρωνίδας 37, 
Σαρωνίδα, 22910 60130, 
www.vip-petridi.gr Τώρα 
μπορείτε να παρακολουθεί-
τε τη Μάγδα Πετρίδη μέσα 
από την εκπομπή «Άρωμα 
Ελλάδας», που θα εκπέμπει 
σε 33 κανάλια σε όλη την 
Ελλάδα από 20/2/2012 με 
συνταγές για πετυχημένους 
γάμους.

ViP’s. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει για γνωρι-
μία γάμου: 34χρονος καθη-
γητής μουσικής σε δημόσιο 
λύκειο και ιδιόκτητο ωδείο, 
μετρίου αναστήματος με 
καταπληκτικό χιούμορ και 
γνήσιο χαρακτήρα, γνω-
ρίζει αγγλικά, γερμανικά, 
μηνιαίο εισόδημα πάνω από 
€ 3.500, 2ώροφο, εξοχικό, 
Ι.Χ., αγαπάει τη μουσική, 
τους περιπάτους, το τένις 
και την καλή παρέα, επιθυ-
μεί να γνωρίσει μια γυναίκα 
αξιόλογη με ευαισθησίες 
και ηθικές αρχές. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. «Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων». 
Κεντρικό: Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, υποκατάστημα: 
Λεωφ. Σαρωνίδας 37, 
Σαρωνίδα, 22910 60130, 
www.vip-petridi.gr. Τώρα 
μπορείτε να παρακολουθεί-
τε τη Μάγδα Πετρίδη μέσα 
από την εκπομπή «Άρωμα 
Ελλάδας», που θα εκπέμπει 
σε 33 κανάλια σε όλη την 
Ελλάδα από 20/2/2012 με 
συνταγές για πετυχημένους 
γάμους.

Απόκριες με σύντροφο!!! 
Άκρως επιθυμητή 26χρονη 
Βολιώτισσα, καθηγήτρια 
αγγλικής φιλολογίας, 
ξανθιά, 1.74 ύψος, πανέ-
μορφη, επιθυμεί γνωριμία-
έξοδο Τσικνοπέμπτης με 
κύριο εχέμυθο, γλυκών 
τρόπων. Δεκτό ταξίδι 
επαρχία-εξωτερικό. 210 
8064.902

Ζήτα μου ό,τι θες

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

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε 
με το 210 3617.369 (11.00-18.00)

Χρεώσεις: € 34 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 
κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 45.

Μικρές

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

ευκαιρίες 
της εβδομάδας

REEBOK 
Η καινοτόμος εταιρεία φέρνει τον 
Μάρτιο το Reebok CrossFit®, ένα 

πρόγραμμα γυμναστικής που απευ-
θύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας με 

ομαδικά χαρακτηριστικά και στόχο τη βελτίωση 
της φυσικής κατάστασης. Η πρώτη γνωριμία θα 
γίνει με υπαίθρια Reebok CrossFit® boxes. 

THE DARKNESS 
2 LIMITED EDITION
Η συνέχεια του πολυβραβευμένου παιχνιδιού 
The Darkness, εμπνευσμένο από τη διάσημη 

ομώνυμη σειρά βιβλί-
ων κόμικ, θα σε βάλει 
να ακολουθήσεις τα 
επικίνδυνα βήματα του 
Jackie Estacado, αρχη-
γού μιας φαμίλιας του 
υποκόσμου της Νέας 
Υόρκης, φύλακα μιας 
αρχαίας και ανελέη-
της δύναμης χάους 
γνωστής ως Darkness 
ή «Σκότος»…

Μη 
χάσεις
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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».

