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Rethink Athens
 Το σχέδιο του Ιδρύματος 

Ωνάση για την ανασυγκρότηση 
του κέντρου της πόλης 

Της Κατερίνας Ι. Ανέστη
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ΣυνεντευξειΣ

Ο Θάνος τζήμερος  
Στον Ευτύχη Παλλήκαρη 

σελ. 12

Ο Μιχάλης Ρέππας  
Στην Κατερίνα Παναγοπούλου

 σελ. 18

Η γειτονιά μου, 

τα Εξάρχεια 
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Α
υτές τις μέρες στη χώρα μας έγινε ένα θαύμα. Ο 
Θεός άκουσε τις επικλήσεις του κυρίου Καμμέ-
νου στην Παναγία. Άκουσε τις ικεσίες του κυρίου 
Σαμαρά για τη βοήθεια του Χριστού. Κι έτσι, ένα 

νησί, η Ζάκυνθος, έγινε δυόμισι φορές μεγαλύτερo. Πώς 
έγινε αυτό το θαύμα; Ο δήμαρχος του νησιού, ευτυχώς, δεν 
περίμενε τη Θεία βοήθεια από το υπερπέραν. Και έκανε αυτό 
που δεν κάνει το κράτος. Αντί για την Παναγία, προσέφυγε σε 
μια τεχνική εταιρεία, χαρτογράφησε με αεροφωτογραφίες το 
νησί και διαπίστωσε ότι 15.000 κτίρια δεν ήταν συνδεδεμένα 
με ρολόι της ΔΕΗ, έπαιρναν παράνομο ρεύμα, ότι τα πραγ-
ματικά τετραγωνικά ξενοδοχείων, επιχειρήσεων, κατοικιών, 
ήταν τριπλάσια απ’ όσα δηλώνονται. 

Η αγανάκτηση ξεχείλισε. Η «δίκαιη οργή» όσων απέφευγαν 
να πληρώσουν δημοτικά τέλη μέχρι τώρα, κατήγγειλε τη νέα 
εξόντωση της τοπικής κοινωνίας. Στο δημοτικό συμβούλιο, 
ως είθισται, «αγανακτισμένοι» επιτέθηκαν με γιαούρτια και 
αυγά στον άτυχο δήμαρχο που είχε την ιδέα να πληρώνουν 
όλοι τους δημοτικούς φόρους. Αυτό που δεν έγινε όμως γνω-
στό, είναι ότι στη νέα, μεγαλύτερη Ζάκυνθο, τα δημοτικά 
τέλη έπεσαν στο μισό. Πώς έγινε το δεύτερο θαύμα; Απλώς 
τώρα δεν πληρώνουν οι μισοί και για τους υπόλοιπους. Αυτό 
είναι το κρυμμένο δίδαγμα της Ζακύνθου. Ότι έτσι πληρώ-
νουμε λιγότερα, όχι με κατάρες στη Μέρκελ. 
Καθώς αργά, βασανιστικά και με καθυστέρηση προχωράμε 
στο δρόμο της ανασυγκρότησης, τα αποτελέσματα θα γίνο-
νται όλο και πιο θεαματικά, θα είναι πολλαπλασιαστικά. Τα 
κρυμμένα μυστικά θα αποκαλύπτονται. Οι επιδιώξεις θα γί-
νονται πιο φανερές. Σιγά σιγά, μήνα με το μήνα, θα φαίνεται 
τι στόχο είχαν οι καθυστερήσεις, τι κρυμμένα συμφέροντα 
εξυπηρετούσε η αδιάλλακτη αντίθεση σε κάθε αλλαγή. Αν η 
γενική κατεύθυνση δεν διακοπεί, σιγά σιγά και μετά όλο και 
πιο γρήγορα, οι κρυμμένες πηγές πλουτισμού θα αποκαλύ-
πτονται η μια μετά την άλλη. 

Αυτό που γίνεται τούτες τις μέρες δεν έχει ξαναγίνει στη σύγ-
χρονη ιστορία μας. Κάθε μέρα αποκαλύπτεται δημοσίως, 
καταρρέει και αποσυντίθεται, ένα τεράστιο σύστημα διαφθο-
ράς, λεηλασίας, παράνομου πλουτισμού και πελατειακών 
σχέσεων. Οι αριθμοί είναι ασύλληπτοι. 50.000 walking dead 
που εισέπρατταν συντάξεις, 40.000 ανάπηροι που δεν εμφα-
νίστηκαν, 50.000 προνοιακά επιδόματα που δεν προσήλθαν 
προς απογραφή, 17.000 συντάξεις του ΟΓΑ χωρίς δικαιολο-
γητικά. Από τον πρώτο μόλις έλεγχο γίνεται φανερό ότι ε-
κατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σ’ ένα όργιο λε-
ηλασίας που στοίχιζε πολλά δις στο ελληνικό Δημόσιο. Έτσι 
λύθηκε άλλο ένα ελληνικό αίνιγμα: πώς, αφού οι κοινωνικές 
δαπάνες στη χώρα μας δεν υστερούν από τις ευρωπαϊκές, η 
καταπολέμηση της φτώχειας στην Ελλάδα δεν είναι ικανο-
ποιητική; Γιατί το κοινωνικό κράτος πρόνοιας έχει αντικατα-
σταθεί με το πελατειακό κράτος. Παίρνουν όσοι μπορούν, όχι 
όσοι έχουν ανάγκη. 

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ξηλώνεται ολόκληρο το τμήμα, επι-
χορηγήσεις έπαιρναν όσοι συναλλάσσονται, όχι όσοι κάνουν 
επενδύσεις. 1.500 έργα ανενεργά βγαίνουν από το ΕΣΠΑ. Σε 
9 υποκαταστήματα του ΙΚΑ μέχρι στιγμής, πάνω από 500 
άτομα είναι εμπλεκόμενα σε απάτες εκατομμυρίων. Στις α-
ποθήκες 10άδες τόνοι φαρμακευτικών υλικών σαπίζουν χα-
μένοι ώστε οι προμήθειες και οι μίζες να διπλασιάζονται και 
να τριπλασιάζονται. Επιδόματα χωρίς αιτία στον ΟΑΕΔ. Υπο-
λογίζεται από την πρώτη κιόλας καταγραφή ότι τουλάχιστον 
το 25% των επιδομάτων, αξίας 6 δις το χρόνο, δίνονται παρά-
νομα. Μόνο οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία ισοδυναμούν 
με τα 11,5 δις των επιπλέον μέτρων που απαιτεί η Τρόικα να 
ληφθούν φέτος. 
Αυτοί οι αριθμοί αποκαλύπτουν το κρυμμένο μυστικό που ό-
λοι ξέρουν αλλά ποτέ δεν ομολογούν γιατί ο ελληνικός παρα-

σιτισμός έχει κυριαρχήσει πάνω στο δημόσιο διάλογο. Ότι το 
κυρίαρχο σύστημα είναι ένα σύστημα ανομίας, ένα εφιαλτικό 
σύστημα με χιλιάδες ρυθμίσεις, παραθυράκια, τροπολογίες, 
ειδικές διατάξεις που γεννάει συνεχώς διαφθορά. Η διαφθο-
ρά συνδέεται με τη σπατάλη, την αδιαφάνεια, τη γραφειοκρα-
τία, τις πελατειακές σχέσεις. Η διαφθορά είναι απλώς το μέσο 
με το οποίο γίνεται η διανομή του πλούτου στο σύστημα. 

Για να μη φανεί η αληθινή φύση του ελληνικού παρασιτι-
σμού, πάντα τόσα χρόνια μιλούσαν «για λίγους επίορκους 
υπαλλήλους». Για να κρύψουν το γεγονός ότι το θέμα δεν 
είναι οι εκατομμυριούχοι υπάλληλοι του ΙΚΑ Καλλιθέας, αλ-
λά όλο το σύστημα που είναι στημένο έτσι για να δημιουργεί 
συνεχώς διαφθορά. Ότι οι ποινές που επιβάλλονται είναι 10 
ημέρες αργία, ότι τα πιστοποιητικά για την πρόνοια δεν τα 
δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά οι σύλλογοι πολυτέ-
κνων, ότι δεν γίνεται κτηματολόγιο, δασολόγιο, χωροταξικά 
σχέδια για να λυμαίνονται τη δημόσια γη, ότι δεν προχωράνε 
στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ώστε να επιτυγχάνεται 
η απόλυτη λεηλασία στις φαρμακευτικές δαπάνες. Ότι νο-
σοκομεία, δήμοι, ιδρύματα, νομικά πρόσωπα της εκκλησίας 
δεν συντάσσουν ισολογισμούς. Ότι η απογραφή στις απο-
θήκες των νοσοκομείων δεν προχωράει για να συνεχίζεται 
το πλιάτσικο. Παραδόξως ενώ όλα αυτά γίνονται γνωστά, 
κανείς δεν δηλώνει αγανακτισμένος. Καμία οργισμένη α-
νακοίνωση κόμματος δεν βλέπω. Κανείς δεν φωνάζει τώρα, 
κλέφτες, προδότες, κρεμάλες. Γιατί τώρα αποκαλύπτεται 
αυτό που προσπαθούσαν να κρύψουν από την αρχή. Ότι όλα 
είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής: πού θα γίνουν οι μειώσεις, 
πού θα βρεθούν τα λεφτά. Έπρεπε να περάσουν 2,5 χρόνια 
για να ανακοινώσουν τώρα τη λεηλασία δισεκατομμυρίων. 
Αφού μέχρι τώρα έβαζαν φόρους και μείωναν μισθούς για να 
τη συντηρήσουν. 

Γιατί δεν ξεκίνησαν από την αρχή έτσι; Δεν μπορούν να θίξουν 
την κομματική τους πελατεία. Όταν είναι κυβέρνηση κάνουν 
καθυστέρηση και κερδίζουν χρόνο. Όταν είναι στην αντιπο-
λίτευση είναι ακόμα χειρότεροι, αρνούνται και το ίδιο το πρό-
βλημα, είναι «παραμύθι χωρίς δράκο» λένε, αρνούνται την 
ανάγκη μείωσης των δαπανών. Κανείς δεν πρέπει να χάσει 
«κεκτημένα», λένε, κλείνοντας το μάτι στο πελατειακό κρά-
τος. Η αλήθεια όμως είναι ότι κάποιοι πρέπει να χάσουν. Αυ-
τοί που άκοπα κέρδιζαν μέχρι τώρα προνόμια και προσόδους 
τα οποία πλήρωνε η υπόλοιπη κοινωνία. Γι’ αυτό τώρα, που 
αποκαλύπτεται το μέγεθος της λεηλασίας, επικρατεί γενική 
αμηχανία. Πώς να κατηγορήσουν τώρα τους «ναζί τοκογλύ-
φους» για τις εκατοντάδες χιλιάδες υπεξαιρέσεις του δημόσι-
ου πλούτου που εξασφάλιζε το πελατειακό σύστημα; 
Όσο προχωράει ο καιρός, θα αποκαλύπτεται περισσότερο η 
κυνική επιλογή του πολιτικού συστήματος, η υποκρισία της 
ψεύτικης αγανάκτησης, η δημαγωγία του κρατικοδίαιτου 
συνδικαλισμού, η ηθική χρεοκοπία της Αριστεράς. 

Προτίμησαν να προστατεύσουν το πελατειακό κράτος, έστω 
κι αν οδήγησαν ολόκληρη τη χώρα σε βαθιά και παρατεταμένη 
ύφεση. Χρησιμοποίησαν μέχρι και παρακρατικές μεθόδους 
εναντίον του κόμματος-πατέρα, αγανακτισμένοι γιατί πια δεν 
μπορεί να τους εξασφαλίσει τα άκοπα έσοδα που τους είχε υπο-
σχεθεί. Υπεράσπισαν τα προνόμιά τους αρνούμενοι αδιάλλα-
κτα την παραμικρή προσπάθεια εξυγίανσης του παρασιτισμού. 
Προστάτευσαν τη διαφθορά λέγοντας ότι υπερασπίζονται το 
κράτος κοινωνικής πρόνοιας, προστάτευσαν το πελατειακό 
κράτος λέγοντας ότι υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον. 
Αρνήθηκαν τις πραγματικές κοινωνικές αδικίες, στήνοντας 
ψεύτικες μάχες με τους «ξένους», τους «εφοπλιστές». 
Όλες οι επαναστατικές κορόνες, οι ψεύτικες φιλολαϊκές δι-
ακηρύξεις των τελευταίων χρόνων, είχαν στόχο να κρύψουν 
όσα μαθαίνουμε αυτές τις μέρες και όσα θα μάθουμε στο μέλ-
λον. Είχαν σκοπό να κρύψουν τα κλοπιμαία. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης
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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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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Πίτσι-πίτσι…
…ηταν οί καφέδές μέ φίλους ας πουμέ, αλλα ορίςτέ που τους έχουμέ κοψέί – έδώ κοβονταί 
οι σχέσέισ, οι γάμοι, τά κέράτά κάι οι φιλιέσ γινοντάι πάράνάλωμά, πωσ νά μην άλλάξουν οι κά-
φέδέσ Ή οι ζωέσ; ́ η τά κάντράκιά στον τοιχο σάσ, που θά τά κάτέβάσέτέ ολά γιά νά κρέμάσέτέ το 
πάράπάνω ρητο; άφου πρωτά το κέντησέτέ στάυροβέλονιά μέ τά χέράκιά σάσ...

Π
όσες ερωτήσεις, πόσες χειροτεχνί-

ες… το θέμα είναι ότι  κάποτε «πίνα-

με καφέδες» για πλάκα και χτυπάγα-

με ένα τοστάκι στο καφέ-μπαρ της 

γειτονιάς μας ανταλλάσσοντας τα 

εσώψυχά μας με ξένα εσώψυχα και τώρα δεν το κάνου-

με πια… ή, όταν το κάνουμε, σκανάρουμε ένα τέταρτο το 

μενού για το πιο τσέτουλο τσάι. άλλά βέβαια, προσαρμό-

ζεται κανείς στις αλλαγές και πάει για άλλα, δεν θα σκά-

σουμε κι όλας, πολλή σημασία δώσαμε κ.λπ. κ.λπ.

  

λοιπόοοον. τι έγινε τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες; χα-

μός, όπως έγινε και τις προτελευταίες δεκαπέντε μέρες 

και τις προ-προ-τελευταίες. η οικογένειά μου έλλειψε 

σύσσωμη ένα τριήμερο αφήνοντας μόνο έναν έφηβο 

γιο, που μένει σε διάφορα άλλα σπίτια έτσι κι αλλιώς. το 

κενό, μετά από οικογένεια-μέχρι-τα-αυτιά, είναι εκκω-

φαντικό: δεν ξέρεις πού να πρωτο-πάς, με αποτέλεσμα 

να μην πηγαίνεις σχεδόν πουθενά. Έχεις ολόκληρο το 

σπίτι δικό σου, με άπλυτα πιάτα, πεταμένα παπούτσια 

παντού και ακαταστασία που δεν επείγεται να γίνει τά-

ξη. και θα βγεις από το σπίτι; σιγά μην κουνηθείς! θα 

φτιάξεις πλαστικό ποπ-κορν με γεύση εξωγήινου και θα 

στρωθείς στην τηλεόραση. 

και μετά θα φας το ποπ-κορν και θα πάρεις τους δρό-

μους, σόρι. γιατί βαριέσαι να δεις τηλεόραση πιο πολύ 

απ’ ό,τι βαριέσαι να ντυθείς…

πήγα για μεζέδες στο «Μονοπώλιον Αθηνών» ένα βρά-

δυ με φίλους, που είχαμε όλοι πολλά κέφια. συμβαίνει 

τόσο σπάνια πια αυτό, που είναι αξιοσημείωτο – οι μι-

σοί είναι πάντοτε άκεφοι, στραβωμένοι με ανοησίες, 

συφιλιασμένοι με σαχλαμάρες (και πάντα είμαι με τους 

άλλους μισούς). έκείνο το βράδυ ήταν η τέλεια ατμό-

σφαιρα, η τέλεια παρέα, το τέλειο φαγητό, οι τέλειες 

τιμές. μιλούσαμε για βιβλία, μουσικές και ταινίες της 

δεκαετίας του ’70-80. η γουίτνεϊ δεν είχε πεθάνει ακόμα, 

μόνον η Έιμυ. έίχαμε ελπίδες. η βραδιά ήταν αξέχαστη, 

από αυτές που τις σκέφτεσαι μετά και λες «πώωωωωω-

ρεμεγάλεναπούμε, ωραία περνάγαμε τότε!». 

το φαγητό στο «μονοπώλιον» είναι απλό, ελληνικό, 

στρέιτ, νόστιμο. οι μικρές τσαχπινιές στο μενού είναι 

ακριβώς όσο μικρές χρειάζεται ώστε να μη σε ταράζουν. 

το εστιατόριο είναι «μαγέρικο» παλιάς κοπής, μεγάλο, 

αεράτο, τζαμαρια-σμένο γύρω-γύρω και ευχάριστο. συ-

νολικά, δηλαδή, τζάμι: με € 15 το άτομο τρως μια χαρά. 

Ά λλο (κρύο) βράδυ φάγαμε τέλεια σπιτικά πα-

γωτά στο «Gelato Πόλη - gelateria», στη δ. ά-

ρεοπαγίτου: είναι του παραλόγου να τρως πα-

γωτό χωνάκι πριν ζεστάνει έστω και λίγο ο καιρός, αλλά 

το «Gelato πόλη» έχει τόσο υπέροχα χειροποίητα παγω-

τά που ξεχνάς ότι είναι, indeed, κρύα. και τα «παιδικά 

χωνάκια» είναι φθηνότερα από τα κανονικά, όχι μόνον 

επειδή είναι μικρότερα, αλλά κι επειδή τα παιδάκια τα 

ρίχνουν τα μισά κάτω έτσι κι αλλιώς κι όταν είναι ακριβά 

κλαις τα λεφτά σου. 

στο θέμα «φθηνότερα», με πήγε μια φίλη στο κατάστημα 

«Άουτς!» στην πλατεία έιρήνης και βρήκαμε ένα σωρό 

ρούχα, σε όλα τα μεγέθη, από παντελόνια και μπλου-

ζάκια μέχρι ζακέτες και σακάκια… σε σούπερ-χαμηλές 

τιμές, αλλά κανονικά, ωραία ρουχαλάκια, όχι αποθηκέξ, 

καμία σχέση. μοντέρνα κι έτσι, φρέσκια παραλαβή, με 

πολύ λίγα χρήματα. πια όλοι ψάχνουμε για πράγματα με 

λίγα χρήματα και το πίτσι-πίτσι αντικαθίσταται όσο πάει 

από ανταλλαγές πληροφοριών. ποιος πουλάει φθηνά, 

και τι, και πού, και πότε. και τέτοια.

Άλλο βράδυ (μιλάμε για δεκαπέντε μέρες, με κενό τρι-

ήμερο χωρίς οικογένεια)… πήγαμε στο «Ρόδι», πολύ 

όμορφη αρμένικη ταβέρνα-εστιατόριο, με πολύ όμορ-

φους σερβιτόρους, όπως παρατήρησα εντελώς τυχαία 

ενώ έσκυβα να μαζέψω μαργαρίτες, και πολύ νόστιμους 

αρμενο-τουρκο-ελληνικούς μεζέδες. υπήρχε κάτι με πα-

στουρμά συγκλονιστικό αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται, 

ένα λεχματζούν άψογο, ένα γιαουρτλού παραδοσιακό, 

ρολό μελιτζάνας υπέροχο… και μεγάλα τραπέζια για 

μεγάλες παρέες, και ζεστή ατμόσφαιρα και κρασί χύμα. 

οι τιμές καλές (κάτω από € 20) για κάμποσο φαΐ/κρασί. 

βγαίνεις σκασμένος και είναι κρίμα να μη φας το ζελέ 

με φρούτα και γιαούρτι στο τέλος, γιατί είναι εντελώς 

μαμαδέξ-βορειοελλαδίτικο. 

με άλλα λόγια (να αγαπιόμαστε)… η ζωή είναι καλή. θα 

βρούμε δουλειές και λεφτά όπου να ’ναι, γκόμενες/οι 

υπάρχουν, θα ανοίξει ο καιρός, όλα θα πάνε πρίμα. δεν 

τα γράφω αυτά επειδή και καλά με πληρώνουνε, αλλά 

επειδή λέγε-λέγε ψήνεται ο άνθρωπος, με το πίτσι-πίτσι 

δηλαδή θα το πιστέψουμε όλοι ότι στρώνει το ζήτημα. 

άκόμα κι αυτή η φωνή μέσα στο κεφάλι μας που σκοτώ-

νεται ότι πάλι δεν έχουμε πάρει τις χάπες μας… A  

Μονοπώλιον 
Αθηνών, 
εστιατόριο, 
Κειριάδων & 
Ιπποθοντι-
δών 10, Κάτω 
Πετράλωνα, 
210 3459.172

Gelato Πό-
λη, Gelateria, 
Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου 
8, Ακρόπολη, 
210 3217.879 

Άουτς,  
Αιόλου 29, 
πλ. Αγίας 
Ειρήνης,  
210 3312.614 

Το ρόδι, 
Κρέοντος 
163 & Ρόδου, 
Σεπόλια,  
210 5134.367
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ (panikoval500@gmail.com) 

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε...

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
Απορώ πού βρίσκω ακόμα το κουράγιο και 
γράφω, αντί να παρακολουθώ το όργιο που 
συντελείται στα ζουμπουλάκια του απέναντι 
μπαλκονιού. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
Πήρατε είδηση τα κωδικοποιημένα ποιήματα 
που βρίσκονται σε τοίχους, πεζοδρόμια, πλακά-
κια της Αθήνας; Ψάξτε στο www.codepoetry.gr

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΟΔΑ
Πλεκτή ζακέτα πάνω από το μπουφάν. Τέλειο 
στιλ. (Το είδα στον ένα εκ των δύο Deux Hommes)

ΚΑΤΙΑ ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ
Στο μονόλογό της στο «Νίνα 2» παρατηρείς το α-
στείο και μάταιο δράμα της ανθρώπινης μοίρας 
και συμπάσχεις. Ένα ταξίδι αυτογνωσίας που 
αφορά όλους μας. Παραπάνω από καλοδεχού-
μενο. (Στη Θεμιστοκλέους 104, κάθε Πέμπτη και 
Παρασκευή)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Έχετε όλα τα ζώδια;»
(Κυρία χαζεύοντας πασχαλινή λαμπάδα με το 
ακρωνύμιο Ι.Χ.Θ.Υ.Σ (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σω-
τήρ) στο μαγαζί του Παρλιάρου στην Κηφισιά)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
Θεέ, πρόσεξέ μας.

ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Αύριο είναι η τέταρτη και από μεθαύριο…
 χιονοθύελλες!

Η ΓΚΡΙΝΙΑ
Καλέ μου άνθρωπε, όταν σε ρωτάω τι κάνεις, 
δεν θέλω να μου κάνεις πολιτική ανάλυση. Μου 
αρκεί να ξέρω ότι είσαι καλά, ότι κάνεις σεξ και 
ότι είσαι ψιλοχορτάτος.

ΑΝ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΛΕΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ…
…φιδέ κι ακινησία.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τους τελευταίους ελέγχους, η μισή 
Χίος είναι τυφλή. Εξού και πάνε δυο-δυο.

ΙΚΑ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
Αυτό δεν ήταν Ίδρυμα, εδώ γίνονταν 
τα Ελευσίνια Μυστήρια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
«Από τότε που δήλωσα αντιμνημονιακός 
με κόψανε πολλά Μέσα».
(Δήλωσε σε συνέντευξή του)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Αν ήταν μάγκας, θα έβγαινε με 106%
όπως ο Πούτιν.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Βίβερε περικολοζαμέντε.

«Δεν πάμε κα-
λά. Άνοιξη!»

(Νεαρό ζευγάρι στην πλατεία Κολω-
νακίου. Κυριακή μεσημέρι με ήλιο. 

Η κοπέλα σέρνει βαλίτσα με 
ροδάκια.)

Κυρία: Σήμε-
ρα θέλω ένα φρέ-

σκο κουλούρι, τραγανό.
Κουλουράς: Πάντα είναι 

φρέσκα.
Κυρία: Χτες δεν ήταν, όμως, 

φρέσκα. Αγόρασα δύο και ήταν 
χάλια.

Κουλουράς: Να ’ξερες τα πόδια 
μου πώς πονάνε, έχουνε πρη-

στεί από την ορθοστασία…
(Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους. 

Τρίτη πρωί.)

-Τα Γκούντις 
είναι αυτά που έχου-

νε κοτόπουλο με…
-Ρε, κάτσε πρώτα να τα 

βρούμε πού είναι.
(Δεκατριάχρονα, δύο κορίτσια κι ένα 

αγόρι, χαμένα στην πλατεία Μη-
τροπόλεως. Σχολική εκδρομή, 

Κυριακή πρωί.)

«Τι; ΠΟΣΑ 
της δίνει; Ααα, θα 

γίνω καθαρίστρια τό-
τε. Γιατί να δουλεύω με 

ποσοστά;»
(Νεαρή στο κινητό της. Προαστια-

κός, διαδρομή Δουκίσσης 
Πλακεντίας - Νερατζιώ-

τισσα.)

«Μόνο για 
Αθήνα δεν μοιάζει 

εδώ πέρα».
(Τα ίδια δεκατριάχρονα, ίδια εκ-

δρομή, ίδια πλατεία.)

«Ο ΑΓΙΟΣ
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΝ

 ΥΠΑΡΧΕΙ. 
ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΑΣ ΤΑ 

ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ».

(Γραμμένο σε τοίχο 
Νηπιαγωγείου/Δημοτικού 

στο Μετς)

Κόρη Νο.1: Θα 
σου φτιάξω κρέμα με 

καλέντουλα, να σε κάνω 
μάγκα.

Πατέρας: Γιατί; Δεν είμαι μά-
γκας; 

Κόρη Νο.2: Χωρίς καλέντουλα 
δεν είσαι τίποτα.

(Οικογενειακές στιγμές, πατέρας και 
κόρες. Café στην Μπενάκη, 

Παρασκευή πρωί.)

Κάπου πήγα κάτι είδα

Κ
υ ρ ι α κ ή  π ρ ω ί 
σ τ ο  Μ έ γ α ρ ο , 
ώρα 11. Πλήθος 
κόσμου είναι μα-
ζεμένο για την πα-
ράσταση «Όπερα, 

Μιούζικαλ, Παραμύθια… τρία σ’ ένα!». Το 
κομμάτι της όπερας εκτυλίχθηκε, προς 
έκπληξη όλων, στο φουαγιέ του Μεγά-
ρου Μουσικής από την ομάδα Oper(O) 

(τη γνωστή σε όλους μας ομάδα από νέους 
επαγγελματίες λυρικούς τραγουδιστές, 
ηθοποιούς και μουσικούς, που παρουσι-
άζουν παραστάσεις όπερας σε ανοιχτούς, 
μη συμβατικούς χώρους με έναν καινοτό-
μο, φρέσκο τρόπο). Καμουφλαρισμένοι μέ-
σα στον κόσμο, οι Oper(O) και οι μουσικοί 
ξεπροβάλλουν σιγά-σιγά μέσα από το πλή-
θος και οι πρώτοι ήχοι από την «Κάρμεν» 
του Bizet αγκαλιάζουν το χώρο. Από κάθε 
γωνιά της αίθουσας, ο κόσμος μαζεύεται και 
μια διαφορετική παράσταση αρχίζει. Η μα-
γεία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα μικρών 
και μεγάλων. Η «Κάρμεν», σαν μια άλλη παράσταση δρόμου, εκτυ-
λίσσεται στο φουαγιέ μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρι-
σκομένων. Η αμεσότητα της όπερας κέρδισε τους παρευρισκομέ-
νους και έγινε πιο προσβάσιμη, πιο αληθινή. Η τέχνη νίκησε και 
έλαμψε ο επαναστατικός χαρακτήρας της σε όλο του το μεγαλείο. 

Περιμένουμε και άλλες τέτοιες εμφανίσεις των Oper(O) 
μέσα στη μαρτυρική μας πόλη που, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, 
αναζητά ένα ήρεμο περιβάλλον για να πατήσει restart. 

Η βασική ομάδα των Oper(O) είναι: Εριφίλη Γιαννακοπούλου, Γιώργος 
Ζιάβρας και Ειρήνη Γεωργαλάκη

Με τους Οper(O) στο Μέγαρο

Το Εξώφυλλο 
μας 
Αυτή την εβδομά-

δα το σχεδιάζει η 

Λυδία Βενιέρη. 

Γεννήθηκε το 1964 

στην Αθήνα και 

σπούδασε στη 

Σχολή Καλών Τε-

χνών του Παρισιού 

όπου εξειδικεύτη-

κε στη ζωγραφική, 

τη γλυπτική και τη 

λιθογραφία. Επη-

ρεασμένη από την 

ελληνική τέχνη και 

τη φιλοσοφία, 

η Λυδία Βενιέρη 

συνδυάζει στο 

έργο της την 

εικαστική παρά-

δοση και το σύγ-

χρονο πολιτισμό. 

Το έργο της έχει 

παρουσιαστεί σε 

δεκάδες εκθέσεις 

σε Ελλάδα και 

εξωτερικό, ενώ 

έχει βραβευθεί σε 

διεθνείς διαγωνι-

σμούς.  

Σήμερα ζει και 

εργάζεται στη Νέα 

Υόρκη.

DO IT! Κάθε εβδομά-
δα ένας καλλιτέχνης 
αναλαμβάνει να σχε-
διάσει 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.

   - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
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● Κι όμως βγάζει νόημα: 
Όταν είσαι υπάλληλος του ΙΚΑ 
και γνωρίζεις ότι ένας τυφλός 
στον οποίο κόβεις επίδομα 
αναπηρίας οδηγεί ταξί, δεν 
είναι λογικό να παραγγείλεις 
τεράστιες ποσότητες γύψου 
για να είσαι προετοιμασμένος 
για τα πολλαπλά κατάγματα 
που θα προκαλέσει;  

 ● Πάντως με τόση ένταση 
που συζητιέται στα κανάλια 
ο «φόβος για επεισόδια στην 
παρέλαση της 25ης Μαρτίου», 
είναι να απορεί κανείς πώς 
περνάει ακόμα από το μυαλό 
κάποιων να κάνουν επεισόδια!
● Ειδικά μάλιστα όταν οι εκ-
φωνητές και οι ρεπόρτερ δεί-
χνουν τέτοια μνημειώδη αυτο-
συγκράτηση και αποφεύγουν 
να μπουν σε λεπτομέρειες για 
νέες τεχνικές εκτόξευσης πέ-
τρας ή γιαουρτιού, για να μην 
εξάψουν τα πνεύματα...
● Είναι, δηλαδή, όπως όταν 
εύχονται να σταματήσουν οι 
αποδοκιμασίες στον Γιώργο 
Νταλάρα, ενώ την ίδια στιγμή 
έχουν στήσει τις κάμερες σε 
στρατηγικά σημεία και περι-
μένουν τα καλά πλάνα. 
● Ενώ ο παρουσιαστής δεν 
βλέπει την ώρα να αρχίσουν 
τα επεισόδια, για να σπεύσει 
να τα καταδικάσει.

● Διδάγματα από τη «συνω-
μοσία» για τη δολοφονία 
Καραμανλή #Νο 1: Ακόμα κι 
αν σε κυνηγάνε μυστικές υπη-
ρεσίες για να σε δολοφονή-

σουν μπορείς να κυκλοφορείς 
δημόσια, κάνοντας περίπατο 
για χώνεψη, τα μεσημέρια στη 
Ραφήνα, γιατί προφανώς σε 
προστατεύει από τα εχθρικά 
πυρά η αόρατη ψυχοτρονική 
ασπίδα των Χανεμπού.
● Διδάγματα από τη «συνω-
μοσία» για τη δολοφονία 
Καραμανλή #Νο 2: Αν ένας 
Τούρκος πρωθυπουργός και 
ένας Έλληνας πρωθυπουργός 
έχουν εναντιωθεί στρατηγικά 
στα ίδια σκοτεινά συμφέρο-
ντα, τα σκοτεινά συμφέροντα 
θα επιλέξουν να δολο-
φονήσουν αυτόν 
που χρειάζε-
ται περισ-
σότερο μια 
δικαιολογία 
για την α-
πραξία του.
● Διδάγματα 
από τη συ-
νωμοσία για 
τη δολοφονία 
Καραμανλή #Νο 3: Κανένας 
πατριώτης δεν θεωρεί πρό-
βλημα να περιφέρονται Ρώσοι 
πράκτορες ανάμεσά μας και 
να αποκαλύπτουν σκοτεινά 
σχέδια. Προφανώς γιατί είναι 
ορθόδοξοι και πολεμούν 
τους εκπροσώπους της Νέας 
Τάξης, που θέλει να μας υπο-
δουλώσει. 
● Διδάγματα από τη συνω-
μοσία για τη δολοφονία 
Καραμανλή #Νο 4: Τελικά η 
πτώχευση της χώρας εντάσ-
σεται στα σχέδια των σκοτει-
νών δυνάμεων για οικονομική 

αποσταθεροποίηση, που είχε 
στόχο την κυβέρνηση Καρα-
μανλή. Άρα, στην πραγματικό-
τητα δεν υπάρχει. Άρα, λάθος 
φωνάζουν όλοι τόσο καιρό 
για τους κλέφτες πολιτικούς 
και κουνάνε κρεμάλες.
● Διδάγματα από τη συνω-
μοσία για τη δολοφονία 
Καραμανλή #Νο 5: Όταν η 
κατασκοπική εκπαίδευσή σου 
εξαντλείται σε μερικά βίπερ, 
είναι λογικό να υποθέσεις ότι 
όταν οι κακοί εγκαταλείπουν 
ένα αυτοκίνητο αφήνουν 
μέσα περούκες, γυαλιά νυχτε-
ρινής όρασης και άλλα υλικά 
της δεκαετίας του ’50. Και 
ότι δεν έχουν ιδέα τι είναι το 
Google Earth. 
● Με άλλα λόγια: Πρόσεχε 
ποιον επιχορηγείς με κρατικές 
διαφημίσεις όταν είσαι στην 
κυβέρνηση, γιατί αυτός θα εί-
ναι που θα σε κάνει ρεζίλι μετά, 
νομίζοντας ότι σου προσφέρει 
εκδούλευση με το να προσπα-
θεί να σε αποκαταστήσει. 
● Είναι το γνωστό αξίωμα 
«ό,τι πληρώνεις παίρνεις».

● Ο ορισμός της ειρωνείας: 
Να είσαι μαϊμού ανάπηρος 
του ΙΚΑ και να γελάς με τα 
αστεία για την αναπηρία του 
Σόιμπλε που κάνει ο Γιώργος 
Αυτιάς, πριν μιλήσει για τις 

συντάξεις σου…
●…οι οποίες κινδυ-

νεύουν από τους 
δανειστές μας, 
στους οποίους 
ξεπούλησαν τη 
χώρα οι δοσίλογοι 

πολιτικοί προκειμέ-
νου να αγοράσουν 

ψήφους (και) μέσω 
μαϊμού συντάξεων… 

●…αντί να κάνουν όπως ο 
Πάνος Καμμένος, που δια-
γράφει τους τόκους και ενα-
ποθέτει τις ελπίδες του στη 
βοήθεια της Παναγίας…
●…η οποία θα σε βοήθαγε να 
γίνεις καλά με ένα θαύμα, αν ή-
σουν πραγματικά ανάπηρος…
●…ώστε να αποδοκιμάσεις 
τον Νταλάρα και να ακυρώσεις 
τις συναυλίες του για να μάθει!

● Ουρανομήκη:  Μονάδες 
μέτρησης απόστασης που 
ισούνται με το μήκος μιας μέ-
σης ουράς.  A   

Από τον 
Νίκο 
Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για άμεση ενίσχυση της μικροσκοπικής βίδας 
που κρατάει συνδεδεμένα εκείνα τα πλαστικά των γυαλιών που ακουμπάνε 
στη μύτη, με τον υπόλοιπο σκελετό)

Ο πρώην πρωθυπουργός, που παραδόξως κατηγορείται περισσότερο για το 
«Λεφτά υπάρχουν» παρά για το «Προτείνω τον Πετσάλνικο», αποκαλύπτει:

Τα Tweets του

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για…
«Ξεκαρφωκάρφωμα»: Η τόσο επίμονη προσπάθεια να δείξεις ότι δεν καρφώνεσαι 
στο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάποιου συνομιλητή, ώστε τελικά καταλήγεις να 
καρφώνεσαι περισσότερο. 

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

    Απομαγνητοφωνητής 

ομιλιών του 

Ευάγγελου 

Βενιζέλου

Forrest Gump
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Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας 
έχεις ζήσει;

Γεννήθηκα στην Κυψέλη, μεγάλω-
σα στην Ηλιούπολη, τώρα ζω ξανά 

στην Κυψέλη.

Φιλοξενείς κάποιον από το εξω-
τερικό. Oι 3 προτάσεις σου;

Μουσείο Ακρόπολης, θέατρο, 
περίπατος στου Φιλοπάππου.

Η πιο «μόνο στην Αθήνα» ιστορία 
που σου έχει συμβεί;

Οδηγώ μηχανή σε κατηφόρα, 
λάδια στο δρόμο. Βλέπω μοτο-

σικλέτα μπροστά μου να πέφτει, 
τσιμπάω τα φρένα, πέφτω κι εγώ. 
Έρχεται η τροχαία και κάνει νόημα 
στους διερχόμενους μοτοσικλε-
τιστές να προσέχουν. Όμως στέ-
κεται... μετά τα λάδια. Μέσα σε 20 

λεπτά, έπεσαν άλλοι 14.

Το μέρος που προτείνεις για 
φθηνό φαγητό...

Πλατεία Μαβίλη ή Βούτα (στη Λ. 
Βουλιαγμένης), έχω μια συμπάθεια 

στο «βρόμικο».

Ποια διαδρομή θα απολάμβανε 
με τη μηχανή του ο «Μαύρος Ιπ-
πέας», που υποδύθηκες στο «L»;
Αν και όχι «αθηναϊκή» είναι σίγου-
ρα η διαδρομή –παραλιακά– προς 
Σούνιο. Αυτή ήταν και στην ταινία.

Πρώτο μεθύσι στην Αθήνα;
Στην Πλάκα, σε ένα ρεμπετάδικο, 
με παρέα από τη γειτονιά... Πολύ 

γέλιο!

Ένας καλός λόγος για να μένεις 
πια σε αυτή την πόλη; Κι ένας για 

να φύγεις; 
Εδώ είναι όλοι μου οι φίλοι. Αλλά 

είναι πια πολύς ο θόρυβος.

Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο που 
διαχωρίζει το καλό από το κακό 

stand up comedy;
Όταν όλοι είναι με τα τασάκια ανά 

χείρας... και απειλούν για εκτόξευ-
ση, τότε μάλλον μιλάμε για κακό 

stand up.

Ένας ανώνυμος Αθηναίος που 
πρέπει οπωσδήποτε να γνωρί-

σουμε;
Ούτε εγώ τον ξέρω, αλλά τον έχω 
δει κάμποσες φορές. Οδηγεί ένα 
αυτοκίνητο που γράφει στο πίσω 

τζάμι «μη βλασφημείτε τα θεία, 
κίνδυνος ατυχήματος». 

Ο μεγαλύτερος αθηναϊκός σου 
φόβος;

Χμ... μη βγει πάλι δήμαρχος ο 
Αβραμόπουλος.

Ο Μ.Π. παρουσιάζει κάθε Δευτ. στις 
21.30 τη stand up comedy «Μάκης και 
Αντώνης… εις γαμοκοινωνίαν» μαζί 
με τον Αντώνη Κρόμπα στο Nueva 

Trova (Αθηνάς & Βλαχάβα, 
Μοναστηράκι). 

Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
Σκίτσο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΓΚΤΖΙΛΑΣ

Aθήνα

ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ηθοποιός

ID

Τ ι είδα την προηγούμενη Παρασκευή στο 

κέντρο; Είδα μαμάδες να χορεύουν τα παι-

δάκια τους το «Σαν τον καραγκιόζη», που έ-

παιζε η Φιλαρμονική στη Βουκουρεστίου. 

Είδα πλήθος συγκεντρωμένο στην Ερμού να 

χαζεύει με την ομάδα κρουστών. Κάτι κορί-

τσια, μαθήτριες έμοιαζαν, παρασύρθηκαν, 

άρχισαν να χορεύουν κι αυτά. Είδα γονείς, 

παιδιά, ζευγαράκια και σκυλιά να παρακολουθούν όρθιοι σχεδόν δυο ώρες 

μια performance tango στο Μοναστηράκι, ακούγοντας αργεντίνικη μουσι-

κή. Ένα ζευγάρι, έξω από τον κύκλο των πολλών, προσπαθούσε να μάθει τα 

βήματα. Έφυγαν αγκαλιασμένοι. Η μαμά χαμογέλασε στο παιδάκι. Το αγόρι 

έσφιξε το χέρι του κοριτσιού. Η πόλη μας ζωντάνεψε, για λίγο. 

Ήταν η πρώτη μέρα δράσης του σχεδίου «Παρασκευή στην Αθήνα». Της 

εκστρατείας που συντονίζεται απο τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, με τη βο-

ήθεια του Δήμου, της Περιφέρειας και της ΕΑΧΑ με σύνθημα «Να κερδίσουμε 

ξανά την πόλη μας». Να γίνει το κέντρο ξανά ελκυστικό στους Αθηναίους. Για 

τις επόμενες 3 Παρασκευές, με συντονισμένη δράση προσφορών, events, 

αυτός ακριβώς είναι ο στόχος. Οι περισσότεροι χαίρονται που επιτέλους 

κάτι συμβαίνει στην πόλη. Η ιδέα είναι να υπάρχουν προσφορές, events, να 

παίξουμε μουσική, να ξαναμαζευτεί ο κόσμος στο κέντρο, να φωτιστούν οι 

δρόμοι, να μη φοβόμαστε. Υπάρχουν κι αυτοί που πρόλαβαν να πουν ότι, 

εδώ ο κόσμος χάνεται, εσείς κάνετε ψώνια και happenings; Είναι δύσκολο 

να διατηρήσεις το ηθικό ψηλά όταν το σύμπαν γύρω καταρρέει, αλλά με τα 

μύρια που συμβαίνουν σε όλους το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να 

παραδώσουμε την πόλη μας στο σκοτάδι, στη μιζέρια, στην εγκατάλειψη. Γι’ 

αυτό, όταν μαζεύεται ο κόσμος, όταν χαμογελάει, όταν φωτίζονται οι σκοτει-

νές γωνιές, εμείς θα είμαστε εκεί. 

Την Παρασκευή 23/3
 έχουν προγραμματιστεί οι εξής δράσεις

Happy 
Fridays

Κάπου πήγα κάτι είδα

Της ΕΛIΖΑΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

Το σχέδιο «Παρασκευή στην Αθήνα» έκανε την πρεμιέρα του την περασμένη εβδομάδα και δεν τα πήγε 

καθόλου άσχημα. Οπότε και αυτή την Παρασκευή επιμένουμε κεντρικά, για να κερδίσουμε ξανά την πόλη μας.

 Στις 5μ.μ., η ομάδα ξυλοπόδαρων ζο-
γκλέρ της σχολής ακροβατών Circus Dayz 
μαζί με τη Φιλαρμονική του Δήμου θα ξε-
κινήσει τα μαγικά της από το Σύνταγμα, 
κατεβαίνοντας προς Καπνικαρέα, όπου η 
Φιλαρμονική θα δώσει συναυλία.

 Στις 6 μ.μ., θα ξεκινήσει ιστορικός περί-
πατος-ξενάγηση από την πλατεία Ομονοί-
ας στις γύρω περιοχές. Το κάλεσμα είναι 
στις 5.30 μ.μ., για να οργανωθούμε.

  Μετά τις 7 μ.μ. ανοιχτή milonga και δω-
ρεάν μαθήματα tango από την ομάδα δα-
σκάλων του Bandoneon Mate Bar-Café, 
μαζι με τους Luis y Elena Mestre, στην πλα-
τεία Κοραή.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε όλα τα μπαρ και εστιατόρια του Ψυρρή που έχουν το ειδικό αυτοκολλητάκι στην πόρτα, ισχύει ΚΑΙ έκπτωση -20% 
ΚΑΙ το δεύτερο ποτό δώρο. Για πληροφορίες για τη δράση και όλες τις προσφορές, επισκεφτείτε το www.athensfridays.gr

 athensvoice.gr  Διαβάστε  αυτή την εβδομάδα

Η μεγάλη 
διαφθορά τρώει 

τη μικρή. 
Του Θεόδωρου 

Σκυλακάκη

Πέρα από το
 μνημόνιο. 

Του Δημήτρη 
Σκάλκου

Η ιντερνετική 
επίθεση κατά του 

Μόσιαλου. 
Του Δημήτρη Φύσσα

Οι δύο όψεις του 
(ελληνικού) 
νομίσματος. 

Του Μίμη 
Χρυσομάλλη

Βενιζέλος: 
«Αρχίζουμε». Τι 

ακριβώς; 
Της Μαρίας Σωτηρίου

Παρέλαση στη 
Zombieland. 

Του Ευτύχη
 Παλλήκαρη
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

 «Στο εστιατόριο 
 που τρών’ τα συνεργεία» 
Είναι ένα από κείνα τα ταπεινά, λαϊκά μαγαζιά 

που δεν σου γεμίζουνε το μάτι. Όταν όμως 

φας, πιεις ή χαρείς κανένα αυτοσχέδιο γλέντι 

με τους μουτζούρηδες/τον κόσμο της φόρμας  

«στο εστιατόριο που τρών’ τα συνεργεία» (ό-

πως λέει το τραγούδι των Ξυδάκη-Γκόνη), τότε 

δεν το ξεχνάς ποτέ. Μιλάμε για το μαγαζί της 

κ. Γιώτας, όπου έφαγα ένα αληθινό «εργατι-

κό» σάντουιτς (μισή φραντζόλα με ομελετά-

ρα, δικό της μπιφτέκι, 

φέτα, πατάτες, ντο-

μάτα) κι ήπια και μια 

μπίρα, πληρώνοντας 

πέντε ευρώ. Διαθέτει 

καφέδες, σουβλάκια, 

κρασί, αναψυκτικά, 

ενώ βάζει και μια κα-

τσαρόλα μαγειρευτό 

τη μ έρα.  Δουλεύει 

φυ σ ικά μ ε  ω ρ άρ ια 

συνεργείων, οπότε 

μην πάτε βράδυ. 

Σερρών 98 & Άργους, 
Ακαδημία Πλάτωνα, 
210 5134.378 (φωτο-
γραφία) 

 Γιατί τη λένε 
 Βικτώρια 
Η παλιά αυτή πλατεία 

της Αθήνας (από το 

19ο αι.) λεγόταν Κυ-

ριακού – μερικοί υπε-

ρήλικες τη λένε ακόμα 

έτσι. Ο Κυριακός ήταν ικανότατος δήμαρχος 

της πόλης μας από τον Απρίλη του 1870 μέχρι 

τον Μάη του 1879 (την τρίτη εκλογή την έχασε) 

και το σπίτι του ήταν στην περιοχή. Εκεί (1889-

1926) λειτούργησε ο επίγειος σταθμός «Πλα-

τεία Κυριακού» του τρένου του Λαυρίου. Για 

τη μετονομασία της πλατείας σε «Βικτωρίας» 

υπάρχουν δυο εκδοχές. Πρώτη, από τη γνω-

στή βασίλισσα της Βρετανίας, που βασίλεψε το 

τεράστιο διάστημα των 64 χρόνων, περνώντας 

λίγο και στον 20ό αιώνα. Δεύτερη, από την κόρη 

του Κυριακού. Όταν εγκαινιάστηκε, υπόγειος 

πια (1948) ο σταθμός του διάδοχου τρένου, του 

γνωστού μας ηλεκτρικού, πήρε κι αυτός το νέο 

όνομα της πλατείας. Χαρακτηριστικό του: το 

ωραιότατο βεραμάν πλακάκι. Κύριες πηγές: Γ. 

Π. Παρασκευόπουλος, «Οι δήμαρχοι των Αθη-

νών 1835-1907» στο http://anemi.lib.uoc.gr/

metadata/b/8/e/metadata-01-0000128.tkl (το 

βιβλίο κατεβαίνει δωρεάν, σε μορφή pdf) και 

http://tinyurl.com/7h6calp.  