 «Που λες, φορούσα δυο παλ-
τά, το ’να καλά τ’ άλλο ριχτά, τα 
δυο συγχρόνως». Εκείνος: σέξι, 
μορφωμένος, καθώς πρέπει με 
μια υποψία «αλήτη» στο βλέμμα, 

σοβαρός με φοβερό χιούμορ, Θεσσαλο-
νικιός και καλό παιδί. Σχεδόν τέλειος. 
Κάνουμε μαζί χορό, τον βλέπω συχνά... 
Εκείνη: σέξι, τυπάκι, με προσωπικότητα 
αλλά και «τρελοκομείο», ψαγμένη αλ-
λά όχι δήθεν, Θεσσαλονικιά και καλό 
παιδί. Σχεδόν τέλεια. Σπουδάζουμε μα-
ζί, τη βλέπω συχνά... Και στη μέση Εγώ, 
να σκέφτομαι συνεχώς «θα πάω κι ας 
μου βγει και σε κακό», γιατί τους θέλω 
πολύ, και Εκείνη και Εκείνον. Έχω προ-
σεγγίσει και τα δύο άτομα, με διαφορε-
τικό τρόπο και σε διαφορετική έκταση, 
αλλά δεν έχω πάρει ξεκάθαρη απάντηση 
από κανέναν. Ξέρω ότι με το ένα από τα 
δύο οι πιθανότητες είναι πολλές, ενώ 
με το άλλο μηδαμινές. Για το ένα άτομο 
νιώθω έντονη σωματική έλξη (τόσο έ-
ντονη πρώτη φορά!), για το άλλο έρωτα 
(και έχω καιρό να το νιώσω). Προφανώς 
έχω μπερδευτεί, άσε που χτες είδα όνει-
ρο ότι Εκείνος και Εκείνη τα φτιάξανε 
και ζήσανε happily ever after. Μιλάμε 
για δράμα, όχι αστεία! Αυτά είναι δι-
λήμματα, ρε Μυρτώ, και όχι Μνημόνιο 
ή Χρεοκοπία (λέμε καμιά μαλακία πού 
και πού)! «Κι είναι οι δρόμοι υγροί, τι 
κατάλαβαν, τι από μένα; Λες και τα μυ-
στικά τα κρατούσα κρυφά για να μεί-
νουν κρυμμένα». Χαιρ
Υ.Γ. Μάλλον τα γράφω για να τα δω 
γραμμένα μπροστά μου, μήπως ξεστρα-
βωθώ και πάρω καμιά απόφαση. Π@π@
ρι@, αλλά hope dies last. Παρ’ όλα αυ-
τά, κάθε συμβουλή καλοδεχούμενη. 
Venceremos!

Μα δεν τίθεται θέμα διλήμματος νομίζω. Θα 
ετίθετο αν τους είχατε και τους δύο και δεν 
ξέρατε ποιον να διαλέξετε. Προς το παρόν 
βρισκόμαστε στο αμέσως προηγούμενο στά-
διο, οπότε hold your horses για να δούμε πού 
θα κάτσει η μπίλια και μετά έχει ο Θεός. Ε-
κτός αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώ-
πων που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε 
δύο δραστηριότητες ταυτόχρονα και αναρω-
τιέστε πού να κάνετε focus για να στείλετε τα 
πιο εκλεκτά σας φλερτόνια. Αν συμβαίνει 
αυτό, τότε όντως υπάρχει πρόβλημα.
Υ.Γ. Διαλέξτε τον πιο επικίνδυνο. Vivere 
Pericolosamente που λένε και οι Ιάπωνες.

»Το e-mail που σου στέλνουμε εί-
ναι –θεωρούμε– λιγάκι πρωτό-

τυπο. Είμαστε 2 φίλοι από τις φοιτητικές 
μας μέρες και κάποτε στην παρέα υπήρ-
χε κι ένας τρίτος. Ο Μάνος. Το παιδί αυ-
τό είχε γνωρίσει στο 1ο έτος (τότε που 
γνώρισε κι εμάς) μια κοπελιά. Τα φτιά-
ξανε και τα είχαν 8 χρόνια. Ήταν η πρώ-
τη του, αλλά δεν ήταν ο πρώτος της... Να 
μη στα πολυλογούμε, τον χώρισε αυτή 
μετά από 8 χρόνια σχέσης (18-26) και 
ο Μάνος τα έβαψε μαύρα (η πρώτη του 

βλέπεις... αυτός θεωρούσε ότι θα είναι 
για πάντα μαζί και άλλα τέτοια χαζορο-
μαντικά). Εδώ και δυο χρόνια είναι ακό-
μα κολλημένος και ό,τι και να του λέμε, 
ό,τι και να κάνουμε δεν λέει να ξεκολ-
λήσει... Βγαίνουμε έξω (με το ζόρι έρχε-
ται), τον κοιτάνε κοπελίτσες στα μπαρά-
κια και στις καφετέριες και αυτός τίπο-
τα! Ρε, αυτή σε κοιτάει του λέμε, αυτός 
στον κόσμο του! Προξενιά του κανονί-
σαμε με γνωστές μας, ούτε αυτά ήθελε. 
Μετά από πολλή σκέψη τι να κάνουμε 
με την περίπτωσή του, σε θερμοπαρα-
καλούμε (και μη μας κράξεις, θέλουμε 
να τον σοκάρουμε μπας και ξυπνήσει) 
να δημοσιεύσεις το mail του και να προ-
σκαλέσουμε όλες τις αναγνώστριές σου 
να τον κράξουν ανελέητα, να του την 
πέσουν, να του στείλουν ερωτικά ποιή-
ματα, ό,τι τους κατέβει ας του στείλουν 
τέλος πάντων, μπας και τον καταφέ-
ρουμε να ανταλλάξει στη ζωή του δυο 
κουβέντες με κάποια θηλυκιά ύπαρξη 
πέρα από την πρώην του. Δεν έχει ιδέα 
τι του έχουμε σκαρώσει, ούτε διαβάζει 
A.V. απ’ όσο ξέρουμε. Κι αν γυρίσει να 
μας πει τίποτα, θα τον αρχίσουμε στις 
φάπες. Μυρτώ, κάνε το καλό και ρίξ’ το 
στο γιαλό.
Υ.Γ. Λες τελικά να χρεοκοπήσουμε; 
Love.

- Χρήστος Λ., Θανάσης Φ.

Εγώ δεν δημοσιεύω το e mail του αγοριού, 
γιατί αν ήμουν στη θέση του και μου κάνανε 
τέτοιο πράγμα οι κολλητές μου, θα άρχιζα 
στις φάπες κι εκείνες και την αντίστοιχη 
«Μίλα μου βρώμικα» τύπισσα (σιγά μην υ-
πάρχει αντίστοιχη, λέμε τώρα). Μπράβο σας 
που νοιάζεστε, αλλά αυτές οι μέθοδοι είναι 
κάπως βάναυσες για μια ραγισμένη καρδιά. 

Υ.Γ. Έχουμε χρεοκοπήσει ήδη.

Άσχετο. Νιώθω το πιο θολωμένο, άγριο και 
χωρίς ελπίδα κομμάτι του εαυτού μου να 
αναδύεται από τα τρίσβαθα, βλέποντας τον 
πολιτικό και οικονομικό βανδαλισμό μέσα 
σε μια χώρα που κατά τύχη υφίσταται. Και 
ξαφνικά, η συζήτηση μετακινήθηκε από το 
μνημόνιο, στις φωτιές. Μπίνγκο.  