 «Παλάς» Παγκρατίου 
Αν θέλετε να δείτε πώς ήταν οι κινηματογράφοι 

που πήγαιναν οι γονείς και οι παππούδες σας 

δεν έχετε άλλη επιλογή, παρά αυτό το σινεμά. 

Λειτουργεί χειμώνα-καλοκαίρι σε ειδικό κτί-

ριο κινηματογράφου (ο θερινός στην ταράτσα) 

και, όπως γράφει στην πρόσοψή του, ξεκίνησε 

το 1925: είναι το παλιότερο καλοκαιρινό που 

σώζεται, η «Αίγλη» στο Ζάππειο εγκαινιάστηκε 

τρία χρόνια μετά. Στον κινηματογράφο αυτό 

του κ. Πόταγα, είναι κάπως σαν να πηγαίνεις 

σινεμά, αλ λά ταυτόχρονα 

να βρίσκεσαι σ’ ένα μουσείο 

για το σινεμά. Μέσα στη χει-

μερινή αίθουσα, ο χρόνος 

έχει σταματήσει κάπου στο 

’65: απλίκες αρχαίες, μέτρια 

ηχητικά, άβολα καθίσματα, ε-

ξώστης (που δεν λειτουργεί), 

οθόνη παλιά. Όμως η πρόσο-

ψη είναι φιλικότατη, τα κα-

βαλέτα με τις φωτογραφίες 

πάντα γυαλισμένα, το μπαρ 

εξυπηρετικό, οι φωτεινές ε-

πιγραφές «WC» και «BAR» μο-

ναδικής αισθητικής. Αν έχετε 

σπαρτιάτικη διάθεση και δεν 

ζητάτε πολλή άνεση, δείτε 

το, αναδίδεται μια ορισμένη 

γοητεία από το χώρο. Στο 

κάτω-κάτω παίζει μέχρι και 

τρεις ταινίες με το ίδιο εισιτή-

ριο – και είναι σχεδόν πάντα 

πρώτης ποιότητας. 

Υμηττού 109 & Ιφικράτους, Πα-
γκράτι, στο κεντρικότερο σημείο 

της συνοικίας, 211 7511.868

 «Πολιτική και Τέχνη» 
Η καινούργια, ζωντανή εκπομπή 

του A.V. Web Radio είναι γεγονός. Kάθε Τρί-

τη, 3.30-5.00 το απόγευμα, με την πολύτιμη 

τεχνική βοήθεια του Βάιου Συντσιρμά και της 

Μάρως Ζήνα, συζητάω με τους καλεσμένους 

μου τα θέματα που λέει ο τίτλος της εκπομπής, 

ενώ στη συνέχεια παρουσιάζω βιβλία και λο-

γοτεχνικά περιοδικά. Μπείτε στο site της Α.V., 

αναζητήστε το σχετικό σύνδεσμο και μετά όλα 

είναι εύκολα. 

Προς τον κ. Βασ. Λάλο, Πεύκη. Ευχαριστώ πολύ,  

χρόνια είχα να πάρω αληθινό γράμμα με γραμ-

ματόσημο. Δυστυχώς το γράμμα σας παράπεσε 

και δημοσίευσα ήδη την απάντηση άλλου ανα-

γνώστη. Δείτε: http://tinyurl.com/6p9bgb4. A

➜ d.fyssas@gmail.com

Kαινούργια, ζωντανή εκπομπή 
του Δημήτρη Φύσσα 

«City Lover» στο  Web Radio  
της AΤΗΕΝS VOICE.

Κάθε Τρίτη, 15.30 - 17.00 το από-
γευμα, τρία μισάωρα: μισή ώρα 
πολιτική, μισή ώρα τέχνη και μι-

σή ώρα παρουσίαση βιβλίων.

Μόνο μέσα από το site 
της AΤΗΕΝS VOICE

Νέα web
 εκπομπή της 

AΤΗΕΝS VOICE

Πολιτική & τέχνη 



Σ ικέ είναι ο καβγάς για το Μνη-
μόνιο ώστε να πάψει η συζήτη-
ση για τις αναγκαίες μεταρρυθ-

μίσεις, τονίζει ο Θάνος Τζήμερος. Ο 
πρόεδρος του κόμματος «Δημιουργία 
ξανά!» μιλά με κοφτερή γλώσσα για τα 
κόμματα, τα συνδικάτα, τις αγκυλώσεις 
στο κράτος και την κοινωνία.

Αυτές τις μέρες γινόμαστε μάρτυρες δημιουρ-

γίας νέων κομμάτων ενόψει εκλογών. Είναι, 

θα λέγαμε, της μόδας... Εσείς προχωρήσατε 

στη συγκρότηση ενός ακόμη κόμματος. Τι δι-

αφορετικό κομίζει; Η πρώτη δημόσια εμ-
φάνισή μας έγινε στις 23/10/2011 και η 
ίδρυση στον Άρειο Πάγο στις 8/12/2011. 
Άρα, είμαστε πρωτοπόροι. Το διαφορε-
τικό της «Δημιουργίας» δεν είναι στα 
λόγια. Είναι στους ανθρώπους. Πώς να 
περιγράψεις την «καθαρή ματιά»; Το 
αισθάνεσαι όμως, αμέσως, και σε ζε-
σταίνει. Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτι-
κή καριέρα – το έχουμε αποδείξει με 
τη ζωή μας. Θέλουμε να σηκώσουμε τα 
μανίκια, να καθαρίσουμε την κόπρο του 
Αυγείου, να κάνουμε τις θεσμικές με-
ταρρυθμίσεις που θα καθιερώσουν έναν 
άλλο πολιτικό πολιτισμό – και να πάμε 
σπίτια μας. Με δική μας πρωτοβουλία 
παραιτούμαστε από κάθε συνταξιοδο-
τικό δικαίωμα που προκύπτει από κάθε 

πιθανή εκλογή σε πολιτική θέση. Δια-
φορετικά δεν είναι αυτά;

Με άλλα λόγια, επαγγέλλεστε ένα κόμμα χω-

ρίς «μεσάζοντες επαγγελματίες πολιτικούς». 

Και πώς διασφαλίζετε αυτή την προϋπόθεση; 
Φτιάχνοντας ένα κόμμα από ανθρώπους 
της παραγωγικής οικονομίας. Είσαι παιδί 
του κομματικού σωλήνα; Μακριά! Είσαι 
καριερίστας απατεώνας, δηλαδή πολι-
τευτής; Αλλού! Το ζητούμενο της εποχής 
είναι να ξαναβάλουμε στο προσκήνιο 
την έννοια του «ενεργού πολίτη», ώστε 
να παραχθεί πολιτική, δηλαδή προτά-
σεις για το μέλλον. Εδώ και 38 χρόνια η 
«πολιτική» μας ήταν ποδοσφαιρικού τύ-
που: ιαχές και συνθήματα. Νισάφι. 

Εντάξει, αλλά πάντως διατυπώνετε προτάσεις 

που και άλλοι πολιτικοί και κόμματα έχουν δι-

ατυπώσει εδώ και καιρό – π.χ. οι εκλογές να 

γίνονται κάθε 4 χρόνια, θέσπιση μονοεδρικών 

με 200 βουλευτές. Συνεπώς δεν ανακαλύπτε-

τε κι εσείς την Αμερική... Φυσικά, μα το λέ-
με άλλωστε: αν σ’ αυτή τη χώρα εφαρ-
μόζοταν το αυτονόητο, δεν θα είχαμε 
φτάσει σε αυτή την κατάντια. Βέβαια, 
αρκετές από τις προτάσεις μας είναι 
πρωτότυπα... κοινότοπες κι έχουν ξε-
σηκώσει πολύ κόσμο εναντίον μας: π.χ. 
θεωρούμε αδιανόητο πολιτικό κόμμα 

να αρνείται τον οικονομικό έλεγχο. Δεν 
δέχεσαι έλεγχο; Κόβεται μαχαίρι η κρα-
τική χρηματοδότηση και έρχεται εισαγ-
γελέας. Επίσης θεωρούμε ότι το δικαί-
ωμα στην απεργία είναι εξίσου σεβαστό 
με το δικαίωμα στην εργασία. Η «πε-
ριφρούρηση απεργίας» είναι ποινι-
κό αδίκημα και με την υπάρχουσα 
νομοθεσία. Εμποδίζεις το πλοίο να 
αποπλεύσει; Σύλληψη 
και αυτόφωρο!

Βάλλετε κατά του συνόλου 

του πολιτικού κόσμου της 

χώρας, που τον κρίνετε κα-

τώτερο των περιστάσεων. 

Δηλαδή, αποκλείετε εξ 

ορισμού την πιθανότητα 

συμμαχιών με πολιτικούς 

που αρθρώνουν σύγχρονο πολιτικό 

λόγο ή κόμματα που συγκλίνουν σε 

στόχους με το δικό σας; Κατώτερο των 
περιστάσεων και κατώτατο ποιοτικά. 
Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέ-
χρι τον Ρέππα και την Τόνια Αντωνίου. 
Παρακολουθήστε τις συζητήσεις στη 
Βουλή. Σε πιάνει κατάθλιψη. Ωστόσο, 
μέσα σε αυτές τις οργανωμένες συμμο-
ρίες παρασιτισμού και προσοδοθηρί-
ας που κατ’ ευφημισμόν ονομάζονται 
κόμματα υπάρχουν και κάποιοι σοβαροί 

άνθρωποι, παροπλισμένοι συνήθως. Αν 
κάνουμε συμμαχίες θα είναι στη βάση 
αρχών και ανά νομοσχέδιο. Είναι πραγ-
ματικά μεταρρυθμιστικό; Το ψηφίζουμε 
όποιος και να το φέρει.  

Είστε μνημονιακοί ή αντιμνημονιακοί – για να 

σταθούμε λίγο στο ερώτημα που πολλοί προ-

εξοφλούν ότι θα κυριαρχήσει στις εκλογές. 
Είστε «κατά» του ξεκαθαρίσματος των 
μαϊμουδοσυντάξεων; Είστε «κατά» στο 
να μπει πληροφορική στη Δημόσια Δι-
οίκηση και να μη σε στέλνει ο ένας στον 
άλλον για ένα πιστοποιητικό; Είστε 
«κατά» στο να ελέγχονται 200 πόθεν 
έσχες εφοριακών κάθε χρόνο; Όλα αυτά 
τα ζητάει το Μνημόνιο! Κάποια άρχισαν 
να γίνονται. Φυσικά υπάρχουν παρά-
γραφοι που δεν μας βρίσκουν σύμφω-
νους και άλλες που είναι γραμμένες στο 
πόδι. Αλλά πείτε μου: είναι δυνατόν να 
τοποθετείσαι με ένα «ναι» ή ένα «όχι»  
σε ένα πακέτο 8 εγγράφων 177 σελίδων 
(αυτό είναι το Μνημόνιο) που αναφέρο-
νται σε όσες μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε 
να κάνει η Ελλάδα και δεν τις έκανε; Οι 
περισσότεροι, που έχουν και άποψη, δεν 
το έχουν καν διαβάσει! Εγώ χρειάστηκα 
μία ολόκληρη μέρα και σας διαβεβαιώ 
ότι το 80% από όσα προβλέπει το Μνη-
μόνιο υπάρχουν στα προεκλογικά προ-
γράμματα και των 2 κομμάτων! Ο κα-
βγάς για το Μνημόνιο είναι σικέ, ώστε 
να μη μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις 
που είναι αναγκαίες για τη χώρα και να 
μας φταίει πάντα κάποιος άλλος. Ξεχά-
στε το Μνημόνιο! Είμαστε σε θέση να 
λύσουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας; 
Ας φτιάξουμε λοιπόν το δικό μας Μνη-
μόνιο. Αλλά να το εφαρμόσουμε κιόλας!

Η ψήφος στα κόμματα της Αριστεράς δεν α-

ποτελεί μια εναλλακτική κατά τη γνώμη σας 

επιλογή απέναντι στο χρεοκοπημένο δικομ-

ματισμό; Ποια Αριστερά; Η πιο αισχρή 
συντήρηση είναι. Τα δεκανίκια του δι-

κομματισμού. Είναι τυχαίο που στην 
«Τυποεκδοτική» τυπωνόταν όλος 
ο «αστικός» τύπος; Μέχρι και το 

περιοδικό της Αστυνομίας! 
Αριστερά σημαίνει φρέσκιες 
ιδέες και καινοτόμα μυαλά. 
Και τι έχουμε στην Ελληνική 
Σοβιετία; Τα απολιθώματα 
του σταλινικού μουσείου της 
Αλέκας, τους κουτσαβακι-
σμούς και τις τζάμπα μαγκιές 
του Τσίριζα και το άοσμο και 
άγευστο ευχολόγιο του Κουβέ-

λη. Θα ήταν όλοι τους γραφικοί, αν δεν 
ήταν επικίνδυνοι. Επιδιώκουν την εξα-
θλίωση του εργαζόμενου, το ρήμαγμα 
κάθε παραγωγικής μονάδας, μπας και 
«τσιμπήσουν» κανένα ψηφουλάκι. Δεί-
τε τι κάνουν με την ΠΝΟ. Λίγο πριν την 
καλοκαιρινή σεζόν καταστρέφουν πα-
ραγωγούς και τουρισμό για να ανάψουν 
τα κομματικά αίματα! Γι’ αυτό, ούτε Αρι-
στερά ούτε Δεξιά. Μόνο μπροστά!  A
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Πολιτική

Είσαι παιδί του κομματικού 
σωλήνα; Μακριά!
Ο Θάνος Τζήμερος, πρόεδρος του κόμματος «Δημιουργία ξανά!» μιλάει στην A.V.

Toυ ΕΥΤΥΧΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ

Ο καβγάς για το Μνημόνιο εί-ναι σικέ, ώστε να μη μιλήσου-με για τις με-ταρρυθμίσεις 
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Πριν από λίγες ημέρες, τα πρω-
τοσέλιδα των εφημερίδων της 
Τουρκίας ανέφεραν με μία ελά-

χιστα κεκαλυμμένη ικανοποίηση πως 
«οι Έλληνες προετοιμάζονται για Εμφύ-
λιο». Αιτία ένα δημοσίευμα στην εφημε-
ρίδα «Καθημερινή» με τίτλο «Προ των 
πυλών η δημιουργία ομάδων πολιτοφυ-
λακής». Το δημοσίευμα έκανε λόγο για 
κάποιον Γ. Ανεστόπουλο και την Πατρι-
ωτική του Πολιτοφυλακή από απόστρα-
τους, που εκπαιδεύονται προκειμένου 
να επέμβουν αν… χρεοκοπήσει η χώρα 
και επικρατήσει το χάος, καθώς και για 
μία άλλη ομάδα, την Ελληνική Πολιτο-
φυλακή. Αστειότητες, θα πείτε.
Σχεδόν παράλληλα το ΚΚΕ είχε εκδώσει 
κάποια ανακοίνωση σχετική με «αναμε-
νόμενες προβοκάτσιες» κατά τους εορ-
τασμούς για την 25η Μαρτίου. Η κυβέρ-
νηση συνήλθε σε έκτατη σύσκεψη για να 
συζητήσει τα περί της εθνικής επετείου 
και την αποτροπή επεισοδίων. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ έκανε λόγο για «στημένη επιχείρη-
ση» από την πλευρά του μνημονιακού 
μετώπου και ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε 
αυτοσυγκράτηση.
Κατά την εθιμοτυπική και παγίως ενδι-
αφέρουσα συνεύρεση του Σαββάτου στο 
Φίλιον, γνωστός δημοσκόπος, ο οποίος 
αντίθετα με πολλούς από τους συναδέλ-
φους του εξακολουθεί να διατηρεί απο-
θέματα σοβαρότητας, εξηγούσε πως ο 
δικομματισμός βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
κάτω από το 30%.

Το Σύνδρομο του Μαξίμου
Όχι, ο κ. Πάνος Καμμένος δεν ήταν στο 
Φίλιον το Σάββατο που μας πέρασε για 
να ακούσει το δημοσκόπο, αλλά όλως 
περιέργως ο σκληρός πολιτικός της Δε-
ξιάς στην αρχή αυτής της εβδομάδας ε-
ξηγούσε σε φιλική συζήτηση πως μεθο-
δεύει την ένταξη στους «Ανεξάρτητους 
Έλληνες» του γνωστού για την αντιμνη-
μονιακή φλυαρία του περί δραχμής κ. 
Καζάκη, του Γιάννη Δημαρά ως αντιδά-
νειο από τον ΣΥΡΙΖΑ και του Ηλία Ψι-
νάκη ως μετεγγραφή από τον ΛΑΟΣ. Ο 
κ. Καμμένος, προφανώς επηρεασμένος 
από τους δημοσκόπους, άρχισε να προ-
βληματίζεται με το ενδεχόμενο επίτευ-
ξης ενός ποσοστού στις εκλογές που θα 
τον καθιστούσε από ρυθμιστή έως και 
πρωταγωνιστή.
Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Χρυ-
σή Αυγή του Μιχαλολιάκου εμφανίζεται 
να διατηρεί βάσιμες ελπίδες ένταξης στο 
αστικό κοινοβουλευτικό περίβλημα. Το 
ΛΑΟΣ, σκιά του εαυτού του, ανακαλύ-
πτει πως οι εξυπνακισμοί του προέδρου 

του δεν επαρκούν για να θολώσουν τα 
νερά. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, 
που ακόμη και οι ακροδεξιοί προσφεύ-
γουν πια σε «αυθεντικές» πολιτικές 
μορφές. Τι να τον κάνουν τον Καρα-
τζαφέρη, όταν τους εκφράζει καλύτερα 
ο ιδεολογικός χυλός της σκληρής αντι-
μνημονιακής Δεξιάς και οι νεοναζί της 
Κυψέλης;  
 

Στον ιδεολογικό αχταρμά αυτής της 
νέας φασίζουσας περιόδου περί-
οπτη θέση διεκδικούν όσοι αρ-

θρώνουν πολιτικό λόγο με την κατ’ επί-
φαση αριστερή ιδεολογία (Θεοδωράκης, 
Καζάκης, Bαρουφάκης, Δημαράς κ.λπ.), 
αλλά που εντέλει συμφωνούν ιδεολογι-
κά με εκείνους που αρθρώνουν αντιμνη-
μονιακή φρασεολογία με σκληρές ξενο-
φοβικές, ρατσιστικές, αντιευρωπαϊκές 
θέσεις με άλλοθι την... πατρίδα. 
Έφθασε ο καιρός να αντιληφθεί και η ελ-
ληνική κοινωνία ότι οι έννοιες «Φασι-
σμός - Ακροδεξιά» δεν είναι ταυτόσημες, 
αλλά απλά συμπληρωματικές. Οι δια-
σταυρώσεις που πραγματοποιούνται από 
τους δημοσκόπους αποκαλύπτουν περί-
τρανα πως το αυτοαποκαλούμενο «Α-
ντιμνημονιακό Μέτωπο» αποτελεί τον 
προμετωπίδα μιας γενικότερης τάσης. 
Στα πλαίσια αυτής της τάσης οι ψηφοφό-
ροι προέρχονται από διάφορες πολιτικές 
παρατάξεις. Στη στιγμιαία αντιμνημο-
νιακή φρασεολογία που αναπτύσσεται 
συναντώνται νεαροί που ψηφίζουν για 
πρώτη φορά και δεν διαθέτουν πολιτικά 
ανακλαστικά, αριστεροί που έχουν βιώ-
σει την απόγνωση της ανεργίας, παλαιό-

τεροι κεντροαριστεροί του ΠΑΣΟΚ που 
έπαψαν να απομυζούν την κρατική ε-
πιχορήγηση, παλαιοί κομμουνιστές που 
ταυτοποιούν τον πατριωτισμό με το στα-
λινισμό και βεβαίως όλο το φάσμα από τη 
σκληρή Λαϊκή Δεξιά έως την Ακροδεξιά. 
Το φαινόμενο αυτό πρωτοεμφανίστη-
κε στις αρχές της ανόδου του «Εθνικού 
Μετώπου» στη Γαλλία, στα μέσα του 
’80, όταν ο Ζαν Μαρί Λεπέν κατάφερε 
να αφομοιώσει μεγάλο μέρος αριστερών 
ψήφων, κυρίως του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Γαλλίας, και μάλιστα 
εντός των «ερυθρών συνοικιών» 
του Παρισιού. Το φαινόμε-
νο προκάλεσε πάταγο και 
«στραμπούλιξε» αριστερούς 
εγκέφαλους που δεν ήθελαν 
να το παραδεχτούν.
Θα ήταν χρήσιμο να σκύ-
ψει κανείς το κεφάλι και να 
αφουγκραστεί σύγχρονες 
προσεγγίσεις παλαιότερων 
αναγνωσμάτων που πια δεν 
αποτελούν «πολιτική αναφο-
ρά», όπως τα κείμενα του Αλμπέρ Κα-
μί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το 
«ΠΟΘΕΝ» του φασισμού πέρα από τα 
σημερινά άχρηστα και απλοϊκά κλισέ. 
Αυτό που βιώνει η σημερινή ελληνική 
κοινωνία είναι ένα από τα συμπτώματα 
που οδηγούν στο συμπέρασμα πως το α-
ντιευρωπαϊκό ιδεολόγημα σε συνάρτη-
ση με την ψευδεπίγραφη ιδεοληψία της 
«εθνικής κυριαρχίας» υπό το μανδύα 
ενός παρακμιακού πατριωτισμού οδη-
γούν αναπόφευκτα σε μεσοπολεμικές 
πολιτικές προσεγγίσεις, όπως αυτές που 

οδήγησαν στην εκτροπή της Δημοκρατί-
ας της Βαïμάρης. 
Αν και εφόσον οι δημοσκόποι αποδε-
χθούν σύγχρονοι Κάλχες, τα συσσωρευ-
μένα ποσοστά της Ακροδεξιάς και της 
σκληρής Λαϊκής Δεξιάς μπορεί να υπερ-
βούν τον πήχη ασφαλείας. Τότε τα κόμ-
ματα και οι φατρίες που ελέγχουν αυτό 
τον ιδεολογικό χώρο θα έχουν τη δυνα-
τότητα και θεσμικά να εγκλωβίσουν με-
γαλύτερες μάζες πολιτών που πείθονται 
από την αντιμνημονιακή φρασεολογία, 
η οποία αναπόφευκτα οδηγεί στην α-
πομόνωση της χώρας. Η «απομόνωση», 
άλλωστε, είναι η λέξη-κλειδί για κάθε 
φασίζουσα ή φασιστική προοπτική. Το 
κυνήγι των μαγισσών και η ιδεολογική 
ισοπέδωση στο όνομα της πατρίδας, για 
να ευδοκιμήσουν, χρειάζονται περιβάλ-
λον ασφαλούς θερμοκηπίου. Τα ιδεο-
λογήματα περί εθνικών προδοτών και 
κακών Ευρωπαίων μπορούν να αποτελέ-
σουν τη δεξαμενή αυτοκάθαρσης όλων 
εκείνων που, αν και αντιλαμβάνονται 
πως συμμετείχαν ενεργά στο «μεγάλο 
φαγοπότι», τώρα πρέπει να δικαιολογή-
σουν στον εαυτό τους τις ενοχές τους.
Φαίνεται σύνθετο, αλλά δεν είναι. Οι 
γιατροί του ΙΚΑ και οι μεσαίοι υπαλλη-
λάκοι του ιδρύματος στην Καλλιθέα, οι 
επιτροπές που έβγαζαν τυφλούς τους α-
ετομάτηδες, οι απατεώνες που λαδώνο-
νταν στο Υπ. Ανάπτυξης, οι εφοριακοί 
που πλούτισαν με το σύστημα «4-4-2» 
είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. 
Δεν είναι ταγοί ούτε ηγέτες. Δεν είναι 
αξιωματούχοι ούτε «νταβατζήδες». Εί-
ναι απλοί μικροαστοί, λαμόγια της συμ-
φοράς, αλλά ταυτόχρονα οι γείτονές μας 
στη συνοικία και οι διπλανοί μας άνθρω-
ποι στην ταβέρνα. Αυτοί οι άνθρωποι θε-
ωρούσαν ότι έκλεβαν δικαιολογημένα 

και μάλιστα ότι η κλοπή ήταν ηθικά 
επιβεβλημένη ως αντίβαρο στο φα-

γοπότι των ισχυρών. Αυτού 
του τύπου οι πολίτες, που δεν 
διαθέτουν πια την πολιτική 
κάλυψη των κομματικών και 
συνδικαλιστικών κατεστη-
μένων, αποτελούν πρώτης 
τάξεως μαγιά για το «Α-
ντιμνημονιακό Μέτωπο». 
Στην Κατοχή διαδραμάτι-
ζαν το ρόλο του μαυραγο-
ρίτη. Στον Εμφύλιο το ρό-

λο του πατριώτη-ρουφιάνου. Τη 
δεκαετία του ’50 συγκρότησαν το 

παρακράτος. Μετά τη χούντα απο-
τέλεσαν τον κορμό των δύο κομμάτων 
εξουσίας, αλλά και μέρους του συνδι-
καλιστικού κατεστημένου. Τώρα καλύ-
πτονται από το ιδεολόγημα του αντιμνη-
μονιακού αγώνα. Αύριο θα πρωταγωνι-
στούν στο κυνήγι των αριστερών, των 
προοδευτικών, των ξένων, καίγοντας 
βιβλία στο όνομα του Θεού και της Πα-
τρίδας, για να προσκυνήσουν στο τέλος 
τους όποιους ισχυρούς επικρατήσουν.  A
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Καμένα
μυαλά 
Του ΝίΚοΥ ΓΕωΡΓίΑΔΗ

Πολιτική  Logotherapy project
Πενήντα εικαστικοί, γραφίστες, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες των graffiti, αλλά 
και λογοτέχνες, σχολιάζουν με ένα logo το παρόν. Σαρκαστικές μεταστροφές 
εμπορικών λογοτύπων, ποιητικά pictograms, πολυσημικά συνθήματα και 
ευφυή αποφθέγματα συνθέτουν το patchwork μιας ψύχραιμης κριτικής και 
ταυτόχρονα μιας διεξοδικής ματιάς απέναντι σε όσα προσπαθούν να μας εξο-
ντώσουν. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Ψυχούλης, Γιάννης Αρβανίτης.

dezaar, Κωνσταντινουπόλεως 42, Γκάζι  (στάση μετρό Κεραμεικός, έξοδος Κων/πόλεως), 
www.dezaar.net. Τα logos θα διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό αυτοκόλλητων βινυλί-
ων σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Εγκαίνια: Παρασκευή 6/4, στις 19.30. Ως 27/5.