Άσχετο. Τι ωραίο να ανακαλύπτεις γούστο 
και αισθητική στη γειτονιά σου. Το ένα το 
λένε «Τραπεζαρία», είναι στη Χαροκόπου 
11 και δεν παίζεται. Delivery; Ναι, αλλά τι 
delivery. Παραγγέλνω σπίτι μου ή πηγαίνω 
εκεί, στο μεγάλο τετράγωνο τραπέζι, για να 
φάω φοβερά γιουβαρλάκια, κοτόπουλο με 
δεντρολίβανο, μοσχαράκι με γλυκό κρασί 
και πολλά άλλα, καλύτερα από σπιτικά (σόρι, 
μάμα). Το άλλο είναι στη Στοά Καραντινού:  
Mitsea’s Barber Shop. Κουκλί. Σα σκηνικό, 
έτοιμο για γύρισμα. Αξίζει να τσεκάρετε ο-
πωσδήποτε.  A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Βεβαίως εντυπωσιάζεσαι κι εκπλήσσεσαι όταν οι 
άνθρωποι που προσπαθείς να αποφύγεις –γιατί 
σε τρελαίνουν ερωτικά ή επαγγελματικά– αλλά-
ζουν στάση απέναντί σου, με την Αφροδίτη να δι-
ελαύνει στο ζώδιό σου, και σου κάνουν φιλοφρο-
νήσεις, σε βρίσκουν γοητευτικό, ενδιαφέροντα ή 
και πολύτιμο. Ακόμα κι αν ανήκεις στους Κριούς 
που βλέπουν τη ζωή μέσα από τα μαύρα γυαλιά 
της Αποκάλυψης λόγω Πλούτωνα ή θεωρείς ότι το 
σύμπαν σε έχει ξεχάσει, ανακαλύπτεις ότι κάθεσαι 
πάνω σε ένα ουράνιο τόξο μετά από καταιγίδα – το 
ουράνιο τόξο διαρκεί λίγο είναι η αλήθεια, αλλά 
τουλάχιστον σου θυμίζει ότι η ζωή είναι ΚΑΙ φωτει-
νή. Δεν είναι απίθανο το σύμπαν να απαντήσει στις 
επιθυμίες σου, οπότε χαλάρωσε την άμυνα τουλά-
χιστον στις προσωπικές σχέσεις, άφησε για λίγο 
τη σκληρή κριτική και την αμείλικτη ειλικρίνεια και 
αντιμετώπισε τη ζωή και τους άλλους με λίγη υπέ-
ροχη ελαφρότητα – δεν θα σε σκοτώσει. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

O Δίας σε κρατάει από το χέρι προστατεύοντάς 
σε και βγάζοντάς σε σε ξέφωτα εκεί που φοβάσαι 
ότι έπεσες σε αδιέξοδο, ενώ ο Άρης, ανάδρομος 
στην Παρθένο, τονίζει τις διαφορές σου με τους 
ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν. Η Αφροδίτη, 
που επίσης ενδιαφέρει καθώς είναι η κυβερνή-
της σου, βρίσκεται από πάνω σου –στον Κριό–, 
γεγονός που σημαίνει ότι συναισθηματικά οπλίζε-
σαι με ανιδιοτέλεια, διάθεση να δώσεις δεύτερες 
ευκαιρίες, συναίσθηση ότι περισσότερα κερδί-
ζεις με το μέλι παρά με το ξίδι. Πάμε πάλι: Πολλοί 
Ταύροι αφήνονται να κολυμπήσουν στο κοσμικό 
κύμα, αναζητώντας τις χαρές της ιδιωτικής ζωής 
και της οικογένειας, άλλοι κυνηγάνε το φλερτ ή 
ακούνε προσεκτικά αυτά που έχουν να τους πουν 
οι σύντροφοί τους. Όσο για τους τρελαμένους με 
την εξουσία και την καριέρα Ταύρους, θα απολαύ-
σουν την υποστήριξη που θα τους δώσουν φίλοι 
με επιρροή, αλλά με Ποσειδώνα και Κριό στους 
11ο και 12ο ηλιακούς οίκους τους, οι γεννημένοι 
στις πρώτες μέρες του ζωδίου θα έρθουν αντι-
μέτωποι με ξαφνικές αλλαγές που δεν είχαν προ-
βλέψει – είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.  

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Σε κάθε πρωτοβουλία σου, σε κάθε κίνησή σου, σε 
κάθε προσπάθεια να κυλήσουν ήρεμα οι σχέσεις 
ή να υπάρχει ισορροπία στη δουλειά, ξεφυτρώνει 
ένα εμπόδιο (μεγάλο ή μικρό κι εκνευριστικό) για 
το οποίο δεν φταις εσύ. Κάτι σου κλείνει το δρόμο 
ή σε πιέζει να πάρεις μια σημαντική απόφαση για 
την οποία δεν είσαι έτοιμος. Κάθε φορά που απο-
φασίζεις να διεκδικήσεις ή να απαιτήσεις κάποιος 
σε αγνοεί, σου κόβει τον ενθουσιασμό, σου απα-
γορεύει. Πώς αντιδράς σε αυτά τα ΟΧΙ; Είτε υπο-
χωρώντας είτε θυμώνοντας είτε τελειώνοντας. 
Εντάξει μέχρι εδώ. Αν δεν τραβάει μια σχέση, μια 
δουλειά, μια αγάπη, μαζεύεις τα κομμάτια σου και 

την κάνεις για άλλη παραλία. Τι γίνεται όμως αν τα 
μηνύματα που σου δίνει ο Άλλος είναι αντιφατι-
κά, τύπου «θέλω-δεν θέλω», «σε αγαπάω-δεν σε 
αγαπάω», «φεύγω-μένω»; Πώς να επιμείνεις ή να 
αφήσεις τους άλλους να πάρουν προσωρινά το 
πάνω χέρι όταν δεν καταλαβαίνεις τι θέλουν από 
σένα; Και το πιο δύσκολο: Τι γίνεται αν «τα φεύγω/
μένω» προέρχονται από σένα; 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Όσο κι αν πιστεύεις ότι πρέπει να διατηρήσεις μια 
ζωτική απόσταση ανάμεσα σε σένα και αυτούς 
που αγαπάς, ξέρεις ότι εξακολουθείς να είσαι 
υπεύθυνος γι’ αυτούς. Δηλαδή; Δεν μπορείς να 
μη συγχωρήσεις και να μη βοηθήσεις ακόμα κι 
αυτούς που σε πόνεσαν, ενώ ταυτόχρονα στην 
καριέρα σκέφτεσαι ότι δεν έχει σημασία μια νίκη 
που δεν μπορείς να μοιραστείς με κανέναν. Ο 
Κρόνος εντωμεταξύ, ανάδρομος στην τελευταία 
μοίρα του Ζυγού, σε στεγνώνει. Θα διαπιστώσεις 
όμως ότι με την Αφροδίτη στον Κριό και τον Ερμή 
στους Ιχθύες, εκτός από τη βοήθεια που προ-
σφέρουν σε επαγγελματικά θέματα, σου δίνεται 
και η ευκαιρία να βγεις για λίγο από το καβούκι 
σου, να γίνεις λίγο πιο εξωστρεφής, να ανοιχτείς 
και να αισθανθείς άνετα ανάμεσα στον κόσμο ή 
ακόμα και να γνωρίσεις κάποιους/κάποιον –κι 
ανάμεσά τους κάποιον σημαντικό/ή;– που μπο-
ρείς να  εμπιστευθείς, γιατί σου προσφέρουν το 
φρέσκο αέρα που χρειάζεσαι τόοοοοσο πολύ.   

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Επέκταση, ταξίδια, ανώτερες σπουδές, γνωριμίες 
με γοητευτικούς κοσμοπολίτες, άνοιγμα των ερ-
γασιακών ευκαιριών, μετακομίσεις ακόμα και σε 
άλλη χώρα υπάρχουν στο μενού. Είναι η εποχή να 
ελαττώσεις το χάσμα μεταξύ αυτών που ονειρεύ-
εσαι και της πραγματικότητας. Οι μισαλλόδοξοι 
του συστήματος που σου βάζουν τρικλοποδιές 
έχουν ρεπό, οπότε εκμεταλλεύσου την απουσία 
τους για να ξεκινήσεις οτιδήποτε έχει μέλλον. Εάν 
απομακρύνεις από το μυαλό σου όλες τις μαύρες 
σκέψεις που σου δημιουργεί ο Κρόνος και βάλεις 
το μυαλό σου να δουλέψει, θα αντιληφθείς ότι η 
καταστροφή θα συμβεί σε άλλον αιώνα. Υ.Γ. Το 
αγκάθι της εποχής συνεχίζει να είναι η ανάδρομη 
παρουσία του Άρη στην Παρθένο, που έχει ένα 
σκοπό: να αγχωθείς και να κάνεις κάτι για τη χρη-
ματική σου ασφάλεια. Να θυμάσαι όμως ότι με 
τον Άρη δεν είναι καλό να επιτρέψεις να σε κυρι-
εύσει η πρωτόγονη οργή που ώρες ώρες αισθά-
νεσαι, όσο αγανακτισμένος/η κι αν είσαι. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Βρίσκεσαι σε μια ακατανόητη περίοδο, που κάθε 
κίνησή σου είναι σα να γίνεται σε κινούμενη άμμο 
– όσο πιο πολύ κινείσαι τόσο περισσότερο βουλιά-
ζεις. Με τον Άρη ανάδρομο στο κεφάλι σου και στα 
πόδια σου υπάρχουν πισωγυρίσματα, ένα εκα-
τομμύριο πράγματα που σου τη σπάνε, άνθρωποι 
που αδιαφορούν, αφεντικά που σε στραγγίζουν 
και σε παρασύρουν μακριά από το στόχο σου, 
που είναι να ανθίσεις δημιουργικά και να βρεις μια 
θέση στον ήλιο. Έτσι κι αλλιώς έχεις από τις πιο 
μπερδεμένες προσωπικές ζωές. Όταν δεν είσαι 
συναισθηματικά παγωμένος/η ρίχνεσαι με τόση 
εγκατάλειψη στον έρωτα και το ντάντεμα των 
άλλων, που γίνεσαι χίλιες φορές πιο ευάλωτος/η 
από έναν Ιχθύ. Με τον Ερμή και την Αφροδίτη στον 