Οι έννοιες 
«Φασισμός - 
Ακροδεξιά» 

δεν είναι 
ταυτόσημες, 

αλλά συμπλη-
ρωματικές

Logo του Κώστα Πολίτη
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Η πολιτική στην Ελλάδα έχει ποδο-

σφαιρικά χαρακτηριστικά: αρι-

στεροί εναντίον δεξιών, γαλάζιοι 

εναντίον πράσινων, πασόκοι εναντίον νεο-

δημοκρατών κ.ο.κ. Εφημερίδες, καφενεία, 

σύλλογοι, ιδιαίτερα στις επαρχίες, χωρίζο-

νται με βάση τέτοιες ταμπέλες. Αυτά μέχρι 

πρόσφατα. Γιατί η κρίση άλλαξε τα δεδομέ-

να. Πρώτον, η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέ-

ας Δημοκρατίας οδήγησε σε αμηχανία τους 

φανατικούς οπαδούς που μέχρι τώρα στή-

ριζαν όλη τους την πολιτική επιχειρηματο-

λογία στο απλό και εύληπτο «Εμείς με τους 

άλλους; Ποτέ!». Δεύτερον, η συρρίκνωση 

των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ τού αφαίρεσε 

την κυριαρχία στο χώρο της αριστερής ταυ-

τότητας, με αποτέλεσμα η Αριστερά να εκ-

προσωπείται πλέον από παλαιά και νέα 

κόμματα που αυξάνουν συνεχώς τα 

ποσοστά τους. Τρίτον, συντελείται 

μια ιδεολογική ανασύνταξη της Δεξι-

άς, όπου αντίπαλος δεν εί-

ναι πλέον το ΠΑΣΟΚ αλλά 

η Αριστερά, η οποία δαιμο-

νοποιείται και κατηγορεί-

ται ως βασική υπαίτια –ή, 

πάντως, συνυπαίτια– για 

την κρίση. Στην πραγματι-

κότητα δηλαδή, η ΝΔ, αν και 

κόμμα εξουσίας, μεταθέτει 

την ευθύνη στη δράση ομάδων και σε 

πολιτικές που συνδέονται με την αριστε-

ρή ιδεολογία: συντεχνιασμός, διαδηλώ-

σεις, «αταξία», πανεπιστημιακό «άσυλο», 

«κουκουλοφόροι» κ.λπ. Εννοείται βεβαίως 

ότι στοχοποιεί και το ΠΑΣΟΚ, εφόσον οι δι-

κές του κυβερνήσεις, σύμφωνα με τη ΝΔ, 

επέτρεψαν την εξάπλωση αυτών των φαι-

νομένων. 

Η Νέα Δημοκρατία είχε λοιπόν ανάγκη να 

επανεφεύρει τον ιδεολογικό της αντίπαλο 

επαναπροσδιορίζοντας τη δική της ιδεολο-

γική ταυτότητα. Το πρώτο βήμα ήταν να ξα-

ναβρεί τη «χαμένη τιμή» της Δεξιάς. Ο Αντώ-

νης Σαμαράς είχε ξεκινήσει, από τη στιγμή 

που εκλέχτηκε πρόεδρος της ΝΔ, να εκφρά-

ζει ένα λόγο που παρέπεμπε στην περηφά-

νια να είναι κάποιος δεξιός. Στην Έκθεση 

της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο 2011 και 

στην ομιλία του την Κυριακή 11 Μαΐου από 

το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, 

επανέφερε τον πατριωτισμό ως κεντρική 

αξία της παράταξής του, ως αποκλειστικά 

«δεξιά» αξία, και υιοθέτησε το φοβικό λόγο 

για την αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας.

Αφετέρου, τμήματα της Αριστεράς εμφα-

νίζουν εξίσου ενδιαφέρουσες ιδεολογικές 

μετατοπίσεις, τουλάχιστον στην πολιτική 

τους ρητορεία. Δεν είναι μόνο η αγαστή συ-

νύπαρξη ΠΑΜΕ και Χρυσής Αυγής στο πλευ-

ρό των απεργών της Χαλυβουργίας. Είναι 

και οι ατυχείς δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα 

για «Έλληνες» και «μη Έλληνες». Κατά κά-

ποιον τρόπο, όπως η Δεξιά δεν ανέχεται την 

Αριστερά «να της κουνά το δάχτυλο» (σύμ-

φωνα με δήλωση του Αντώνη Σαμαρά), έτσι 

και η Αριστερά δεν ανέχεται πλέον να φέρει 

το εμφυλιοπολεμικό στίγμα του «μη πατρι-

ώτη». Αυτή είναι η δική της «χαμένη τιμή», 

που φαίνεται πως κάποιοι εκπρόσωποί της 

θέλουν να την ξαναβρούν.

Επομένως, παρά την κρίση του ποδοσφαιρι-

κού διπολισμού, τα κόμματα επιχειρούν να 

επανεφεύρουν τη μετωπική σύγκρουση και 

με αυτούς τους όρους να πάμε προς τις εκλο-

γές. Επιχειρούν επίσης οι ευθύνες για την κρί-

ση να διαχυθούν στην ελληνική κοινωνία α-

διακρίτως, στους «πολιτικούς» –ανώνυμα και 

συλλήβδην–, στους «ξένους». Να ξεχαστούν 

έτσι όλες αυτές οι «ενοχλητικές λεπτομέρει-

ες» για την ανεργία που καλπάζει, το επίπεδο 

διαβίωσης, την καθημερινή έκπτωση του κοι-

νωνικού κράτους, την κρίση της δημοκρατί-

ας. Ή πάλι όλα αυτά να είναι απλά συνθήματα 

στην προεκλογική φαρέτρα. Με την ελπίδα 

να ντοπάρουν τους στρατούς τους με κραυ-

γές και μίσος προς τον αντίπαλο.

Σε αυτή την κρίση του νηφάλιου διαλόγου, 

όταν ετοιμάζονται τα στρατόπεδα για την 

εκλογική μάχη, μια ομάδα πολιτών προ-

σπαθεί να κάνει μια διαφορε-

τική παρέμβαση για την «υ-

περάσπιση της κοινωνίας και 

της δημοκρατίας». Πρώτα 

απ’ όλα, χρειάζεται να γίνει 

κατανοητό τι συμβαίνει. Να 

καταλάβουμε τι σημαίνει 

η λογική του μονόδρομου 

και των διλημμάτων. Ποιο 

είναι το τίμημα που πρέπει να 

πληρώσουμε για να «σωθούμε». Και, 

κυρίως, ποιοι και γιατί καλούνται να το 

πληρώσουν. Έπειτα, είναι απαραίτητο να 

μιλήσουμε για την Ευρώπη χωρίς τα εύκολα 

σχήματα του λαϊκισμού – τις σβάστικες και 

τις φουστανέλες, τους εργατικούς και τους 

τεμπέληδες, τη φράου και τα παλικάρια. Να 

καλέσουμε δηλαδή σε έναν πανευρωπαϊκό 

διάλογο όλους τους πολίτες όλων των χω-

ρών που αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα 

δεν είναι μόνο ελληνικό και ότι είναι επείγον 

να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή (όχι 

στενά φιλελληνική) αλληλεγγύη. Και τέλος, 

χρειάζεται να υπερασπιστούμε τη δημοκρα-

τία. Σήμερα, που απαξιώνεται περισσότε-

ρο από ποτέ μετά την πτώση της Χούντας. 

Σήμερα, που η ανικανότητα και η υποκρισία 

(κάποιων) πολιτικών και κομμάτων ευνοεί 

την αντικοινοβουλευτική ιδεολογία των ά-

κρων. Στην ουσία, χρειάζεται να αποκατα-

στήσουμε τη «χαμένη τιμή» της πολιτικής. A

Η Χριστίνα Κουλούρη είναι ιστορικός και μέλος του 
Συντονιστικού της Πρωτοβουλίας «Για την υπερά-
σπιση της κοινωνίας και της δημοκρατίας»  

Χρειάζεται να 

υπερασπιστούμε 

τη δημοκρατία, 

που απαξιώνεται 

περισσότερο 
από ποτέ

Η «χαμένη 
τιμή» της 
πολιτικής
Της ΧΡίΣΤίΝΑΣ ΚοΥΛοΥΡΗ
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Ο Βενιζέλος ως νέος πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ καλείται να κινηθεί σε 
εντελώς διαφορετικούς δρό-

μους απ’ αυτούς που κινήθηκε ως σή-
μερα αυτό το κόμμα. Να διατηρήσει μεν 
τα θετικά σημεία της πορείας αυτού του 
κόμματος, τα οποία σ’ αντίθεση με το 
γενικότερο μηδενισμό θεωρώ πως δεν 
είναι λίγα, και στα οποία έχω πολλές 
φορές αναφερθεί, αλλά και παράλλη-
λα να αλλάξει τις αρχαϊκές βασικές του 
αντιλήψεις όπως είναι ο κρατισμός και 
ο λαϊκισμός, αλλά και τις νέες που ήταν 
το μετανεωτερικό κλίμα απαξίωσης της 
πολιτικής και των κομμάτων ως θεσμών 
εκπροσώπησης. Οι τελευταίες μπορώ 
να πω πως τα τελευταία οκτώ χρόνια τα-
λαιπώρησαν το ΠΑΣΟΚ ακόμη περισ-
σότερο και από τις πρώτες. Η απολίτικη 
στάση της ηγετικής του ομάδας σε συν-
δυασμό με τη διατήρηση στους κόλπους 
της του αρχαϊκού λαϊκισμού, μετέτρεψε 
το κόμμα σ’ ένα ακυβέρνητο καράβι, το 
οποίο δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει 
σε τι επικίνδυνα νερά είχε μπει. Αυτό το 
μείγμα μετανεωτερικότητας και βαθέος 
ΠΑΣΟΚ εμπόδισε την κυβέρνηση Πα-
πανδρέου να κατανοήσει αρχικά το βά-
θος της κρίσης και στη συνέχεια τα αίτιά 
της. Στο μετανεωτερικά βαθύ ΠΑΣΟΚ 
οι λέξεις πρόγραμμα, σχέδιο και αποτε-
λεσματικότητα στη διαχείριση ήταν 
παντελώς άγνωστες.   
Μια από τις παρανοήσεις που κυ-
ριάρχησε σ’ αυτό το 
κόμμα κι έχει ευθύνη 
για τη σημερινή του 
κατάπτωση είναι η 
ταύτιση του κρατικού 
συμφέρον τος με το 
δημόσιο. Ελπίζω πως η 
νέα ηγεσία θα αντιλη-
φθεί πόσα σφάλματα 
και προβλήματα γέν-
νησε αυτή η ταύτιση. Το ΠΑΣΟΚ, 
αλλά και γενικότερα το πολιτικό σύ-
στημα, απέτυχε να χαράξει όρια μεταξύ 
δυο σαφέστατα διαφορετικών παραμέ-
τρων της οικονομικής και της κοινωνι-
κής ζωής. Έχω υπόψη μου την αδυναμία 
να χαραχθούν τα όρια μεταξύ του δημό-
σιου συμφέροντος και του κρατικού από 
τη μία και του δημόσιου συμφέροντος 
και του ιδιωτικού από την άλλη. Εδώ δεν 
εξετάζω αν αυτή η αδυναμία είναι απόρ-
ροια ελλιπούς κατανόησης ή αντιθέτως 
αποτελεί μια σκόπιμη «παρανόηση» για 
να αποφευχθεί το πολιτικό κόστος της 
ανάγκης να ειπωθούν τα πράγματα με το 
όνομά τους. 
Πολλοί ταυτίζουν κάθε κρατική δρα-
στηριότητα με το δημόσιο συμφέρον. Το 
κράτος, αντί να εμφανίζεται ως ένα από 
τα μέσα από τα οποία μπορεί να εκφρα-

στεί το δημόσιο συμφέρον και η παροχή 
υπηρεσιών που αφορούν την αναδιανο-
μή των δημόσιων αγαθών, παρουσιάζε-
ται ως η ίδια η ταυτόσημη έκφραση των 
δημόσιων αγαθών. Αυτή η αντίληψη 
μάλιστα ντύνεται με μια δήθεν αριστερή 
επιχειρηματολογία, η οποία εξοβελίζει 
στο πυρ το εξώτερον όσους διαφωνούν 
με την ταύτιση κρατικού και δημόσιου. 
Το δημόσιο συμφέρον όμως είναι το σύ-
νολο των ατομικών συμφερόντων που 
απομένει, όταν απ’ αυτά αφαιρεθούν τα 
στενά συντεχνιακά και εγωιστικά συμ-
φέροντα. Από την άλλη, δημόσια αγα-
θά δεν είναι αυτά που διατίθενται από 
το κράτος, αλλά εκείνα που διατίθενται 

στο κοινωνικό σύνολο, αλλά πάντοτε 
σε συνάρτηση με τις δυνατότητες της 

ίδιας της κοινωνίας συνο-
λικά και του κάθε μέλους 
της ξεχωριστά. Δημόσια 
αγαθά είναι εκείνοι οι 
κοινωνικοί πόροι που 
δεν τελούν υπό τον έ-
λεγχο του κάθε ατόμου 
ξεχωριστά, αν και είναι 
αναγκαία για κάθε άτο-
μο ξεχωριστά. 

Εδώ βρίσκεται και το κεντρικό ση-
μείο της διαφοροποίησής μου απ’ 

όσους θεωρούν πως το κρατικό είναι 
ταυτόσημο με την Αριστερά. Αντιθέτως 
με αυτή την κατά βάση όχι μόνο κρατικί-
στικη αλλά και βαθύτατα συντηρητική 
αντίληψη,  προοδευτική πολιτική είναι 
μόνο αυτή που μειώνει τις ανισότητες 
μέσα από την αναδιανομή –με οποιοδή-
ποτε μέσο– των δημόσιων αγαθών και 
πόρων. Εδώ όμως είναι το σημείο βρα-
σμού της ελληνικής πολιτικής σκηνής. 
Αυτή μαγείρεψε ένα νόστιμο φαγητό, 
τα υλικά του οποίου αγοράστηκαν με 
δανεικά, αλλά δεν έλαβε υπόψη της πως 
κάθε πολιτικό σύστημα πρέπει να ανα-
διανέμει ανάλογα με αυτό που παράγει 
και σ’ αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αυ-
τό όχι από κάποια κακία κάποιων που 
δεν θέλουν όλοι να έχουν πρόσβαση στα 
δημόσια αγαθά, αλλά επειδή αν δεν υ-

πάρχει συμμόρφωση με τους οικονομι-
κούς περιορισμούς και τις οικονομικές 
δυνατότητες των διαφορετικών τάξεων 
και ατόμων, έρχεται η εποχή που η αλό-
γιστη σπατάλη των δημόσιων αγαθών 
οδηγεί στην κατάργησή τους. Πολύ φο-
βάμαι πως αυτό συμβαίνει σήμερα. Ό-
σοι εξακολουθούν να μην το κατανοούν, 
συμβάλλουν στην κατάργηση αυτού το 
οποίο δήθεν υπερασπίζουν. 
Με αυτή τη σύγχυση θεωρήθηκε πως τα 
δημόσια αγαθά (όπως π.χ. οι συγκοινω-
νίες, το τηλέφωνο, το νερό κ.λπ.) είναι 
τέτοια αν παράγονται από το κράτος. 
Φυσικά είναι τέτοια όχι γιατί παράγο-
νται από το κράτος, αλλά γιατί παράγο-
νται για να εξυπηρετούν ανάγκες που 
ξεπηδούν από την ανισότητα των ελεύ-
θερων αγορών. Η αντίληψη που ταυτίζει 
τα δημόσια αγαθά με τη δημόσια παρα-
γωγή τους κατασκεύασε ένα κοινωνικό 
και οικονομικό έκτρωμα, κατασκεύασε 
το κράτος-βιομήχανο και παραγωγό. Έ-
τσι, αντί να επικεντρωθούν οι πόροι για 
ένα κράτος που θα παρέχει ποιοτικές υ-
πηρεσίες (υγεία, παιδεία, κοινωνική και 
ατομική ασφάλεια), αυτοί σπαταλήθη-
καν σ’ ένα κράτος που λειτουργούσε ως 
διαμεσολαβητής συμφερόντων. Αυτό το 
κράτος κινήθηκε στις γκρίζες περιοχές 
μεταξύ των συντεχνιακών συμφερόντων 
και των κρατικοδίαιτων ιδιωτών επιχει-
ρηματιών. Αυτή είναι η πραγματική δι-
απλοκή και η πραγματική διαφθορά. Αν 
δεν αλλάξει αυτή η αντίληψη που θέλει 
το δημόσιο να ταυτίζεται με το κρατικό 
και το ιδιωτικό με την κρατική επιδότη-
ση, η χώρα αυτή δεν θα σωθεί ποτέ.  
Η χώρα χρειάζεται ένα δημόσιο τομέα 
που θα λειτουργεί ως ζώνη προστασίας 
όσων δεν μπορούν να ακολουθήσουν 
την ξέφρενη πορεία των σύγχρονων 
κοινωνιών του ρίσκου. Ενώ παράλληλα 
αυτός ο τομέας θα ενθαρρύνει και θα 
ελέγχει όλες αυτές τις επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν έναν 
εξωστρεφή, μη κρατικοδίαιτο ιδιωτικό 
τομέα. Έχουμε το κουράγιο να προχω-
ρήσουμε έτσι; A

Πολιτική

Δημόσιο ή κρατικό; 
Toυ ΓίωΡΓοΥ ΣίΑΚΑΝΤΑΡΗ

Προοδευτική πολι-

τική είναι αυτή που 

μειώνει τις ανισό-

τητες μέσα από την 

αναδιανομή των 

δημόσιων αγαθών

Η κόκκινη
γραμμή

✑ Ετοιμαστείτε  για σφοδρή σύ-

γκρουση Βενιζέλου-Σαμαρά τα επόμε-

να 24ωρα...

✑ Ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ε-

κτός των άλλων, λέει πως κρατά κρυ-

φούς άσους κατά του προέδρου της 

ΝΔ. Έχει στη διάθεσή του τα «πρακτι-

κά» για το τι διαμείφθηκε στις συσκέ-

ψεις των πολιτικών αρχηγών υπό τον 

Λ. Παπαδήμο.

✑ «Τι Παπανδρέου, τι Βενιζέλος» 

είναι το κεντρικό σύνθημα της ΝΔ ε-

νόψει εκλογών, διά χειρός Χρ. Λαζαρί-

δη, Γ. Μιχελάκη και των άλλων παιδιών 

στη Συγγρού...

✑ Ο ΛΑΟΣ του Γ. Κατατζαφέρη δια-

φωνεί και θεωρεί ότι το πραγματικό 

ερώτημα είναι «τι Βενιζέλος, τι Σαμα-

ράς». 

✑ Παραδόξως και ο ΣΥΡΙΖΑ προσα-

νατολίζεται στο ότι Σαμαράς και Βενι-

ζέλος είναι μία από τα ίδια. Άλλωστε 

η Αριστερά στη χώρα είχε παράδοση 

στα διλήμματα του στιλ «τι Παπάγος, τι 

Πλαστήρας» από τη δεκαετία του ’50.

✑ Βομβαρδίστηκαν την περασμένη 

Παρασκευή με non paper βουλευτές 

και πολιτευτές της ΝΔ για τα «αμαρτή-

ματα» της Αριστεράς. Λίγο αργά δεν το 

θυμήθηκαν;

✑ Λόγω φόρτου εργασίας για τη δια-

δοχή στο ΠΑΣΟΚ, με πρωτοβουλία του 

Ευ. Βενιζέλου αναβλήθηκε για πέμπτη 

φορά η συζήτηση επίκαιρης ερώτη-

σης για τα παράνομα ηλεκτρονικά παι-

χνίδια και τον παράνομο διαδικτυακό 

τζόγο. 

✑ Το είπε και προφορικά, το διαβά-

σαμε και στον κυριακάτικο Τύπο για 

εμπέδωση: ο υποψήφιος με τη ΝΔ, δι-

πλωματικός σύμβουλος του Α. Σαμαρά 

Ανδρέας Ψυχάρης βρήκε το φάρμακο 

για να πάψει το κέντρο να ταλαιπωρεί-

ται από διαδηλωτές. Να μετακομίσουν 

η Βουλή, το Μαξίμου και το Υπουργείο 

Οικονομικών. Μήπως να μεταφερθεί 

και η Ακρόπολη, που κάθε τόσο κατα-

λαμβάνεται από το ΠΑΜΕ;

✑ Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 

Γιώργος Λιάνης δήλωσε: «Δεν έχω φύ-

γει από το κόμμα. Δεν έχω φύγει από 

στέλεχος του ΠΑΣΟΚ». Κωλοτούμπα;

✑ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξηγούσε 

σε φίλους γιατί δεν θα κάνει ανοιχτές 

προεκλογικές συγκεντρώσεις: «Άλλο 

να φας γιαούρτι –που κάποιος το πλη-

ρώνει για να το πετάξει– και άλλο να 

φας... πατάτα, που μοιράζεται σχεδόν 

δωρεάν στις γειτονιές»!  ●
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Η αρχή έγινε πριν από χρόνια. Ο 
Μ. Ανδρουλιδάκης είχε καταρ-
ρεύσει και η Τράπεζα Πειραι-

ώς έβγαζε σε πλειστηριασμό τον τότε 
Planet. Ο σταθμός άλλαξε χέρια, από 
τον Α. Παύλοβιτς πέρασε στη Γ. Αγγε-
λοπούλου και έγινε City, ενώ 
μέσω του Β. Ρέστη στο ΔΟΛ 
και σήμερα είναι Βήμα FM, 
χωρίς το Δημόσιο 
να εισπράξει το 
παραμικρό από 
τη δια χείρισ η 
των σ υχ νοτή-
των. Τώρα ένας 
ακόμη σταθμός, 
ο Nitro FM, πρό-
κειται να βγει σε 
δημοπρασία, α-
φού η λειτουργία της εταιρεί-
ας συνδέεται με την άδεια που 
έλαβε πριν από 12 χρόνια.