Κριό, ωστόσο, φαίνεται ότι ο πάγος στις σχέσεις 
που σε ενδιαφέρουν λιώνει πιο γρήγορα κι από τα 
παγόβουνα στην Ανταρκτική. 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Μπορεί η ρουτίνα να αποτελεί κατάρα και οι πιο 
συγκλονιστικές στιγμές της μέρας σου να είναι το 
γυμναστήριο, η πληρωμή των κοινόχρηστων και η 
στιγμή που πέφτεις να κοιμηθείς, όμως υπάρχουν 
μερικές περίοδοι, όπως τώρα, που πρέπει να υπο-
μένεις τη στασιμότητα, να σφουγγαρίζεις αγόγ-
γυστα τα πατώματα σα να είσαι η Σταχτοπούτα. 
Α, ναι… και η φαντασίωση ενός υπέροχου Άλλου 
φουντώνει με την Αφροδίτη στον Κριό. Η ύπαρξη 
ενός ερωτικού αντικειμένου στη ζωή σου μπο-
ρεί να σε κάνει να ανέβεις μέχρι την κορυφή των 
Ιμαλαΐων, να δουλέψεις υπερωρίες σα να γίνονται 
οι Ολυμπιακοί αύριο, να γεννήσεις ιδέες που θα α-
πογειώσουν την καριέρα σου, που θα σε γεμίσουν 
χρήματα και θα χειροκροτηθούν από τον κόσμο. 
Αυτή την εποχή η καρδιά σου έχει βγει βόλτα α-
ναζητώντας τον ενθουσιασμό του ζευγαριού και 
της συντροφικότητας. Την ίδια ώρα, αν είσαι σε 
σχέση, ο/η σύντροφός σου –κι ενώ η καρδιά ή το 
σώμα φλερτάρουν με την απιστία– θέλει να καθί-
σετε στο σπίτι και η καθημερινότητα σε ξενερώνει 
με τις υποχρεώσεις της. Εδώ σε θέλω.  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Οι περισσότεροι αστρολόγοι επικεντρώνονται 
στον  Κρόνο όταν αρχίζει να διελαύνει στον Ή-
λιο μας, όμως είναι σίγουρο ότι το προηγούμενο 
διάστημα –με τη  διέλευση του Κρόνου στον Ζυ-
γό– είναι περισσότερο αγχωτικό για σένα, επειδή 
αισθάνεσαι ότι δεν έχεις τον έλεγχο των κατα-
στάσεων και ότι παλεύεις με αόρατους εχθρούς. 
Είναι σα να βλέπεις ραγισματιές στον τοίχο και 
είσαι σχεδόν βέβαιος/α ότι θα μεταμορφωθούν 
σε ρωγμές. Ακούς τους φόβους, τις ανασφάλει-
ες, τις νευρώσεις και την αγωνία για το μέλλον 
να σου χτυπάνε την πόρτα και συνειδητοποιείς 
ότι η πόρτα βρίσκεται μέσα σου και είναι ανοιχτή. 
Αν υπολογίσουμε στην εσωτερική σύγχυση και 
ρεαλιστικά γεγονότα που έχουν σαν αποτέλεσμα 
κάποια απώλεια, ένα χωρισμό, μια ατυχία, μια ερ-
γασιακή δυσπραγία, τότε η δυσθυμία σου είναι 
απολύτως δικαιολογημένη. Σα να βιώνεις μια γέν-
να που κρατάει δυόμισι χρόνια και αγωνιάς αν το 
μωρό που θα φέρεις στον κόσμο είναι δυνατό και 
γερό. Μην ξεχνάς, ωστόσο, ότι ο Δίας σε διαβε-
βαιώνει ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλά 
και σε προστατεύει όσο μπορεί από κακοτοπιές.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Με πλανήτες στους 5ο και 11ο οίκους σου που 
σε απογειώνουν μέχρι να φοβηθείς το ύψος και 
το ενδεχόμενο να πέσεις με πάταγο στη γη και 
που ανακινούν όλες τις αδυναμίες και τις ελλεί-
ψεις σου, συνειδητοποιείς σοκαρισμένος/η ότι 
ο έρωτας είναι μια εκλεπτυσμένη μορφή τρέλας 
στην οποία εγκαταλειπόμαστε χωρίς να ενδια-
φερόμαστε για τις συνέπειες, αλλά ταυτόχρονα 
συναισθανόμαστε ότι πρέπει να αγαπάμε κά-
ποιον πολύ για να διακινδυνεύσουμε να υποφέ-
ρουμε γι’ αυτόν, αλλιώς δεν αγαπάμε καθόλου.  
Πάντως «L’amour… ce toujours l’amour qui fait 
la difference…». Κι αφού o έρωτας είναι  τόσο α-
ναπόσπαστο μέρος της ζωής σου επειδή έχει πε-
ριπέτεια, μύθους και σου δίνει την αίσθηση ενός 

ανοιχτού στο τέλος ερωτικού μυθιστορήματος, 
τώρα έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις τις σχέ-
σεις που θέλεις να διατηρήσεις και να ανεβάσεις 
άλλο ένα σκαλί την ποιότητα της ερωτικής σου 
ζωής. Αδιαφορείς και για τον έρωτα και για την 
ποιότητά του; Μμμ... Μερικές φορές η επαγγελ-
ματική ζωή είναι απόλυτη προτεραιότητα – και 
μάλιστα όταν τα δέκατα σε αυτήν έχουν γίνει 
πυρετός. Υ.Γ. Πάντως η αναζήτηση του Έρωτα 
μπορεί να γίνει αληθινή πηγή έμπνευσης.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ο κυβερνήτης σου είναι ανάδρομος στον Ζυγό – 
στον τομέα που έχει να κάνει με την επαγγελμα-
τική σου ζωή. Άρα τα προβλήματα και τα εμπό-
δια γίνονται υπόγεια και οι φανεροί εχθροί γίνο-
νται αόρατοι, γεγονός που σημαίνει συναγερμό 
και ψυχραιμία. Θυμήσου: Είναι τις στιγμές που 
αισθάνεσαι ασφαλής και προστατευμένος που 
αυτοί από τους οποίους εξαρτάσαι αποσύρουν 
τη στήριξή τους και σε αφήνουν ξεκρέμαστο. 
Και τότε παλιά άγχη, φόβοι χωρισμού και ζη-
τήματα εγκατάλειψης σε χτυπάνε σαν ξαφνικό 
τσουνάμι. Θα πρέπει, ωστόσο, να ξέρεις ότι κάτι 
τέτοιο είναι περιοδικό και με κανέναν τρόπο δεν 
επηρεάζει σχέσεις που έχουν αποδείξει την α-
ντοχή τους – που έχουν περάσει δηλαδή τα τεστ 
κι έχουν αντέξει στις αντιξοότητες. Αγάπη: Με-
ρικές φορές έρχεται και είναι υπέροχη. Μερικές 
φορές δεν έρχεται καθόλου. Μπορεί να νικήσει 
τα πάντα. Κι εντέλει όταν έχει πρωταρχική θέση 
στο μυαλό σου, πόσο λάθος μπορείς να κάνεις 
κυνηγώντας την;   