Σε μια εποχή ελεγχόμενης πτώ-
χευσης, μια λογική σκέψη θα 
ήταν η εκκαθάριση του διαπλε-

κόμενου τοπίου, ώστε να συγκεντρώσει 
το Δημόσιο έσοδα από τις συχνότητες, 
όπως κάνει και με τον κλάδο των τηλε-
πικοινωνιών. Όμως δεν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο. Οι άδειες των ραδιοφωνικών και 
τηλεο- πτικών σταθμών έχουν λήξει 

εδώ και χρόνια. Ταυτόχρονα 
ορισμένα μέλη του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρα-
σης, που είναι αρμόδιο για 
τη χορήγηση των αδειών, έ-
χουν συμπληρώσει σχεδόν 
10 χρόνια στην Αρχή, ενώ 
ο νόμος προβλέπει 8 έτη με 
8μηνη παράταση της θητεί-

ας τους. Το πλέον εντυπωσιακό, όμως, 
είναι πως μεταξύ των 134 ιδιωτικών τη-
λεοπτικών σταθμών που εκπέμπουν νο-
μότυπα σε όλη τη χώρα, «ενοίκιο» για τη 
χρήση των συχνοτήτων πληρώνουν μό-

νο τα δίκτυα εθνικής εμβέλειας, το οποίο 
φτάνει το 2% επί του κύκλου εργασιών. 
Όμως, όταν υπάρχουν εκλογές, μειώνε-
ται στο 1% ή και στο 0,1% επί του τζίρου 
ως αντάλλαγμα για τη δωρεάν μετάδοση 
διαφημιστικών μηνυμάτων των κομμά-
των. Η ζημία του Δημοσίου είναι προφα-
νής. Στο δε ραδιόφωνο δεν υπάρχει κα-
μία πρόβλεψη για την καταβολή τέλους, 
ενώ ούτε η ΕΡΤ πληρώνει για τις συχνό-
τητες που χρησιμοποιεί. Αντιθέτως πλη-
ρώνει η Forthnet, όχι όμως το ελληνικό 
Δημόσιο αλλά την ΕΡΤ για τις επίγειες 
συχνότητες που υπενοικιάζει. Επίσης, 
αν ένας σταθμός είναι κομματικός, δεν 
χρειάζεται καθόλου άδεια!

Ό ταν ένας σταθμός παύει να λει-
τουργεί, η συχνότητα, με μόνη 
εξαίρεση την περίπτωση του 

Tempo του Μ. Ανδρουλιδάκη, δεν επι-
στρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο αλλά 
είτε βγαίνει σε δημοπρασία από τις τρά-

πεζες είτε αλλάζει χέρια με τις συνήθεις 
διαδικασίες. Κι αυτό γιατί οι αρμόδιες 
Αρχές –εξαιτίας των διαπλεκόμενων 
σχέσεων των επιχειρηματιών των media 
με την πολιτική εξουσία– δεν κάνουν 
τη δουλειά τους για να διαπιστώσουν 
το προφανές. Το αποτέλεσμα είναι η 
λειτουργία μια κλειστής αγοράς, όπου 
ο ενδιαφερόμενος επενδυτής πρέπει 
π.χ. να αγοράσει ένα ζημιογόνο σταθ-
μό, όπου πληρώνεται ο πωλητής αλλά 
όχι και το Δημόσιο, κι όχι να πάρει μια 
καθαρή συχνότητα και να αναπτύξει μια 
υγιή επιχείρηση στα ΜΜΕ. 

Αυτός είναι ο ελληνικός τρόπος 
λειτουργίας της ραδιοτηλεοπτι-
κής αγοράς, που όπως φαίνε-

ται «μπόλιασε» και τους συντάκτες του 
«Μνημονίου 2». Η Τρόικα αποδέχθη-
κε την ελληνική λογική κι έτσι οι τη-
λεοπτικοί σταθμοί που πουλάνε μίσος, 
ρατσισμό, κατσαρόλες, γραμμές 9011, 
χρησιμοποιώντας την περιουσία του 
ελληνικού Δημοσίου, θα συνεχίσουν 
να μην πληρώνουν. Σε λίγο καιρό θα δι-
ακόψουν την αναλογική μετάδοση και 
θα λάβουν το μπόνους της ψηφιακής 
μετάδοσης και ένα χρόνο αργότερα... 
τον Ιούνιο του 2013 θα προκηρυχθούν οι 
άδειες από το ΕΣΡ.  A

Εδώ είναι Ελλάδα 
Μπορεί η περιουσία του Δημοσίου να βγαίνει σε πλειστηριασμό από ιδιώτες;

Του ΒΑΣίΛΗ ΚοΥφοΠοΥΛοΥ

Τηλεοπτικοί σταθ-

μοί πουλάνε μίσος, 

ρατσισμό, κατσαρό-

λες, χρησιμοποιώ-

ντας την περιουσία 

του Δημοσίου



Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το θέ-

μα της μετανάστευσης; Είναι μία ιδέα που 
μας είχε μπει στο μυαλό εδώ και πολλά 
χρόνια – από τότε που γράφαμε το «Έ-
βρος απέναντι». Κατόπιν κάναμε άλλο 
ένα έργο που είχε να κάνει πάλι με τη με-
τανάστευση, το «Συμπέθεροι από τα Τί-
ρανα» – και στα δύο αντιμετωπίζαμε τον 
ξένο από τη μεριά του Έλληνα, χρησιμο-
ποιώντας τον ως καταλύτη μάλλον για 
οικεία κακά παρά για να αναφερθούμε 
στα προβλήματά του. Είναι δύσκολο να 
νιώσεις τον άλλο, όταν είσαι απέναντι.

Τις μαρτυρίες πού τις βρήκατε; Υπάρχουν 
τρεις άξονες. 1ος: Οι σύγχρονες αυτοβι-
ογραφικές μαρτυρίες των τριών ξένων 
–δεν είναι ηθοποιοί– που συμμετέχουν 
στην παράστασή μας. Λένε τα προσωπι-
κά τους βιώματα, πώς ήρθαν στην Ελλά-
δα και πώς ζούσαν εδώ. 2ος: Οι αρχές του 
αιώνα και η μετανάστευση στην Αμερική. 
Εδώ χρησιμοποιήσαμε το «Συναξάρι του 
Ανδρέα Κορδοπάτη» του Θανάση Βαλ-
τινού, ενώ είχαμε και την τύχη να βρε-
θούμε μπροστά σε δύο συγκλονιστικά 
ντοκουμέντα, στο χειρόγραφο κείμενο 
του Γεώργιου Μαντά, όπου καταγράφει 
με τη λογοτεχνική δύναμη που έχει έ-
νας αγράμματος άνθρωπος τη ζωή του σ’ 
ένα τετράδιο, και στο κείμενο του Δημη-
τρίου Παπούλια, παππού της ηθοποιού 

της παράστασης Ελένης Κοκκίδου. 3ος: 
Το 1960, κυρίως σχετικά με τη μετανά-
στευση στη Γερμανία. Εδώ επιλέξαμε ως 
επί το πλείστον κείμενα από βιβλία του 
Γιώργου Ματζουράνη – ένα έργο ζωής 
πάνω στο θέμα των γκασταρμπάιντερ.

Έρχονται μετανάστες να δουν τις «Πατρίδες»; 

Δεν το γνωρίζω γιατί δεν είμαι στο θέ-
ατρο, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα εί-
ναι ότι στο «Συμπέθεροι από τα Τίρα-
να» έχουν πάει πάρα πολλοί Αλβανοί. Το 
καταλαβαίνουν οι ηθοποιοί γιατί πολλοί 
γελάνε στην παράσταση, όταν λέγονται 
κάποιες αλβανικές φράσεις.

Όταν ψάχνατε τις μαρτυρίες ποια σας συγκλό-

νισε περισσότερο; Είναι τόσες πολλές, αλ-
λά θέλω να αναφερθώ σε μία που δεν 
συμπεριελήφθη στην παράσταση, γιατί 
θέλαμε αυθεντικές μαρτυρίες ώστε να 
έχουμε το γλωσσικό ιδίωμα των ανθρώ-
πων αυτών. Υπάρχει, λοιπόν, μία ιστο-
ρία που μου τη διηγήθηκε η Ιωάννα Κα-
ρυστιάνη και αναφέρεται σε μια νύφη, 
όπως αυτές που είδαμε στην ταινία του 
Παντελή Βούλγαρη. Μία, λοιπόν, από 

τις Ελληνίδες νύφες πήγε στα βάθη της 
Αμερικής χωρίς να έχει δει το γαμπρό 
και όταν έφτασε ανακάλυψε ότι ήταν 
μαύρος! Από τότε δεν ξαναέστειλε ποτέ 
φωτογραφία στους συγγενείς της. Ούτε 
είδαν πώς ήταν τα παιδιά που γέννησε. 

Πριν καιρό είχε ανακοινωθεί «η κατασκευή ε-

νός φράχτη στον Έβρο»… Κοιτάξτε, το ότι 
κάθε χώρα οφείλει να προστατεύει τα 
σύνορά της είναι δεδομένο. Ό-
πως, επίσης, ότι δεν μπορεί η 
Λιβαδειά να έχει 20 χιλιά-
δες κατοίκους και 100 χι-
λιάδες Πακιστανούς. Δεν 
γίνεται. Δεν μπορεί η γη να 
θρέψει τόσους ανθρώπους, 
θα ανακύψει κοινωνικό πρό-
βλημα. Το ότι φαγώθηκαν όλα 
τα κονδύλια για τους χώρους 
υποδοχής ξένων, το ότι κοροϊδεύ-
ουμε τους Ευρωπαίους και στην ουσία 
είμαστε ένας σκουπιδότοπος ανθρώπι-
νων πλασμάτων είναι κι αυτό γεγονός. 
Από την άλλη, όμως, συνεχίζουμε να 
κλείνουμε τα μάτια και να λέμε ρατσιστή 
όποιον πει ότι ένας Πακιστανός σκότωσε 

έναν Έλληνα για μια κάμερα! Μα, είναι 
γεγονός! Πώς να γίνει; Δεν είσαι ρατσι-
στής, αν το λες αυτό. Φυσικά πρέπει η 
χώρα να ελέγξει τα σύνορά της. Όπως ε-
λέγχει εμένα για τον τρόπο με τον οποίο 
κινούμαι μέσα στην πατρίδα μου, έτσι θα 
πρέπει να ελέγξει και τον ξένο.

Εσείς φοβάστε να κυκλοφορήσετε σε κάποιους 

δρόμους της Αθήνας; Ναι, φοβάμαι! Αυ-
τά που λένε κάποιοι ακραίοι 

αντιρατσιστές εντείνουν το 
πρόβλημα, διότι δημιουρ-
γούν πόλωση. Όταν πας να 
βγάλεις τον άλλο τρελό, το 
μόνο που κάνεις είναι να 
πολώνεις την κατάσταση. 

Θεωρείτε ότι φοβόμαστε να πού-

με αυτό που νιώθουμε με το μετα-

ναστευτικό μήπως πουν «ο Ρέππας εί-

ναι ρατσιστής»; Η Άννα Βαγενά για παράδειγμα 

έχει κατηγορηθεί, ακόμα και ο Διονύσης Σαββό-

πουλος. Το είχα ακούσει και είχα στενο-
χωρηθεί. Δυστυχώς, στην Ελλάδα επι-
κρατεί ένας αριστερόστροφος λαϊκισμός 
σε όλα τα επίπεδα. Κινδυνεύεις να θεω-
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Μιχάλης Ρέππας απέναντι...
Στο ρατσισμό, τις επιθέσεις στους πολιτικούς, τη σχιζοφρένεια μέρους της Αριστεράς... 
H A.V. τον συναντάει με αφορμή το πολύ ενδιαφέρον έργο «Πατρίδες», με θέμα τη μετανάστευση, 
που συνέγραψε με τον Θανάση Παπαθανασίου για το Εθνικό Θέατρο. 

Της ΚΑΤΕΡίΝΑΣ ΠΑΝΑΓοΠοΥΛοΥ

Στην Ελλάδα 
κινδυνεύεις να 

θεωρηθείς 
αντιδραστικός, 

ρατσιστής 
ή υπερσυντηρητι-
κός, αν πεις μια 

αλήθεια που 
δεν χαϊδεύει 

ή δεν γλείφει... 

«Πατρίδες», 

Νέα Σκηνή του Εθνι-

κού Θεάτρου. Σκηνο-

θεσία: Μιχάλης Ρέππας, 

Θανάσης Παπαθανασί-

ου. Παίζουν: Θ. Ευθυ-

μιάδης, Ελ. Κοκκίδου, 

Β. Ανδρεαδάκη, Τ. 

Χάνος κ.ά.

  
Τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕΛοΥ ΤΣΕΚΕΡΗ
ΓίωΡΓοΥ ΚΥΡίΤΣΗ

Σαράντα 
παλικάρια 
με 350 ευρώ
Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώ-
ρα στο ντέρμπι Παναθηναϊκού 
- Ολυμπιακού, όταν τραμπούκοι 
του ΣΥΡΙΖΑ, μεταμφιεσμένοι σε 
οπαδούς, επετέθησαν με ξύλα, 
πέτρες, βόμβες μολότοφ και 
ειρωνικά σχόλια στον τουίτερ, 
εναντίον των αστυνομικών 
δυνάμεων. Την ίδια στιγμή, 
άλλοι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ 
μεταμφιεσμένοι σε παίκτες των 
δύο ομάδων έτρεχαν προς τη 
φυσούνα για να γλιτώσουν από 
τα δακρυγόνα, ενώ μια τρίτη 
ομάδα τραμπούκων του ΣΥΡΙΖΑ 
έξω από το γήπεδο πούλαγε 
λουκάνικα. Όλα αυτά τα κατήγ-
γειλε ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο 
οποίος αποδοκιμάστηκε από 
τραμπούκους του ΣΥΡΙΖΑ με-
ταμφιεσμένους σε γονείς, την 
ώρα που βράβευε 7χρονους 
τραμπούκους του ΣΥΡΙΖΑ με-
ταμφιεσμένους σε πρωταθλη-
τές παμπαίδων του κουνγκ φου.

Αξιωματικοί της αστυνομίας 
αναφέρουν ότι έχουν περιέλθει 
σε γνώση τους σχέδια επίθεσης 
του ΣΥΡΙΖΑ από αέρος κατά τη 
διάρκεια των παρελάσεων της 
25ης Μαρτίου με σκοπό την 
άλωση της Τριπολιτσάς και την 
αθέτηση του δανείου που συ-
νήψαν οι επαναστάτες του ’21 
και το οποίο ευτυχώς οι προ-
στάτηδες δυνάμεις διέθεσαν 
σε άλλες προτεραιότητες, με 
αποτέλεσμα η Ελλάς να πληρώ-
νει πλέον μόνον τους τόκους, 
ενώ αν είχε διατεθεί στους κου-
ρελήδες θα είχαμε οδηγηθεί σε 
άτακτη χρεοκοπία και το γρόσι 
θα είχε υπερτιμηθεί έναντι του 
φαρδινίου. Σε αυτή την περί-
πτωση θεωρείται κάτι περισ-
σότερο από βέβαιο ότι στο Με-
σολόγγι θα έτρωγαν γάτες και 
σκύλους πριν οδηγηθούν στην 
έξοδο από το ευρώ και γενικά 
θα βάραγαν κανόνια.

Εντωμεταξύ σάλος έχει προ-
κληθεί από 240.000 αδήλωτα 
δίευρα που βρέθηκαν σε απο-
θήκη πολιτικού κόμματος, μετά 
τις εσωκομματικές εκλογές 
του ΠΑΣΟΚ. Τα δίευρα ήταν 
συσκευασμένα σε σακούλες 
για μπάζα και σύμφωνα με τον 
ΣΔΟΕ επρόκειτο να διοχετευ-
τούν στην εγχώρια αγορά. ●



ρηθείς αντιδραστικός, ρατσιστής ή υπερ-
συντηρητικός, αν πεις μία αλήθεια που 
δεν χαϊδεύει ή δεν γλείφει μια συγκε-
κριμένη ορολογία. Στην Ελλάδα ο κρα-
τικός μηχανισμός, από όσα μαθαίνουμε 
ότι συμβαίνουν στο ΙΚΑ ή στις εφορίες, 
έχει σχεδόν παρακρατικές συμπεριφο-
ρές. Αυτά είναι μαφιόζικες ιστορίες, αλλά 
όλη αυτή η λογική έχει στεγαστεί κάτω 
από μία φρασεολογία δήθεν προοδευτι-
κή για το δίκιο του εργαζόμενου. Νομίζω 
ότι είναι πολύ βαθύ το πρόβλημά μας και 
ίσως η φτώχεια η οποία έχει ενσκήψει, 
από μία άποψη, είναι μία ευλογημένη ευ-
καιρία να απαλλαγούμε από όλα αυτά τα 
μεταπολιτευτικά σύνδρομα. 

Η άποψή σας για τη στάση των κομμάτων της 

Αριστεράς σε σχέση με το μνημόνιο, τα μέτρα ή 

τις διαδηλώσεις ποια είναι; Νομίζω ότι εκτός 
από το ΚΚΕ που έχει έναν πολύ συγκε-
κριμένο προσανατολισμό, η υπόλοιπη 
Αριστερά θα πρέπει να αποφασίσει τι 
ακριβώς θέλει. Επιτέλους να γίνει λίγο 
ειλικρινής. 

Βρίσκετε υποκριτική τη στάση της; Ναι! Η Α-
ριστερά έχει δεκαετίες που δεν αποφασί-
ζει τι θέλει. Δεν είναι θέμα προσώπων. 
Τα πρόσωπα αναδεικνύονται από τον 
κόσμο. Από τη δεξιά 
παράταξη έχουν απο-
κοπεί 2 πρόσωπα. Η 
Ντόρα Μπακογιάννη 
και ο Πάνος Καμμέ-
νος. Η Μπακογιάννη 
στις δημοσκοπήσεις 
δεν ξεκολλάει από το 
2%, ο Καμμένος με 
το που βγήκε παίρνει 
5%. Βγάλτε τα συμπε-
ράσματά σας για τον ελληνικό λαό. 

Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; Κοιτάξτε, 
8 στους 10 Έλληνες θέλουν να παραμεί-
νουμε στην Ευρώπη, ταυτόχρονα 8 στους 
10 Έλληνες είναι ενάντια στο μνημόνιο, 
συνεπώς οι 6 στους 10 είναι τρελοί. Νομί-
ζω ότι σε αυτό το 6 στους 10 εμπίπτει και 
η όχι –ας το πούμε– ορθόδοξη Αριστερά, 
εννοώ την Αριστερά που δεν είναι ΚΚΕ. 
Σε αυτή τη σχιζοφρένεια κολυμπάει. 

Η άποψή σας για τις επιθέσεις στους πολιτι-

κούς; Είναι ο καινούργιος παρακρατικός 
φασισμός. Κατάφορα φασιστική νοο-
τροπία, όπως φασιστική νοοτροπία είναι 
να μην τηρούνται οι νόμοι. Δημοκρατία 
σημαίνει έχω τη δυνατότητα να αλλάξω 
ένα νόμο. Δεν σημαίνει καταπατώ το νό-
μο. Κατά αυτή την έννοια τα δημοκρατι-
κά της δικαιώματα εξασκούσε και η άλλη 
στο ΙΚΑ. Αυτό δεν έχουν καταλάβει οι 
Έλληνες. Δημοκρατία είναι το καθεστώς 
των υποχρεώσεων, όχι το καθεστώς των 
δικαιωμάτων. Έχω το δικαίωμα να περ-
πατάω σε έναν καθαρό δρόμο γιατί έχω 
υποχρέωση να τον κρατάω καθαρό.

Πώς σχολιάζετε τις επιθέσεις στον Νταλάρα; 

Αλίμονο! Για τον Θεό και την Παναγία! 
Και για αυτό που συνέβη στον Νταλάρα 
και σε οποιονδήποτε πολιτικό. Καλά, για 
τον Νταλάρα δεν θα το συζητήσω. Ήταν 
ολότελα παρανοϊκό. Όλη αυτή η λογική 
αντίθεσης απλώς απελευθερώνει τερά-
στιες ποσότητες φθόνου και πληγωμέ-
νων ναρκισσισμών στα αιχμηρά πρόσω-
πα, όπως είναι ο Γ. Νταλάρας. Μας αρέ-
σει δεν μας αρέσει, είναι ένας εξαιρετικά 
διακεκριμένος καλλιτέχνης και δεν τον 
βοήθησε κανείς σε αυτό. Νομίζω ότι α-
πλώς γίνεται μία αφορμή για να βγει αν-
θρώπινος φθόνος και τίποτα παραπάνω.

Ξέρετε τι θα ψηφίσετε στις εκλογές; Γιατί 

πολλοί καλλιτέχνες γυρνούν την πλάτη στην 

πολιτική, μιλούν με αφορισμούς ότι όλοι ίδιοι 

είναι… Φυσικά και ξέρω. Δεν είμαι από 
αυτούς που θα αποφασίσουν τελευταία 
στιγμή. Ποτέ δεν είχα γυρίσει την πλά-
τη στην πολιτική. Δεν ψάχνω πολιτικό 
για να τον παντρευτώ, να τον θεοποιή-
σω, δεν ψάχνω έναν πολιτικό απόλυτα 
της αρεσκείας μου ή σε απόλυτη συμ-
φωνία με μένα, δεν ψάχνω τη σκιά μου, 
εδώ δεν την ψάχνω στις προσωπικές μου 

σχέσεις θα την ψάχνω στην πολιτική; 
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν οφεί-
λω να τοποθετηθώ κάπου, κάπως, 

μέσα σε κάποιους 
συγκεκριμένους 
κοινωνικούς συ-
σχετισμούς που 
υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή στη χώρα 
μου. Το να εξο-
μοιώνουμε τους 
πάντες και τα πά-
ντα, αυτό το «όλοι 
ίδιοι είναι», είναι 

λάθος. Μπορούμε να πούμε «όλες 
οι θεατρίνες είναι πόρνες», «όλοι οι 

υπάλληλοι του ΙΚΑ είναι κλέφτες», 
δεν έχει λογική αυτό το πράγμα.

Η θεατρική σεζόν πώς πάει; Γιατί ανεξαρτή-

τως της κρίσης έχουμε και υπερβολικά πολ-

λές θεατρικές σκηνές. Όπου συμβαίνουν 
πληθωριστικά φαινόμενα δεν μπορείς 
να βγάλεις και κανενός είδους συμπέ-
ρασμα. Εδώ και μία δεκαετία η ελληνική 
θεατρική κίνηση αποτελεί έναν ασύδοτο 
χώρο που δεν ελέγχεται από απολύτως 
τίποτα. Ο καθένας συστήνει ένα θίασο.

Πώς συντηρούνται όλες αυτές οι σκηνές; Δεν 
ξέρω, τι να σας πω. Εγώ συνήθως δου-
λεύω σε εμπορικά θέατρα, αλλά και στο 
Εθνικό, που έχω δουλέψει τρεις φορές, 
μου έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό για 
τα κόστη. Όταν με επιτυχημένες δου-
λειές –και δεν είναι έπαρση να το πω– 
και στο Εθνικό και στο εμπορικό θέατρο 
βλέπω ότι τα πράγματα είναι πάρα πο-
λύ στενά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς 
μπορούν και συντηρούνται όλες αυτές οι 
ομάδες με τα λίγα εισιτήρια. Αλλά Έλλη-
νες είμαστε και απ’ ό,τι φαίνεται υπάρ-
χουν τρόποι.  A
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 Η Μπακογιάννη στις 
δημοσκοπήσεις κόλλησε 

στο 2%, ο Καμμένος 
με το που βγήκε 

παίρνει 5%. Bγάλτε τα 
συμπεράσματά σας για 

τον ελληνικό λαό. 
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Το κέντρο 
επιστρέφει
Να γίνει η Αθήνα ο πυρήνας απ’ όπου θα ξεκινήσει η αλλαγή, ο πο-

λίτης να δει την καθημερινότητά του να βελτιώνεται, ευκαιρίες οι-

κονομικής ανάταξης να εμφανιστούν, η ψυχολογία και η δημιουρ-

γική διάθεση να βελτιωθούν. Αυτοί είναι κεντρικοί στόχοι της «Α-

θήνας 2015» κατά το «Rethink Athens», το σχέδιο ανασυγκρότη-

σης του κέντρου της πόλης, που παρουσίασε το Ίδρυμα Ωνάση.

Της Κατερίνας ί. ανεςτη



Info
Η πρώτη φάση του αρχιτεκτο-

νικού διαγωνισμού θα πραγμα-

τοποιηθεί μέσω της ιστοσελί-

δας www.rethinkathens.org. 

Ταυτόχρονα δημόσιος διάλο-

γος και πληροφορίες κινού-

νται και μέσω των facebook και 

twitter του «Rethink Athens».

«Να βοηθήσω τους ανθρώπους 

να βρουν τον εαυτό τους. Μέσα 

από μια αρχιτεκτονική που θα 

είναι αληθινή», έγραφε ο Άρης 

Κωνσταντινίδης. Ο άνθρωπος 

στο κέντρο, το ξεχασμένο αυ-

τονόητο: αυτή είναι η εσωτερική φω-

νή του «Rethink Athens», του σχεδί-

ου ανασυγκρότησης του κέντρου της 

Αθήνας με άξονα την Πανεπιστημίου, 

που μόλις ανακοίνωσε το κοινωφελές  

Ίδρυμα Ωνάση χρηματοδοτώντας και 

διοργανώνοντας ευρωπαϊκό αρχιτε-

κτονικό διαγωνισμό. Ο στόχος οραμα-

τικός μα και ρεαλιστικός: η δημιουρ-

γία ενός αθηναϊκού κέντρου για τους 

ανθρώπους, μέσω της πολύπλευρης 

παρέμβασης που έρχεται: να ενοποιή-

σει το μεγάλο αρχαιολογικό περίπατο 

της Διονυσίου αρεοπαγίτου (ο μεγα-

λύτερος πεζόδρομος στην ευρώπη) 

με το εθνικό αρχαιολογικό Μουσείο 

διαμέσου της οδού Πανεπιστημίου.

Ταυτόχρονα στοχεύει στη δυναμική ε-

πιστροφή της δαιμονοποιημένης Ομό-

νοιας στην Αθήνα, στην ανάδειξη του 

άνω τμήματος της Πατησίων. 

το τρίγωνο Μοναστηρακίου, Ομόνοι-

ας και ςυντάγματος ακτινοβολεί στην 

καρδιά της παρέμβασης καθώς δημι-

ουργείται ένας αρχιτεκτονικός και πο-

λεοδομικός σχεδιασμός που επιχειρεί 

μια τρόπον τινά μεταμόσχευση καρδιάς 

στο κέντρο της Αθήνας. Και όλα αυτά 

με όχημα ένα ευέλικτο σε συνεχή ροή 

δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών και α-

πόδοση όσο το δυνατόν περισσότερου 

δημόσιου χώρου στον άνθρωπο. Στον 

Αθηναίο, τον περαστικό αλλά και στον 

επισκέπτη που θέλει η Αθήνα να προ-

σελκύσει, αναπτύσσοντας και δυναμι-

κή τουριστικού προορισμού, δυναμική 

city-break που θα αποσυμφορήσει την 

οικονομικά σπαρασσόμενη Αθήνα των 

τελευταίων ετών.

Η Αθήνα των τελευταίων ετών έχει με-

τατραπεί σε πεδίο εκτόνωσης και βίας, 

διώχνοντας μακριά τον πολίτη αλλά και 

προσωποποιώντας την ανασφάλεια 

και την πίεση που δέχεται. Η σχέση 

μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει α-

ντίστροφα. Να γίνει η Αθήνα ο πυρήνας 

απ’ όπου θα ξεκινήσει η αλλαγή, ο πο-

λίτης να δει την καθημερινότητά του 

να βελτιώνεται, ευκαιρίες οικονομικής 

ανάταξης να εμφανιστούν, η ψυχολο-

γία και η δημιουργική διάθεση να βελτι-

ωθούν. Αυτοί είναι κεντρικοί στόχοι της 

Αθήνας 2015 κατά το «Rethink Athens» 

που παρουσίασε το Ίδρυμα Ωνάση ανοί-

γοντας μια μεγάλη δημόσια συζήτηση 

για την πόλη και τις δυνατότητές της. Η 

εμπειρία των προηγούμενων ιστορικά 

παρεμβάσεων στην πόλη, αλλά και του 

τρόπου οργάνωσης των ευρωπαϊκών 

μεγαλουπόλεων, δείχνουν τη βιωμέ-

νη εμπειρία όπως καταγράφηκε στην 

έρευνα «Μεταλλασσόμενοι χαρακτή-

ρες και πολιτικές στα κέντρα πόλης 

αθήνα και Πειραιά» που πραγματο-

ποίησε η ςχολή αρχιτεκτόνων του ε-

θνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 

επικεφαλής τον καθηγητή Παναγιώ-

τη τουρνικιώτη – επικεφαλής και της 

επιστημονικής ομάδας του «Rethink 

Athens».

Κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι το σύν-

θημα της αποκέντρωσης, παρά τα θετι-

κά που δημιούργησε ανά περιπτώσεις, 

εντέλει λειτούργησε επιβαρυντικά για 

κέντρο της πόλης, οδηγώντας σε φυγή 

οικονομικών δραστηριοτήτων και δη-

μοσίων οργανισμών και σε κατάληψη 

από δυνάμεις που εντείνουν την ανα-

σφάλεια και αποστερούν βασικά χαρα-

κτηριστικά της ταυτότητάς της. Στόχος 

τώρα είναι η επιστροφή στο κέντρο 

– αλλά και η επιστροφή του κέντρου 

στον άνθρωπο.

 Η παρέμβαση
Η οδός Πανεπιστημίου –που φέρει 

όλα τα αρχιτεκτονικά και ιστορικά χα-

ρακτηριστικά ενός ευρωπαϊκού βου-

λεβάρτου– συνδέει τις δυο σημαντι-

κότερες πλατείες της πόλης (Σύνταγμα 

και Ομόνοια) και προκύπτει ως ιδανικός 

άξονας για την παρέμβαση στην πόλη 

σύμφωνα με το σκεπτικό του «Rethink 

Athens». Η Πανεπιστημίου γίνεται 

γραμμική πλατεία (δεν πεζοδρομείται 

όπως εσφαλμένα διατυπώνεται), α-

ποδίδεται πρωτίστως στον πεζό, στον 

ποδηλάτη, διατρέχεται σε 24ωρη βάση 

από τραμ. Παύει να είναι δρόμος δια-

μπερούς διέλευσης, όμως θα διασχίζε-

ται κάθετα από 4 δρόμους με αυτοκίνη-

τα και μέσα μεταφοράς. Φυτεύεται με 

πλήθος δέντρων και δημιουργούνται 

νησίδες ανάπαυσης του κοινού, καθώς 

θα διασχίζει μια πορεία με εντυπωσια-

κά και ιστορικά κτίρια.

Τραμ και μετρό θα διασχίζουν το κέντρο 

με στόχο να είναι λειτουργικό, προσβά-

σιμο, ζωντανό 24 ώρες το 24ωρο, 7 

μέρες την εβδομάδα. Πλατεία Συντάγ-

ματος, Ομόνοιας και Μοναστηρακίου 

είναι οι κεντρικές πύλες εισόδου στο 

κέντρο. Όσον αφορά στην κίνηση των 

ιδιωτικών οχημάτων και των ταξί, θα 

ακολουθούν τις εξής διαδρομές:  

Η κυκλοφορία που κατεβαίνει σήμε-

ρα προς το κέντρο από τη Βασιλίσσης 

ςοφίας θα διοχετευθεί προς την οδό 

Ακαδημίας, η οποία θα αλλάξει κατεύ-

θυνση. η ςταδίου θα διατηρήσει την 

κατεύθυνση που έχει σήμερα. Με τον 

ίδιο τρόπο θα συνεχιστεί η κυκλοφο-

ρία στην άνοδο της Πειραιώς, προς 

τη Σταδίου και την οδό Φιλελλήνων. η 

αγίου Κωνσταντίνου θα αντιστραφεί, 

προκειμένου να ενώσει τη δυτική εί-

σοδο στην Αθήνα με τη Γ΄ Σεπτεμβρί-

ου. η κίνηση από τη ςυγγρού προς το 

Κολωνάκι θα γίνεται από τη Βασιλέως 

Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Σο-

φίας. η Λεωφόρος αμαλίας θα οδη-

γεί προς το εμπορικο κέντρο, τη Βουλη 

και την Πλάκα. η πλατεία Ομονοίας θα 

μετατραπεί σε πραγματική πλατεία με 

την πεζοδρόμηση από την οδό Πατη-

σίων ως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου. Πρόκειται 

για το σημείο που βρίσκεται μπροστά 

στο «Νέον».

Ταυτόχρονα με τη μη διαμπερή διέλευ-

ση αυτοκινήτων, προβλέπεται πυκνή 

φύτευση και άλλες τεχνικές εργασίες 

στο δημόσιο χώρο με στόχους:

1. Μείωση της μέγιστης θερινής θερμο-

κρασίας κατά 1,5 βαθμό.

2. Μείωση των βαθμοωρών κλιματισμού 

κατά 20% με βάση τους 26 βαθμούς Κελ-

σίου σε μια τυπική θερινή μέρα.

3. Μείωση της μέγιστης θερμοκρασίας 

επιφανείας κατά 5%.

 Γιατί η Πανεπιστημίου;
Η ιδέα για τη χρήση της Πανεπιστημίου 

ως κεντρικού άξονα ανασυγκρότησης 

και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου 

στο κέντρο της πόλης είναι παλιά. Το 

1985 ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ αντώ-

νης τρίτσης είχε εισηγηθεί την πλή-

ρη πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου. 

Σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο του 

υπουργείου με τίτλο «Η Αθήνα να γίνει 

πάλι Αθήνα» είχε στο εξώφυλλο εικόνα 

με την προτεινόμενη πεζοδρόμηση της 

Πανεπιστημίου στο σημείο συνάντη-

σής της με τη νέα πλατεία Σανταρόζα. 

Η Πανεπιστημίου των αυτοκινήτων 

φαινόταν πλημμυρισμένη από δέντρα, 

είχε αποδοθεί στους πεζούς και διερ-

χόταν από τραμ. Το σημερινό σχέδιο 

του «Rethink Αthens» έχει ευρύτερες 

παρεμβάσεις και αρκετές διαφορές, θα 

μπορούσε όμως να πει κανείς ότι απο-

τελεί μια ρελάνς στο σχέδιο του ’85.

 Το κόστος 
Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του δη-

μόσιου χώρου είναι επιφανειακό έργο 

κόστους περίπου 25 εκατομμύριων 

ευρώ. Η δαπάνη για τη δημιουργία 

τραμ προβλέπεται μεταξύ 150-200 

εκατομμυρίων ευρώ, αν και θα είναι 

ανταποδοτική εξαιτίας των εισιτηρί-

ων. Η χρηματοδότηση θα γίνει από 

ευρωπαϊκούς πόρους και ειδικά προ-

γράμματα ανταγωνιστικότητας των 

πόλεων της Ε.Ε.

 Και μετά;
Το μετά είναι πάντα το καθοριστικό ζη-

τούμενο μιας μεγάλης παρέμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή έχουμε να κάνου-

με με μια σημαντική προσφορά στην 

πόλη, ένα νεύμα επανακίννησης που θα 

πρέπει να είμαστε έτοιμοι πολίτες και 

πολιτεία να ακολουθήσουμε. Ευκαιρί-

ες δεν έχουμε συχνά και εδώ πρέπει να 

συντρέξουν όλες οι δυνάμεις: η αστυ-

νόμευση, τα κίνητρα για την ανάπτυξη 

οικονομικών ψυχαγωγικών και πολιτι-

στικών δραστηριοτήτων. Σημαντικά 

κτίρια στο χώρο παρέμβασης παραμέ-

νουν κλειστά και απαξιωμένα εξαιτίας 

του φόβου για την επιστροφή, την ε-

πανακατοίκηση στην πόλη. Η δυναμική 

που έχει τη δυνατότητα να δημιουργή-

σει το «Rethink Athens» μπορεί να πεί-

σει για την εκ νέου αξιοποίηση των δυ-

νατοτήτων – από τα κτίρια φαντάσματα 

μέχρι τη συνειδητή επιλογή «πηγαίνω 

στο κέντρο, δεν το διασχίζω απλώς». 

Ο σημαντικός εικαστικός, σύμβουλος 

αρχιτεκτονικής και ακτιβιστής των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων Ai WeiWei το 

έχει εξηγήσει: «Η αρχιτεκτονική μιλάει 

στους ανθρώπους για τις δυνατότητες, 

για τον τρόπο με τον οποίο τα πράγμα-

τα μπορούν να αλλάξουν». A
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Η γειτονιά μου, τά εξάρχειά
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Υ
πάρχουν τα Εξάρχεια 
ή πρόκειται για μια 
φανταστική συνοικία 
στην οποία κατοι-
κούν οι μύθοι των ε-
πίμονων θαυμαστών 
της, οι εξεγερσιακές 
προσδοκίες ανήσυ-
χων πιτσιρικάδων, τα 
εφιαλτικά όνειρα των 
τρομαγμένων από 
τα δελτία ειδήσεων 
τηλεθεατών, η επι-
νοημένη πραγματι-
κότητα των ζηλωτών 
υπουργών δημόσιας 
τάξης, τα φαντά-
σματα των ποιητών; 
Αναρωτιέμαι γι’ αυ-
τό κάθε φορά που 
αιωρούμαι ανάμεσα 
στην πλασματική ει-
κόνα των εντός και 
την ασύμβατη, αλλά 
εξίσου πλασματική 
εικόνα που έχουν γι’ 
αυτά οι εκτός. Ανά-
μεσα 

στην εικόνα 
των πρώτων, που ω-
ραιοποιούν την πε-
ζή πραγματικότητα 
των σπασμένων πε-
ζοδρομίων και των 
σκουπιδιών δίνοντας 
στα μπακάλικα υπέ-
ροχα ονόματα, όπως 
Kάππαρη ή Θυμάρι, 
και στην εικόνα των 
δεύτερων, που είναι 
έτοιμοι να δαιμονο-
ποιήσουν την καθη-
μερινότητα των άλ-
λων επειδή μοιάζει 
να είναι διαφορετική 
από τη δική τους.

Τ
α βράδια αργά προσπερνάω τους 
φρουρούς των συνόρων έξω από το 
παλιό Χημείο στο σταυροδρόμι Να-
βαρίνου και Μαυρομιχάλη και εκ-

πλήσσομαι πάντοτε με την αφοσίωση 
που υπηρετούν το ρόλο τους. Ποια με-
γάλη ιδέα φυλάνε άραγε; Τους γυρίζω 
γρήγορα την πλάτη με την άνεση του ιθα-
γενή που δικαιούται να εισέρχεται εντός 
των τειχών χωρίς την επίδειξη διαβατη-
ρίου. Στα γύρω πεζοδρόμια τα κορίτσια 
κάνουν από νωρίς πιάτσα και συχνά α-
ναμειγνύονται με τις χαμηλοβλεπούσες 
κατηχήτριες που βγαίνουν τρεχάτες από 
το κτίριο του Σωτήρος (ή της Ζωής;) μετά 
τον εσπερινό.   
Αν περικυκλώσεις ειρηνικά ένα γύρο τη 
συνοικία πεζοπορώντας τη Λ. Αλεξάν-
δρας, την Πατησίων, την Ακαδημίας 
κι ανέβεις την Ασκληπιού ως ψηλά στη 
Νεάπολη δεν υπάρχει ορατό ή αόρατο 
τείχος να χωρίζει την  περιοχή από τις 
κάτω συνοικίες, τη Βάθη, το Μεταξουρ-
γείο, το Μοναστηράκι, το εμπορικό κέ-
ντρο, το Κολωνάκι. Έχεις την αίσθηση 
μιας περιοχής με ανοιχτό κώδικα επι-
κοινωνίας. Η ατμόσφαιρα είναι ρευστή 
και οι πολιτισμικοί πόροι αυτού του υπέ-
ροχου κέντρου της πόλης παραμένουν 
θαμμένοι και ασφαλείς, αόρατοι, μουγγοί 
όσο δεν τους φέρνει κάποιος στο φως για 
να παίξει μαζί τους το παιχνίδι τού σήμε-
ρα και να τους 

κάνει να 
του μιλήσουν. Δημόσια κτίρια φοβικά, 
γλώσσες αμετάφραστες, μνημεία με λη-
σμονημένους συμβολισμούς. Δίπλα τους 
κυλάει το ποτάμι της ασήμαντης ρουτί-
νας σε τράπεζες, φαρμακεία, περίπτερα, 
φαστ φουντ. 
Υπάρχουν, βέβαια, κάποιοι που φρου-
ρούν ένα δικό τους κατά φαντασία τείχος 
που το χτίζουν στα όριά τους, με υλικά 
φόβου και τρομολαγνείας, αισθήματα υ-
ποβάθμισης, προσχήματα εξουσίας και 
διάκρισης, διαδίδοντας φήμες για επι-
κίνδυνες συνωμοσίες. Ακατάβλητος πο-
λιτισμικός πεσιμισμός μακράς διάρκειας 
και αντοχής, χωρίς αντίκρισμα και παρα-
γωγική αξία, σαν το τζιτζίκι που βουίζει 
ματαίως. Όμως οι περισσότεροι κάτοικοι, 
μέτοικοι, έποικοι, νομάδες και περαστι-
κοί  βλέπουν στην περιοχή κυρίως ένα 
ποτάμι που τους επιτρέπει να ρίξουν τη 
μικρή τους βάρκα και ν’ αρμενίσουν κι 
αυτοί με μια  διάθεση ελευθερίας  έκφρα-
σης. Χαζεύοντας, συναντώντας ανθρώ-
πους κι ανταλλάσσοντας σκέψεις, ψω-
νίζοντας στη λαϊκή, πίνοντας καφέ στην 

τά εξάρχειά

Η Μυρσίνη Ζορμπά, ο Αύγουστος Κορτώ και η Ιωάννα Παππά γράφουν για την Α.V.

τα δικά μου εξάρχεια;

Tης ΜυρσΙνησ ΖορΜΠΑ

CHEAPART 
«Το μυαλό είναι ένα σκυλί που αν δεν το δέσεις 
από την ψυχή, ικανοποιεί τις επιθυμίες του όπως 
τα ζώα». Η φράση αυτή του Οκτάβιο Παζ αποτέ-
λεσε την αφετηρία της έκθεσης που παρουσι-
άζει αυτές τις μέρες η Cheapart: επεξεργάζεται 
την έννοια της ταυτότητας σε συλλογικό και ατο-
μικό επίπεδο. Στην έκθεση παρουσιάζονται κα-
τασκευές, video και μια συλλογή πειραματισμών 
που προκύπτουν από ομαδική έρευνα, ενώ τα 
έργα υπογράφουν οι Δημήτρης Γεωργακόπου-
λος, νίκος Γιαβρόπουλος, Γιώργος Λυντζέρης, 
νίνα Παππά και Δημήτρης Χαλάτσης. Original 
Concept: Γιώργος Λυντζέρης. Ως 7/4, Ανδρέου 
Μεταξά 25, 210 3817.517, www.cheapart.gr.
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Πόλη

πλατεία ή στα καφενεία της Καλλιδρο-
μίου και ούζα στην Εμμανουήλ Μπε-
νάκη, μέσα σ’ εκείνη την απαράμιλλα 
δοξαστική ατμόσφαιρα που κυριεύει τα 
μεσημέρια τις συντροφιές. 
Όλα ετούτα τα μέρη, οι δρόμοι, οι πλα-
τείες, τα ανθρώπινα βλέμματα με τα ο-
ποία διασταυρώνεσαι, ένα τσιγάρο δρό-
μος είναι. Η καρδιά της πόλης χτυπάει 
εδώ παρά τα θανάσιμα πλήγματα που της 
καταφέρουν κατά καιρούς εχθροί και φί-
λοι, παρά τις αρρυθμίες, παρά τον εδώ και 
καιρό προαναγγελθέντα θάνατό της. Ζει 
ο Μεγαλέξανδρος; Ζει και βασιλεύει. Τα 
Εξάρχεια ζουν και βασιλεύουν, φιλικά και  
ευκολοανάγνωστα, συγκρουσιακά όπως 
είναι πάντοτε η κουλτούρα, χωρίς  λογο-
κρισία, με τους τοίχους φιλόξενους στις 
αφίσες και τα γκράφιτι, με νεανικό ρυθ-
μό και ήχο, με πολλές και διαφορετικές 
ταυτότητες, με πυκνή διασταύρωση πλη-
ροφοριών, ιδεών, διασκέδασης, αναπά-
ντεχων πολυφωνικών συναντήσεων που 
σχολιάζουν και κριτικάρουν ασυγκρίτως 
περισσότερα από τα δελτία ειδήσεων και 
τα κύρια άρθρα των εφημερίδων. 
Σε σύγκριση με τις άλλες γειτονιές, ο-
η-το, τα Εξάρχεια είναι μια συνοικία σε 
πληθυντικό αριθμό, ίσως γι’ αυτό χωρά-
νε τόσο πολλές και τόσες διαφορετικές 
φυλές. Αλλά συχνά  αναρωτιέμαι, ποια 
είναι τα δικά μου Εξάρχεια; Η ερώτηση  
κλοτσάει αναπάντεχα τη νοσταλγία, που 
κατρακυλάει σ’ εκείνο το κρύο φθινο-
πωρινό πρωινό στα σκαλιά της Νομικής, 
συναντάει τη σαστισμένη φοιτητριούλα 
τού τότε, τον ξεχασμένο σ’ ένα παγκάκι 
του Αγίου Νικολάου νεανικό ενθουσια-
σμό  μιας συνωμοτικής παρέας φοιτητών 
και καταλήγει στα βιβλιοπωλεία και τους 

εκδοτικούς οίκους της Σόλωνος, της Α-
σκληπιού, της οδού Ζαλόγγου. Φίλοι 
που μοιραστήκατε την εξερεύνηση της 
γειτονιάς σε τυπογραφεία που μύριζαν 
ακόμη αντιμόνιο, ζωηρές συντροφιές σε 
καφενεία και σε ταβέρνες, ατέλειωτες ιδε-
ολογικές συζητήσεις ως το ξημέρωμα και 
παρέες που τραγουδούσαν, ναι τραγου-
δούσαν ξένοιαστα. Κι έπειτα διαβάσμα-
τα και ζεστά από το τυπογραφείο βιβλία 
που τα καταβροχθίζαμε άπληστα, μπερ-
δεμένα με  έρωτες που έδιναν ραντεβού 
σε βιβλιοπωλεία στου Στρέφη, πίσω από 
φλιτζάνια αχνιστή σοκολάτα, σε ζαχαρο-
πλαστεία, στις γκαρσονιέρες εργένηδων 
φίλων. Μοναχικοί φίλοι που αναζητού-
σαν συμπαράσταση στη χαρά ή τη λύπη, 
ραντεβού με μεταφραστές, συγγραφείς, 
διορθωτές, ανοιξιάτικες βόλτες στον Λυ-
καβηττό, χωρισμοί και αποχωρισμοί, οι 
κυριακάτικες εφημερίδες Σάββατο βράδυ 
στο περίπτερο της Ακαδημίας, Βοξ, Ρι-
βιέρα, Εκράν κι εκείνο το σινεμά στην 
Ασκληπιού, νομίζω το έλεγαν Νεάπολις.