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Τέχνασμα: μια άφυλη λέξη που υπονοεί ότι αυτή 
τη στιγμή δεν μπορείς να  παρατήσεις οποιονδή-
ποτε σημαντικό τομέα της ζωής σου σε ενδιαφέ-
ρει, να πάρεις τα αυτοκινητάκια σου ή την κούκλα 
σου και να γυρίσεις στο σπίτι σου θυμωμένος/η. 
Πρέπει να συνεχίσεις να παίζεις. Προσπάθησε να 
αντιμετωπίσεις τον Άλλο στη σχέση σου ή τους 
άλλους (συναδέλφους, εργοδότες, πελάτες, συ-
νεταίρους) στη δουλειά σου ΟΧΙ σαν αναίσθη-
τους, παγωμένους αντιπάλους σε ένα παιχνίδι 
ζωής και θανάτου, αλλά σαν συμμετέχοντες ενός 
διαγωνισμού στρατηγικής που οι έξυπνοι ελιγμοί 
θα σου δώσουν έξτρα πόντους. Το κόλπο είναι να 
μην αντιδράς παρορμητικά στις προκλήσεις ρί-
χνοντας σε κάθε διαφωνία κι από μια βόμβα στο 
κεφάλι του απέναντί σου, αλλά να υποχωρείς 
εκεί που δεν σε παίρνει ή να προχωράς αθόρυβα 
ένα βήμα μπροστά χωρίς να το κάνεις θέμα. Προς 
το παρόν, κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα: απο-
στασιοποιήσου, εκλογίκευσε, συζήτησε. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Ο Ερμής το ζώδιό σου (14/2 - 2/3) επιταχύνει το 
ρυθμό της καθημερινότητας με τη διεκπεραίω-
ση εκκρεμοτήτων και την επαγγελματική ροή 
με επιπλέον κούραση, συναντήσεις, καθήκοντα 
και υποχρεώσεις. Επαγγελματικές και προσωπι-
κές σχέσεις ξαναμπαίνουν στο ON χωρίς συναι-
σθηματισμούς, αλλά με βάση την επίλυση προ-
βλημάτων σε πρακτικό επίπεδο. Η παρουσία του 
Ποσειδώνα στo ζώδιό σου από την άλλη πλευρά 
μπορεί να σου δημιουργήσει έντονες ψυχολο-
γικές διακυμάνσεις –εάν ανήκεις κυρίως στις 
πρώτες μέρες του ζωδίου–, που η γκάμα τους 
περικλείει από έκσταση, ενθουσιασμό και βαθιά 
απογοήτευση μέχρι ανεξήγητη κούραση και λή-
θαργο. Όσο για τη συνεχιζόμενη παρουσία του 
ανάδρομου Άρη στην Παρθένο, σηματοδοτεί την 
εμμονή σου σε παλιά πατρόν σκέψης, την προσή-
λωσή σου στους ήδη περπατημένους δρόμους 
και την αντίστασή σου στις αλλαγές που είναι α-
ναπόφευκτες. Αν δεν ρισκάρεις με επιλογές που 
έχουν τον κίνδυνο να φας τα μούτρα σου, πώς 
περιμένεις να δημιουργήσεις μια ισορροπημένη 
σχέση ή να εξελιχθείς επαγγελματικά;  A  

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

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Υδροχόε, το κόλπο είναι να μην 
αντιδράς παρορμητικά στις 
προκλήσεις ρίχνοντας σε κάθε 
διαφωνία κι από μία βόμβα 
στο κεφάλι του απέναντί σου, 
αλλά να υποχωρείς εκεί 
που δεν σε παίρνει.
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