Κ
ι αν ακόμη τα Εξάρχεια δεν υπάρχουν 
και είναι μια φανταστική συνοικία, 
όμως τα δικά μου Εξάρχεια υπάρχουν. 
Αλλά αυτά δεν είναι η γεωγραφία 

τους, τα στέκια, οι νεανικές μόδες, η περι-
οχή όπου βρίσκεται το σπίτι μου, οι φίλοι 
και οι δικοί μου άνθρωποι. Είναι το αί-
σθημα ελευθερίας πάνω στο οποίο ακού-
μπησα κάποια στιγμή τη ζωή μου και τις 
ανατροπές της. Είναι το ποτάμι μέσα στο 
οποίο έριξα τη βάρκα μου όταν αποφά-
σισα ότι δεν θέλω να είμαι ένας κάτοικος 
που ριζώνει αλλά επιθυμώ αθεράπευτα 
να είμαι ένας περιπλανώμενος νομάδας.   
➜ www.mzorba.gr ➜ mzorba@otenet.gr

9 χρόνια 
στα 
εξάρχεια
Της Ιωάννας Παππά

Ήταν σχεδόν αυτονό-

ητο να έρθω να μείνω 

στα Εξάρχεια, όταν νοί-

κιασα το πρώτο μου δι-

αμέρισμα το 2003, γιατί 

τα ζούσα πιο πριν ως 

φοιτήτρια στη σχολή 

του Κουν. Έτσι ένιωθα 

οικειότητα για τη γειτο-

νιά. Τα πρώτα χρόνια 

μού φαινόντουσαν όλα 

φωτεινά. Μάλλον, ήταν ο ενθουσιασμός. στην πορεία, και ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία 

του Αλέξη Γρηγορόπουλου, νιώθω σαν κάτι να άλλαξε. σα να χάθηκαν οι αναλογίες και οι 

ισορροπίες. Μπορεί πάντοτε τα Εξάρχεια να ξεχώριζαν γιατί είχαν πολιτικό στίγμα, σήμερα 

όμως η «ασυλία» έχει γίνει λάστιχο και χωράει πολλές και διαφορετικές συμπεριφορές, 

που φτάνουν σε ακραίες πράξεις. Όλα είναι τόσο ρευστά, που δεν μου αφήνουν περιθώ-

ρια να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχω εμμονή με την έννοια της γειτο-

νιάς – πως πρέπει εμείς οι κάτοικοί της να έχουμε τον πρώτο λόγο. η οπτική μου έχει πάντα 

θετικό πρόσημο. Πιστεύω πως οι αντιθέσεις μπορούν να γεννήσουν κάτι γόνιμο,  αρκεί 

να υπάρχει η επιθυμία, και όχι αναγκαστικά πως πρέπει να καταλήγουν σε… πολεμικές 

συγκρούσεις. Πάντως με εκνευρίζει πως όλοι έχουν γνώμη για τα Εξάρχεια, τις περισσότε-

ρες φορές αρνητική, χωρίς να έχουν καμία απολύτως σχέση με τη γειτονιά. Για μένα είναι 

ζωντανά, μια ανοιχτή γειτονιά στο διάλογο, πολύ πιο ασφαλής από άλλες περιοχές στο 

κέντρο, ικανή να σε βάζει συνεχώς σε διαδικασία σκέψης. Ε
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Ο Αύγουστος Κορτώ 
γράφει ένα ποίημα 
για τη γειτονιά του

Τα Εξάρχεια είναι ένα νησί
όπου ζούμε εγώ κι εσύ,

άνθρωποι αλλόκοτοι, μα μόνο
για όσους δεν ξέρουν απ’ τον πόνο

της μέρας, που άλλοτε πετάει,
κι άλλοτε πάλι περπατάει

με κόπο, πόνο, και κουτσαίνει
σαν παιδούλα χτυπημένη

που δεν ακούει γλυκά λογάκια,
και κοιμάται σε παγκάκια

και τα βράδια, κρύα βράδια,
έχει την καρδιά της άδεια

απ’ ό,τι όμορφο ζεσταίνει
την υπόλοιπη οικουμένη,

μα γι’ αυτό και η ομορφιά της
φαίνεται από τα καρφιά της

που τρυπούν βαθιά. Μα όσο
έχω αγάπη να σου δώσω,
έλα εδώ, στα αποκαΐδια,

όπου ζει η ζωή η ίδια.

Βόλτα στην πλατεία 
(και τριγύρω)

ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ 
ΡΙΦΙΦΙ Εμ. Μπενάκη 69Α, 210 3300.237 
Τίμια αντιστοιχία τιμής και ποιότητας, με τη διεύθυνση 
να επιμένει στη φιλοσοφία που θέλει να χρησιμοποι-
ούνται προϊόντα από μικρούς παραγωγούς αντί για 
τυποποιημένα μεγάλων βιομηχανιών και εισαγωγέων. 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να ελέγχεται πάντα η ποι-
ότητα, στο Ριφιφί κόβουν μόνοι τους κιμάδες, φτιά-
χνουν παραδοσιακό χωριάτικο φύλλο για πίτες, έχουν 
τα δικά τους βιολογικά ζυμαρικά. Κάθε μέρα ξεχωριστό 
μενού με € 10.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ Ασκληπιού 53 & Αραχώβης, 210 3614.296 
Είναι ξεχωριστό, με φωτεινά χρώματα σε όλο το χώ-
ρο, είναι ιδιαίτερο, με ένα σωρό ψάρια να διακοσμούν 
τους τοίχους του, είναι τίμιο, αυτό που λέμε value for 
money. Καφέ-μπαρ-ρακάδικο, τρία σε ένα, με πολύ νό-
στιμους μεζέδες και με ακόμα περισσότερο κόσμο να 
το επισκέπτεται καθημερινά. Κι αν περάσεις μεσημερά-
κι ή απόγευμα, θα ξεχάσεις εντελώς τη βουή της πόλης, 
νομίζοντας ότι είσαι διακοπές. 

ΡΟΖΑΛΙΑ Βαλτετσίου 58, 210 3302.933 
Πολύ νόστιμα πιάτα, μαγειρευτά και της ώρας, πολύ κα-
λή εξυπηρέτηση από το προσωπικό, πολύ όμορφος και 
μεγάλος καταπράσινος κήπος. Κλασικό φοιτητοστέκι 
των Εξαρχείων για το καλό φαγητό και τις πολύ καλές 
τιμές, που αποτελεί πόλο έλξης και για μεγαλύτερες η-
λικίες. Στα θετικά του σημείωσε και το ότι μένει ανοιχτά 
έως αργά και τις καθημερινές.  

ΖΑΧΑΡΗ & ΑΛΑΤΙ Βαλτετσίου 47, 210 3801.253
Ένα πολύ όμορφο διώροφο νεοκλασικό απέναντι από 
το σινεμά «Ριβιέρα», με ένα παριζιάνικου στιλ bistrot 
στο ισόγειο, όπου θα σε σερβίρουν ελληνικές γεύσεις 
θαλασσινών και κρεατικών ή κάποια ποικιλία, αν πεινάς 
λιγότερο, αφήνοντας για το τέλος ένα παραδοσιακό 
γλυκό, όπως υποβρύχιο ή του κουταλιού. Στον επάνω 
όροφο το σκηνικό αλλάζει, το μπαρ θυμίζει έντονα Νέα 
Ορλεάνη, οι μουσικές είναι jazz και rock, η γκάμα των 
ποτών μεγάλη και highlight τα πρωτότυπα κοκτέιλ με 
βάση το τσάι ή ελληνικά ποτά. Με καλές τιμές.

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ Σολωμού 37, 213 0226.262 
Πλούσια πρωινά, μεζέδες εμπνευσμένοι από την παρα-
δοσιακή ελληνική κουζίνα, σπάνια ελληνικά τυριά και 
αλλαντικά, χειροποίητες πίτες και μουσικές απ’ όλο τον 
κόσμο. Καλό δεν ακούγεται; Δοκιμάστε χοχλιούς μπου-
μπουριστούς, ρεβιθάδα Σίφνου, σφακιανή πίτα με μέλι, 
παστουρμαλί, τούρτα λαχανικών και συνοδεύστε τα με 

μία από τις καλύτερες τσικουδιές που κυκλοφορούν. 

MYSTIC PIZZA Εμ. Μπενάκη 76, 210 3839.500 
Η γνωστή σου πεντανόστιμη πίτσα, που σε λίγο θα κά-
νει… παρέα με mystic λαχμαντζούν και πεϊνιρλί. Όσο 
περιμένεις να ψηθεί, κι αν έχεις καλλιτεχνική φλέβα, 
μπορείς να φιλοτεχνήσεις κάποιο έργο και να το δεις να 
εκτίθεται – στους τοίχους της Mystic Pizza Εξαρχείων έ-
χουν ήδη φιλοξενηθεί 75 τέτοιες δουλειές. Θα τη βρεις 
επίσης σε Χολαργό (Σαρανταπόρου 1 & Μεσογείων) και 
Κουκάκι (Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου). 

ΓΙΑ κΑΦΕ - πΟΤΟ 
PANGO’S Ζωοδόχου Πηγής 5, 210 3834.753
Διακριτικό, ζεστό και φιλικό, παρότι βρίσκεται μια α-
νάσα από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ε-
κτός από καφέδες και τα άλλα «κλασικά» ροφήματα, 
θα σας προτείνει χειροποίητες πίτσες με ιταλική ζύμη 
και delicatessen αλλαντικα και τυριά (μπορείτε, βέβαια, 
να τη δημιουργήσετε και όπως θέλετε εσείς), ενώ στο 
μενού προστέθηκαν και νέες γαλλικές μπαγκέτες που 
σερβίρονται ζεστές. Δοκιμάστε και τις φρέσκιες σούπες 
λαχανικών που φτιάχνονται καθημερινά. Και delivery. 

BLACKBIRD Κλεισόβης 5, 210 3300.557 
Stranglers, Clash, Τρύπες, κι ο Τζόνι Κας να σε υποδέχε-
ται στην είσοδο, δείχνοντας με το δάχτυλο τι πρέπει να 
γίνει με την κρίση. Θα το βρεις ανοιχτό από το πρωί για 
ζαπατίστικους βιολογικούς καφέδες και σοκολάτες με 
90% κακάο, που έρχονται κατευθείαν από τους συνε-
ταιρισμούς χωρίς μεσάζοντες, με πολύ φθηνές μπίρες 
(βαρελίσια 1 lt lager € 6) και όλα τα κλασικά ποτά στα € 5. 
Αν πας Παρασκευή ή Σάββατο βράδυ φρόντισε να είσαι 
ξεκούραστος, γιατί το πάρτι μπορεί να κρατήσει και 
μέχρι τις 8 το πρωί. Τώρα που καλοκαιριάζει, κάτσε στα 
τραπεζάκια στη στοά με τα γκραφίτι. 

FLORAL Θεμιστοκλέους 80, 210 3800.070 
Αγαπημένο στέκι της πλατείας, σε στρατηγικό σημείο, 
πάνω από την περίφημη μπλε πολυκατοικία, στο ίδιο 
σημείο όπου βρισκόταν (από το 1935) ένα από τα ιστο-
ρικότερα ζαχαροπλαστεία της περιοχής. Με μεγάλες 
τζαμαρίες και τραπεζάκια στον πεζόδρομο για τις καλές 
ημέρες, βιβλιοπωλείο στο βάθος για ξεφύλλισμα αλλά 
και αγορά, για καφέ το πρωί και ποτό το βράδυ, και με 
πολύ συχνά πάρτι, live, djs sets (περισσότερα από 500 
στα 3 χρόνια λειτουργίας του). Έχε στα υπόψη: την περ-
φόρμανς Alive & Freaking στις 22/3, το live του Τηλέμα-
χου Μούσσα στις 24/3, Elektrobalkana live στις 31/3. 

BABALOU Θεμιστοκλέους 34 & Ακαδημίας 
Alternative all day café-bar, ανοιχτό κάθε μέρα από νω-
ρίς το πρωί για εξαιρετικό καφέ αλλά και πολύ νόστιμα 
σάντουιτς και σαλάτες – συν όλα τα αγαπημένα σου 
ροφήματα. Τα βράδια οι μουσικές επιλογές κινούνται 
με ευελιξία στις δεκαετίες των 70s, 80s και 90s, ενώ 

Μη χάσεις! 
Την έκθεση με 50 αφίσες του Theopsy, 

εμπνευσμένες από τη μοντέρνα μυθολογία 
και τα κοινωνικά και πολιτιστικά στερεότυ-

πα, με τον καλλιτέχνη, που το 2011 βραβεύ-
θηκε με το αυστραλέζικο βραβείο Τέχνης στην 

Αρχιτεκτονική, να προβάλλει παράλληλα animation 
και ηχητικά εφέ. 1-27/4, Stigma Lab, Ανδ. Μεταξά 4
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Παρασκευές και Σάββατο βράδυ οι εναλλασσόμενοι 
djs ενισχύουν μουσικά την αισθητική, που ισορροπεί 
ανάμεσα στο ρομαντικό και το εναλλακτικό. Το Babalou 
συμμετέχει στη δράση «Παρασκευές στην Αθήνα», 
προσφέροντας όλους τους καφέδες € 2 και την ελληνι-
κή μπίρα Zeos Pilsner (330 ml) € 2,50. 

LURE Ιπποκράτους 44, 210 3611.981, www.lure.gr 
Πρώτη εντύπωση, η πορτοκαλί απόχρωση που κυριαρ-
χεί στο χώρο. Και δεύτερη οι δελεαστικές μυρωδιές του 
καφέ, που σερβίρεται συνοδεία γλυκού. Το πρωί όλα 
αυτά, καθώς όσο περνάει η ώρα τη θέση του καφέ παίρ-
νουν οι μπίρες και τα κρασιά, όλα «παρέα» με νάτσος και 
κριτσίνια, τα καθαρά ποτά αλλά και οι γευστικές προ-
τάσεις που περιλαμβάνουν μπαγκέτες ημέρας, πίτσες 
και φρεσκοκομμένα λαχανικά, όλα σε καλές τιμές. Και 
δωρεάν ασύρματο ίντερνετ.

GINGER ALE Θεμιστοκλέους 74, 210 3301.246 
Στην καρδιά της πλατείας, με ρετρό αισθητική, καλο-
φτιαγμένους καφέδες και νόστιμα σνακ για τις πρωινές 
ώρες, αλλά και καθαρά ποτά και προχωρημένα κοκτέιλ 

το βράδυ. Με djs που επιλέγουν από soul, jazz και funk, 
πολύ συχνά live (τσέκαρε: 22/3 Nu City Stories με τον dj 
George Kanoura, 23/3 live με Sofia Kourtidou & Slippin 
Band, 24/3 Music journey με τον dj Jimmy Jazzman, 
25/3 live με Eva & The Apples, 28/3 live Γιώργης Χριστο-
δούλου) και happy hour τα απογεύματα από Δευτέρα 
έως και Τετάρτη.  

ΗΒΗ Στουρνάρη 2 
Ολοκαίνουργιος χώρος ακριβώς πάνω στην πλατεία, 
με πολύ δελεαστικά τραπεζάκια έξω, τώρα που έχει 
φτιάξει ο καιρός και μεγαλώνει η μέρα. Τίμιες τιμές σε 
ποτά και μπίρες, χαλαρές ή ζωηρές μουσικές, ανάλογα 
τη διάθεση, έως αργά το βράδυ, και πρωτότυπη διακό-
σμηση από ξύλο και μαύρες ταμπέλες. Μπορεί άνετα να 
γίνει στέκι σου. 

ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ
MANIFACTURA Zωοδόχου Πηγής 29, 210 3811.470
Ένας… μαγικός χώρος όπου θα βρείτε χειροποίητα κο-

Ήβη

Tube

Manifactura

Pango's

Mystic Pizza

Ζάχαρη & Αλάτι

Lure

Υποβρύχιο

Floral
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σμήματα από ανακυκλώ-
σιμα υλικά, όπως καπάκια, 
κ ο υ μ π ι ά ,  υ φ ά σ μ α τ α , 
εξαρτήματα από παλιά 
ρολόγια και σιλικόνες, 
αξεσουάρ φτιαγμένα 
με πολλή φαντασία, 
πρωτότυπα αν τικεί-
μενα και μικρά έργα τέ-
χνης. 5-28/4 ομαδική έκ-
θεση ζωγραφικής 15 καλ-
λιτεχνών, μη χάσεις και το 
διήμερο παζάρι (31/3 & 1/4) 
στο 6 D.O.G.S. 

TUBE Σόλωνος 114, 210 3827.706, 
www.tubeathens.com
Λειτουργεί εδώ και 24 χρόνια, έχοντας αποκτήσει τη 
φήμη ότι μπορεί να ικανοποιήσει και την πιο απαιτητική 
γυναίκα. Θα βρείτε all day outfits από Έλληνες και ξέ-
νους νέους σχεδιαστές, όπως Commune, Brokequeens, 
Fever, Christina Gavioli, Kai-aakmann και Akira Mushi, 

αλλά και θα ολοκληρώσετε 
το στιλ σας με πρωτότυπα 

χειροποίητα αξεσουάρ. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
Π ΟΥ Σ Κ Ι Ν  Φ ε ι -

δίου 18, 210 3302.051,               
www.pushkin.gr 

Ο αποκλειστικός εκπρό-
σωπος του Κρατικού Ινστι-

τούτου Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. 
Πούσκιν, με 64 χρόνια πείρας στη διδα-

σκαλία των ρωσικών, λειτουργεί επίσημα ως ε-
ξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της γνώσης της ρωσι-
κής ως ξένης γλώσσας με διπλώματα που αναγνωρίζο-
νται από το ΑΣΕΠ. Παράλληλα, καλύπτει ανάγκες διερ-
μηνείας και αναλαμβάνει μεταφράσεις από ελληνικά σε 
ρωσικά και αντίστροφα, ενώ συνεργάζεται με το Υ-
πουργείο Παιδείας και ετοιμάζει την παράδοση μαθη-
μάτων ρωσικών και μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(σύστημα e-learning). A

FANTASY SHOP 
Θεµιστοκλέους 43-45, 210 

3828.877, www.fantasy-shop.gr
Ένας κόσμος… φαντασίας, που λειτουργεί ήδη 
από το 2003, έχοντας φανατικό κοινό. Σε έναν ιδι-
αίτερα διαμορφωμένο χώρο, τα παιχνίδια στρατη-

γικής και φαντασίας μετατρέπονται σε χόμπι, ενώ 
μπορείτε να βρείτε εναλλακτικά και πρωτότυπα δώρα, 

επιτραπέζια, βιβλία, παζλ, μια πλούσια γκάμα από είδη μο-
ντελισμού κ.ά. Το προσωπικό του θα  είναι έτοιμο να σας 

εξηγήσει και να σας λύσει κάθε απορία. 

Blackbird

Babalou

Ginger Ale

Ριφιφί

Σαλίγκαρος

Ροζαλία

Fantasy Shop

Ινστιτούτο Πούσκιν
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Δ ύο ώρες μετά τη διακοπή του 
ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα σε 
Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι 

εκπρόσωποι του Τύπου, περίπου 20 στον 
αριθμό, άδικα περιμένουν να ενημερω-
θούν για το περιεχόμενο του φύλλου αγώ-
να. Οι εκπρόσωποι της Σούπερ Λίγκας τούς 
ενημέρωσαν ότι δεν πρόκειται να τους το 
διαβάσουν και ότι δεν είναι υποχρεωμένοι, 
αφού είναι επίσημο έγγραφο και θα σταλεί 
εκεί που πρέπει! ΟΛΕ-ΟΛΕ-ΟΛΕ!
  
● Σε «πεδίο μάχης» μετατράπηκε το ΟΑΚΑ 
–αμέσως μετά το τέλος του πρώτου ημιχρό-
νου του ντέρμπι Παναθηναϊκού και Ολυμπια-
κού– λόγω συμπλοκών ανάμεσα σε οπαδούς 
των «πρασίνων» και αστυνομικούς, με απο-
τέλεσμα να καθυστερήσει περίπου μία ώρα η 
έναρξη του δεύτερου 45λεπτου. Ο απολογι-
σμός των επεισοδίων ήταν 57 προσαγωγές, 
6 συλλήψεις και 4 αστυνομικοί τραυματίες, 
δύο εκ των οποίων σοβαρά. ΟΛΕ-ΟΛΕ-ΟΛΕ!

Πριν την έναρξη του ντέρμπι υπήρξαν μι-
κροσυμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς και 
αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να εκτρα-
χυνθεί η κατάσταση. Ό-
μως, με το που σφύριξε 
ο Κάκος το τέλος του 
πρώτου ημιχρόνου η 
ατμόσφαιρα… μύριζε 
μπαρούτι. Οπαδοί του 
Παναθηναϊκού άρχισαν 
να πετούν καθίσματα, 
κ ιγκ λιδ ώμ α τα,  α λ λά 
και… πυροσβεστήρες 
προς τη μεριά των α-
στυνομικών, ενώ εκεί-
νοι από τη μεριά τους 
«απάντησαν» με χρήση δακρυγόνων και 
λοιπών χημικών προκειμένου να διαλύ-
σουν το πλήθος. ΟΛΕ-ΟΛΕ-ΟΛΕ!
  
Όλα ξεκίνησαν αναίτια, όταν μία ομάδα κου-
κουλοφόρων, αποτελούμενη από 60-70 ά-
τομα, κινήθηκε από την εξέδρα πάνω από τη 
φυσούνα –όπου και βρισκόταν– προς τα επί-
σημα και επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνά-
μεις. Από τα σοβαρά επεισόδια απειλήθηκε 
ακόμα και η έναρξη του δεύτερου ημίχρο-
νου, με τον Ολυμπιακό να ζητά –επίσημα– 
εγγυήσεις από την αστυνομία, για την ομα-
λή διεξαγωγή του ντέρμπι. ΟΛΕ-ΟΛΕ-ΟΛΕ!
 
● Για όσα καταλογίζονται στην αστυνομία 
για τα εκτεταμένα επεισόδια στο ντέρμπι, 
τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της α-
στυνομίας, Αθανάσιος Κοκκαλάκης: «Πρέπει 
να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα του αγώνα: 
Χωρίς οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, 
διατέθηκαν χιλιάδες αστυνομικοί εντός, ε-
κτός της αθλητικής εγκατάστασης και σε όλο 
το αττικό περιβάλλον. Μόνο και μόνο για έναν 
αγώνα. Από τις 17.00 μέχρι τη διακοπή του, οι 
αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισαν συνε-
χείς επιθέσεις. Υπάρχουν πάνω από 10 τραυ-
ματισμένοι αστυνομικοί». ΟΛΕ-ΟΛΕ-ΟΛΕ! 

«Εμείς διαχειριζόμαστε ένα σύμπτωμα. Την 
οργανωμένη αθλητική βία που εκφράζεται 

με προπηλακισμούς και επιθέσεις. Όσο για 
την παρουσία της αστυνομίας έξω από το 
χώρο οργανωμένων φιλάθλων στο κέντρο 
(το τριώροφο της Λ. Αλεξάνδρας), τονίζεται 
ότι έγινε έπειτα από καταγγελίες πολιτών. 
Όντας υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας. 
Αυτός είναι ο ρόλος της. Δηλαδή τι έπεται 
αυτού; Ανοίγει βεντέτα κατά της αστυνομί-
ας;» ΟΛΕ-ΟΛΕ-ΟΛΕ!
  
● Οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αθλη-
τισμού στη συνδρομητική τηλεόραση μετά 
το ντέρμπι: «Πέρα από τις εκφράσεις θλίψης, 
δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται επει-
σόδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει 
μια κριτική προς την πολιτεία, την οποία κα-
τανοώ. Είχαμε δύο επιλογές: να αναβάλου-
με το παιχνίδι ή να πάρουμε τα μέτρα μας 
και να γίνει. Αν το είχαμε αναβάλει επειδή 
μύριζε μπαρούτι, θα έλεγαν ότι παρενέβη η 
πολιτεία στη Λίγκα. Κρίναμε πως η σημασία 
του παιχνιδιού ήταν τόσο μεγάλη που δεν 
έπαιρνε αναβολή». ΟΟΟΟΟΟΛΕ-ΟΛΕ-ΟΛΕ!

«Γιατί μπαίνουν οι κροτίδες και οι μολότοφ 
μέσα; Πρόσφατα περάσαμε ένα νόμο, δώ-

σαμε δικαίωμα στις ΠΑΕ 
να μην περάσουν  κά-
ποιον μέσα, αν δεν θέ-
λουν». ΟΛΕ-ΟΛΕ-ΟΛΕ!

«Αν κάποιοι φίλαθλοι του 
Παναθηναϊκού θέλουν 
να οδηγήσουν την ομά-
δα τους στην καταστρο-
φή, εμείς δεν μπορούμε 
να κάνουμε τίποτα. Οι 

ομάδες έχουν την ευθύνη. 
Δεν είναι δυνατόν αυτή τη 

στιγμή να αναλάβει η πολιτεία την ευθύνη 
της διοργανώτριας αρχής». ΟΛΕ-ΟΛΕ-ΟΛΕ!
  
«Οι ομάδες πρέπει να αποφασίσουν με 
ποιον είναι. Με το δρόμο της νομιμότητας; 
Ή με τα κακοποιά στοιχεία; Γνώριζα πολύ 
καλά ότι η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι, 
αλλά δεν μπορούσαμε να αναβάλουμε τον 
αγώνα. Η αστυνόμευση του ΟΑΚΑ ήταν δύ-
σκολο εγχείρημα. Το αν χάσαμε κάτι, πρέ-
πει να ερευνηθεί». ΟΛΕ-ΟΛΕ-ΟΛΕ!

«Μέχρι σήμερα είχαμε 200 ματς και την 
“πάθαμε» στο ένα. Οφείλουμε να κοιτά-
με ξεχωριστά κάθε αγωνιστική, αγώνα 
προς αγώνα. Θα το δούμε, αν αναβάλου-
με την επόμενη αγωνιστική». ΟΟΟΟΟΟΛΕ-
ΟΟΟΟΟΟΛΕ-ΟΟΟΟΟΟΛΕ! 

● Μέσα από το λογαριασμό του Καζίμ-
Ρίτσαρντς στο twitter έγινε γνωστό ότι η 
αποστολή του Ολυμπιακού αποχώρησε 
δύο ώρες μετά τη διακοπή από το ΟΑΚΑ με 
προορισμό το προπονητικό στου Ρέντη. 
«Φεύγουμε. Τώρα είναι όλα καλά, αλλά αν πε-
τύχει καμία από τις…  βόμβες τότε…» σχολία-
σε ο μεσοεπιθετικός των «ερυθρολεύκων». 
Τι δεν καταλαβαίνετε; Ντέρμπι στην Ελλά-
δα. Άντε, να ζήσουμε να το χαρούμε και του 
χρόνου... A        

➜ info@athensvoice.gr

Όλα τα ’χε 
η Μαριορή, 
τώρα έχει 
και 3D! 

Η 
έλευση της θεσσαλονικιώτικης εαρι-

νής ισημερίας-ανθοφορίας δεν συνε-

τελέσθη μετά πανηγυρικής φωταγώ-

γησης της πόλης μετά από απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου, ώστε και 

ο τελευταίος δημότης να καταλάβει 

πως η γκριζούρα και η μιζέρια του χειμώνα 

αποδήμησαν από τα κεφάλια μας σαν ηττη-

μένες κάργιες, παραχωρώντας τη θέση τους 

στα χελιδόνια και σε ένα ζεστό φως που λού-

ζει την πόλη από νωρίς το πρωί: σαν κορασί-

δα από τις Μεγάλες Λουόμενες του Σεζάν μού 

μοιάζει η Θεσσαλονίκη αυτή την εποχή. Έ-

χουν ζόρια ο Μπουτάρης και η Πρωτοβουλία 

με την υπόθεση Αλατίνη, με αποτέλεσμα να 

είναι το τελευταίο πράγμα που 

απασχολεί τη δημοτική αρχή η 

εαρινή σύναξη των θεσσαλο-

νικέων αγροφυλάκων.

Κι όμως, αποτινάζουν από 

πάνω τους την μπίχλα οι νε-

ραντζιές της Ιουλιανού, μεθυστικά εκρή-

γνυνται οι αμυγδαλιές στους Κήπους του 

Πασά και είναι αδύνατον να συγκρατηθούν 

οι σκύλοι στην πάνω πλευρά της πλατείας 

Αριστοτέλους: γουβ γουβ, κυνηγούν τις πε-

ταλούδες πάνω από τα κεφάλια τους. 

Πιστεύω στην άνοιξη, «I believe in you», όπως 

διατείνονται και οι ντόπιοι γιεγιέδες The 

Frantic Five στο σπάνιας ενέργειας ζωντα-

νό τους δίσκο “A Go Go At A Cave Near You...” 
(live recordings at various crypts, caves and 

cellars). Αυτοί οι μάγκες, οι αθεράπευτοι 

γκαραζόγατοι, δεν ξεκολλούν από τα αυτιά 

μου, καθώς παρατηρώ την πόλη να μετα-

μορφώνεται. Καθώς ανυπόμονοι κοριτσί-

στικοι ώμοι αποκαλύπτουν τα καινούργια 

τους τατού, άρτι χτυπηθέντα στο στούντιο 

των Tattooligans. Καθώς αρβύλες και χο-

ντρά ορειβατικά μποτάκια μπατάρονται στα 

πατάρια και σε πολύχρωμους αγρούς μετα-

μορφώνονται οι άσφαλτοι της Τσιμισκή, της 

Εγνατίας, της Τούμπας και της Καλαμαριάς 

από χιλιάδες πάνινα All Star στο χρώμα της 

παπαρούνας ή του βυσσινόδεντρου. 

Να τα παρατηρείς όλα αυτά και να τα δοξά-

ζεις, να τα υμνείς και να τα κατασκοπεύεις. 

It’s the weatheronomy, stupid: τα ζευγαράκια 

που φιλιούνται στα κόκκινα παγκάκια της 

πεζοδρομημένης Αγίας Σοφίας. “Changing 
colors of life”, οι Φανταστικοί Πέντε ήταν 

σφηνωμένοι στο κεφάλι μου όταν με το α-

μάξι βγήκαμε περιπολία έξω από τη Θεσσα-

λονίκη, για να επιθεωρήσουμε την έλευση 

της άνοιξης στους πραγματικούς αγρούς 

και τις μοναδικές εξοχές της Σουρωτής, 

του Άγιου Αντώνιου και του Μονοπήγα-

δου. Εδώ που το γρασίδι είναι πράσινο από 

μόνο του και δεν επιζητεί ενισχύσεις από 

πάνινα παπούτσια, εδώ που ανηφορίζο-

ντας για το λόφο όπου βρίσκεται το «Πε-

ρέκ» σαν φωτοβολίδα το 

απόγευμα σκάει και τα νε-

ρά του Θερμαϊκού αστρά-

φτουν όπως οι καθρέφτες 

στα Ray-Ban των ηρώων του Ταραντίνο, 

όταν τους πυροβολεί ο ήλιος. 

Τριάντα χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσα-

λονίκη, με θέα που προκαλεί ίλιγγο από την 

ομορφιά και ένα κτίριο φτιαγμένο από πέ-

τρα και ξύλο, το «Περέκ» είναι η πιο σύντο-

μη εκδρομή για να νιώσεις την πανδαισία 

της άνοιξης στας εξοχάς. Και να τη γευτείς 

όμως, μιας και μιλάμε για ένα εστιατόριο κι 

ένα εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων 

που επιμελούνται οι κυρίες του αγροτικού 

συνεταιρισμού του Μονοπήγαδου. Περέκ 

στα ποντιακά θα πει ζύμη από αλεύρι και νε-

ρό ψημένη στο τζάκι. Ποντιακή κρέπα, που 

θα έλεγε και ο μέγας πόντιος αδελφός Ιερο-

κλής Μιχαηλίδης. Οι κυρίες τη γεμίζουν και 

τη σερβίρουν με σπανάκι ή παστουρμά, με 

τυριά αλλά και μαρμελάδες, αν την επιθυμείς 

γλυκιά. Όλα εδώ, όπως περή-

φανα διαλαλούν τα κορίτσια, 

αυγά, τυριά, κρέατα, χυλοπί-

τες, μαρμελάδες, είναι πρώτες 

ύλες από τον τόπο τους. Ευλο-

γημένη γη, προφανώς. Εξού 

και κανείς δεν φεύγει χωρίς να 

φουλάρει το αμάξι του με πολεμοφόδια, ό-

πως τα εμπορεύεται το εκθετήριο. 

Επιστρέφοντας στην πόλη τσεκάρω όλα τα 

πόστα, εδώ που χρόνια τώρα εξασκήθηκα 

να παρατηρώ πρώτος την ιεροτελεστία 

της ανοιξιάτικης έλευσης: το λεωφορείο-

φυσούνα της Καλαμαριάς που κάποιος επι-

τέλους άνοιξε το παράθυρο, τις λεύκες στο 

Βασιλικό Θέατρο που στοργικά κοιτούν τις 

πρώτες παρέες που ξεπεζεύουν μπρος τους, 

τη νύχτα, γλυκά έτσι όπως σκάει, στην Εγνα-

τία 31, στη στοά Κολόμβου, όπου συστεγάζο-

νται τα μπαρ «Fox Trot» και «Καντίνα Τροπι-

κάνα»: επιτέλους μπορούμε να αράζουμε 

χωρίς να στριμωχνόμαστε χουχουλίζοντας 

κάτω από τα θερμαντικά μεταλλικά αλο-

γονούχα μανιτάρια. It’s the weatheronomy, 
stupid!  Άντε, γαμώ το χειμώνα μου μέσα! A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του Στεφάνου τΣιτΣοπουλου 
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Σαν κορασίδα 
από τις Μεγάλες 
Λουόμενες του 

Σεζάν μού μοιάζει 
η Θεσσαλονίκη 
αυτή την εποχή

Θεσσαλονίκη 

It’s the 
weatheronomy, 
stupid!

The FranTic Five 
Η θεσσαλονικιώτικη άνοιξη έχει σάουντρακ, 

ήρωες, attitude και κώδικα ντυσίματος 
αλλά και συμπεριφοράς
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Φ
έτος τα μάτια όλου του κόσμου θα 
είναι στραμμένα και πάλι στην Ελλά-
δα, αλλά αυτή τη φορά για ένα γεγο-
νός που μας κάνει περήφανους: για-
τί συμπληρώνονται 30 χρόνια από 
τη γέννηση του Κλασικού Μαραθω-

νίου Αθηνών και 100 χρόνια από τη γέννηση του Γρηγόρη 
Λαμπράκη, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 
διαδρομή. Και η ΟΠΑΠ Α.Ε., πιστή στο ραντεβού της με την 
ελληνική ιστορία, είναι για μία ακόμα χρονιά ο Μεγάλος 
Χορηγός του 30ού Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών. 

Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στον Μαραθώνιο 
αλλά και για τους παράλληλους Αγώνες Δρόμου των 5 
και 10 χιλιομέτρων ξεκίνησαν ήδη από την  Κυριακή 11 
Μαρτίου σ το επίσημο site της διοργάνωσης www.
athensclassicmarathon.gr. Και καθώς ο φετινός Μαραθώ-
νιος είναι ο 30ός, ενώ ταυτόχρονα συμπληρώνονται και 30 
χρόνια από τη λειτουργία της AIMS - Ένωση Διεθνών Μα-
ραθωνίων και Δρόμων Μεγάλων Αποστάσεων (η έδρα της 
οποίας, με την ευγενική χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε., μεταφέρε-
ται από φέτος συμβολικά στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη, στο 
Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου), ο μεγάλος στόχος είναι 
οι συμμετοχές να ξεπεράσουν τις 30.000. Άλλωστε φέτος 
έχουμε όλοι ακόμα περισσότερους λόγους για να δηλώ-
σουμε συμμετοχή και να γράψουμε τη δική μας ιστορία. 

Να στηρίξουμε τα συγκριτι-
κά μας πλεονεκτήματα 

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε με α-
φορμή την έναρξη των εγγραφών για τον 30ό Κλασικό 
Μαραθώνιο, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η πολύπλευ-
ρη στήριξη του φετινού αγώνα μπορεί να στρέψει τα 
βλέμματα όλου του πλανήτη στην Ελλάδα, ενισχύο-
ντας παράλληλα τον τουρισμό της. Ο Γιάννης Σπανου-
δάκης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ 
Α.Ε., τόνισε χαρακτηριστικά: «Επιδίωξη της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
είναι να εκμεταλλευτεί το γεγονός όχι για να διαφημιστεί, 
αλλά για να επαυξήσει την προσπάθεια προβολής της χώρας 
σε ένα τριπλό πεδίο στο οποίο διαθέτουμε αδιαμφισβήτη-
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα: του Πολιτισμού, του Αθλη-
τισμού και του Περιβάλλοντος, που ευθέως παραπέμπουν 
στον τουρισμό, μια από τις βασικές “ατμομηχανές” τις οποίες 
χρειάζεται σήμερα η χώρα μας για να βγει από το “τούνελ” 
της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, και με την εμπειρία 
που έχει αποκτηθεί από τις προηγούμενες διοργανώσεις, η Ο-
ΠΑΠ Α.Ε. σκοπεύει να συνεργαστεί στενά και συστηματικά με 
τον ΣΕΓΑΣ, του Δήμους της Αθήνας και του Μαραθώνα και τον 
ΕΟΤ, ώστε να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή 
–από το εξωτερικό και την Ελλάδα– αλλά και να υπάρξει μια 
καλύτερη και εντονότερη προβολή του Κλασικού Μαραθωνί-
ου και της χώρας μας διεθνώς. Στην κατεύθυνση αυτή αποφα-
σιστική βοήθεια θα δοθεί και από την AIMS, η οποία στο εξής, 
χάρη στη χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε. –τριετής αρχικά, αλλά είναι 
βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον– θα έχει την έδρα της 
στην Αθήνα και άρα θα υπάρχει στενή συνεργασία». 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Paco Borao, πρόεδρος 
της AIMS - Ένωσης Διεθνών Μαραθωνίων και Δρόμων 
Μεγάλων Αποστάσεων, υπογράμμισε πως η εγκατά-
σταση της AIMS στην Αθήνα «αποτελούσε όνειρο ζω-
ής»: «Eίμαστε ευτυχείς για τη συγκυρία να έχουμε την έδρα 
μας σε ένα δρόμο που φέρει το όνομα ενός θρύλου, ο οποίος 
καθιέρωσε τον Μαραθώνιο ως άθλημα από τους πρώτους 
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, του Σπύρου Λούη. Η Έ-
νωση με τα 320 και πλέον μέλη της είναι αποφασισμένη να 
συνεργαστεί με την ΟΠΑΠ Α.Ε., τον ΣΕΓΑΣ, τον ΕΟΤ και τους 
διοργανωτές του Κλασικού Μαραθωνίου, για να αναδειχθεί η 
ιστορία αυτής της υπέροχης χώρας, η φιλοξενία των ανθρώ-
πων της, η ομορφιά των μνημείων της και των περιοχών της, 
η αναγνώριση των αθλητικών αξιών, όπως η ειρήνη, η υγεία, 
η φιλία και η αλληλεγγύη, όλες αυτές οι αξίες που ενώνονται 
με τα δρομικά αγωνίσματα». 

Ο Κώστας Παναγόπουλος, πρόεδρος της Οργανωτι-
κής Επιτροπής Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, ανα-
φερόμενος στο στόχο οι συμμετοχές να ξεπεράσουν 
τις 30.000, σημείωσε: «Δημιουργούμε περιβάλλον σταθε-
ρότητας και περιμένουμε καλύτερη εικόνα από πέρυσι για 
να προβάλουμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, μέσω 
επαφών με συλλόγους αθλητών Μαραθωνίου δρόμου ανά 
τον κόσμο». 

Ας «τρέξουμε» λοιπόν να εγγραφούμε στον 30ό Κλασι-
κό Μαραθώνιο Αθηνών και ας αναδείξουμε όλοι μαζί, σε 
μία δύσκολη εποχή, την υπέροχη ιστορία της χώρας μας 
και τις παγκόσμιες αθλητικές αξίες, της ειρήνης, της υγεί-
ας, της φιλίας και της αλληλεγγύης.

30ός
 Κλασικός 

Μαραθώνιος 
Αθηνών

Kάνε εγγραφή και 
γράψε τη δική 

σου ιστορία! 
Στόχος 

οι συμμετοχές 

να ξεπεράσουν τις 

30.000 
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Ο κόσμος τα υποστηρίζει με όλη του την καρδιά, αλλά το κράτος βά-
ζει εμπόδια στην επίβιωσή τους. Η A.V. μεταφέρει την αγωνία τους.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ένα πρωινό στο μικρό παράδεισο της Βάρης
Τα σπίτια ψηλά στο νταμάρι είναι πνιγμένα στο πράσινο και το περιβάλλον τόσο ειδυλλιακό που 
αυτομάτως το ζηλεύεις. Στο επόμενο δευτερόλεπτο έχεις σκεφτεί ότι αυτό είναι το λιγότερο που 
μπορούν να έχουν αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να μείνουν με τις φυσικές τους οικογένειες 
για διάφορους λόγους που περιλαμβάνουν μια γκάμα από το πιο τρομακτικό (την κακοποίηση) 
μέχρι το πιο ανώδυνο αλλά θλιβερό (να μην έχουν πια τα χρήματα οι γονείς να τα μεγαλώσουν).  
Ο μικρός πράσινος παράδεισος με τα 12 σπίτια για 72 παιδιά είναι το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS 
που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα σε μια έκταση 23 στρεμμάτων. Το 1982 παραδόθηκαν τα πρώ-
τα σπίτια και 2 χρόνια μετά έγιναν τα  εγκαίνια, παρουσία του Aυστριακού ιδρυτή του παγκόσμιου 
θεσμού των Παιδικών Χωριών, Hermann Gmeiner (στην Ελλάδα τα έφερε η Κλώντια Κατσαρά).
Το πρωί που επισκέπτομαι το μικρό χωριό τα παιδιά λείπουν στο σχολείο. Μπαίνω στο σπίτι της μαμάς 
Ευαγγελίας. Στη φιλοσοφία του Gmeiner (δημιούργησε το Πρώτο Χωριό στην Αυστρία το 1949) η θε-
τή μητέρα καλύπτει το μεγάλο συναισθηματικό και ψυχικό κενό που αισθάνεται το παιδί που βρέθηκε 
μόνο του. Η Ευαγγελία, 56 χρονών, έχει ήδη κάνει τα ψώνια της ημέρας, έχει μαγειρέψει και περιμένει 
τα παιδιά της να επιστρέψουν για να συνεχιστούν οι καθημερινές τελετουργίες της οικογένειας.
Μαζί της μένουν τρία κορίτσια και δύο αγόρια. Τα δίδυμα κοριτσάκια είναι 26 μηνών, το μεγαλύτερο 
αγόρι 5 χρονών. Τα τέσσερα παιδιά είναι φυσικά αδέρφια, οι γονείς τους τα άφησαν εδώ γιατί δεν 
μπορούσαν να τα μεγαλώσουν, έφεραν πρώτα τα δύο μεγαλύτερα και μετά τα δίδυμα. Ο πέμπτος 
της παρέας είναι ο μόνος που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο σχολείο. Κάθεται στο δωμάτιό του 
και παίζει με πάθος playstation. Από τη μανία του καταλαβαίνω ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Η μα-
μά του το επιβεβαιώνει. Δεν εγκλιματίστηκε το ίδιο εύκολα με τα αδέλφια κι αντιμετωπίζει γενικώς 
κοινωνικές δυσκολίες, γι’ αυτό και τα μαθήματά του τα κάνει με δάσκαλο που έρχεται εδώ. 
Γενικώς, όμως, η ζωή εδώ κυλάει όσο πιο κανονικά γίνεται – η μαμά ρωτάει στο σχολείο για την 
πρόοδο των παιδιών και τα καλοκαίρια πηγαίνει με τα παιδιά διακοπές. Τα σπίτια είναι ευρύχωρες 
μεζονέτες και κάθε παιδί έχει το δικό του δωμάτιο – το περιβάλλον θυμίζει λίγο μικρό νηπιαγω-
γείο. Στο πάσο της κουζίνας φωτογραφίες των δίδυμων, στο ψυγείο γράμματα, ζωγραφιές κι 
αφιερώσεις στη μαμά. «Αυτή είναι η πρώτη μου οικογένεια» λέει η Ευαγγελία. «Σαν μαμά διανύω 
τον πέμπτο μου χρόνο, σαν θεία όμως, στην υποδοχή δηλαδή των παιδιών όταν πρωτοέρχονται 
βρίσκομαι εδώ και 10 χρόνια. Όταν είδα ότι δεν θα έκανα δική μου οικογένεια αποφάσισα να έρ-
θω. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Δεν είχα φανταστεί ότι θα κυλούσε έτσι η ζωή μου. Τα πρώτα 
χρόνια προσπαθούσα να μη δένομαι συναισθηματικά με τα παιδιά. Είχα ακόμη στο μυαλό μου ότι 
μπορεί τελικά και να δημιουργούσα τη δική μου εστία. Όταν τελικά μετά από 10 χρόνια έγινα μα-
μά, είδα ότι το φυσικό ένστικτο της μητρότητας λειτούργησε ενστικτωδώς. Αν μάλιστα τα παιδιά 
που παίρνεις είναι μικρά, βοηθιέσαι κι εσύ καλύτερα. Για τα παιδιά, πάλι, συχνά τα πράγματα είναι 
μπερδεμένα. Κάποιες φορές διαισθάνονται την κανονική τους μητέρα. Άλλες λογίζουν εσένα ως 
φυσική. Δες για παράδειγμα αυτό το γράμμα που μου έγραψε η μια μικρή. “Αγαπητή μαμά, χτες 
μου άρεσε γιατί είδαμε μαζί τηλεόραση και δεν ξέρω πώς θα τα πάμε σήμερα. Θέλω να τα πάμε κα-
λά”. Τις περισσότερες φορές κυνηγάνε μέσα στο σπίτι το χαρτί με τα ρεπό, ψάχνοντας με αγωνία 
να δουν πότε θα είναι η δική μου σειρά. Τότε πραγματικά οι μαμάδες τρομάζουμε να τα συνεφέ-
ρουμε. Έχουμε δει ακόμα κι επιληπτικές κρίσεις όταν φεύγουμε με άδεια». 

Τα Παιδικά Χωριά  εκπέμπουν

Έργο της Μανταλένας Αγγελέτου 
από την έκθεση «De Loin...», 
που παρουσιάστηκε στην 
αίθουσα τέχνης «Αστρολάβος» 
τον Νοέμβριο του 2010
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Τα Χωριά κινδυνεύουν
Η τοπική κοινωνία βοηθάει το Χωριό όπως μπο-

ρεί – με φαγητά, ρούχα, δωρεάν εγγραφές σε 

φροντιστήρια κ.ο.κ., όμως η κρατική ενίσχυση 

ψαλιδίζεται κάθε χρόνο. Την ίδια στιγμή το κρά-

τος διαθέτει σχεδόν… ανύπαρκτες κοινωνικές 

υπηρεσίες για παιδιά που δεν ζουν με τις φυσι-

κές τους οικογένειες και τα Παιδικά Χωριά δέχο-

νται τις πιο πολλές αιτήσεις από κάθε άλλη φο-

ρά – η πλειοψηφία που απευθύνεται τώρα εδώ 

αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όπως 

μου εξηγεί ο διευθυντής του Χωριού κος Γιώρ-

γος Πρωτόπαππας, «όταν οικογένειες που δεν 

θέλουν να δώσουν τα παιδιά τους έρχονται σε 

εμάς προσπαθούμε να τις βοηθήσουμε είτε με 

τρόφιμα είτε με πληρωμή κάποιων λογαρια-

σμών είτε με ψυχολογική υποστήριξη με τους 

κοινωνικούς μας λειτουργούς. Στη συντριπτι-

κή πλειοψηφία μιλάμε για Έλληνες. Αυτά δεν 

συνέβαιναν μέχρι πρότινος». Υπάρχουν και 

χειρότερα νέα. Η χρηματοδότηση των Χω-

ριών στηριζόταν αποκλειστικά στις προσφο-

ρές ιδιωτών. Τον Απρίλιο του 2010 όμως το Υπουργείο Οικονομικών άλλαξε το πλαίσιο του νόμου 

φορολογώντας τις δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα με αιτιολογία ότι μέσα από τις δωρεές 

οι πλούσιοι κλέβουν το Δημόσιο. Πλέον οποιοσδήποτε δωρίζει χρήματα δικαιολογεί μόνο το 20 % 

του ποσού της δωρεάς. Φορολογήθηκε ακόμα (με υψηλό συντελεστή) η περιουσία των Χωριών 

και καταργήθηκαν οι εκπτώσεις σε όσους έδιναν χορηγίες προς αυτά. Αποτέλεσμα; Να χάνονται 

τα κίνητρα για τις δωρεές και να τίθεται σοβαρό θέμα επιβίωσης του οργανισμού. Όπως μου λέει 

και η Ρενάτα Βαλμά, ανάδοχος μητέρα ενός κοριτσιού στα Παιδικά Χωριά Θεσσαλονίκης και ιδιο-

κτήτρια του Πολυχώρου Έβδομου: «Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το φορολογικό σύστημα, κάθε 

παιδί στα Χωριά πρέπει να δίνει στο κράτος € 300. Πώς μπορούν να φορολογούν αυτά τα παιδιά 

αντί να τα φροντίζουν; Πώς μπορούν να τα φορολογούν όταν πριν από μερικές ημέρες έφτασε ο 

οργανισμός να διοργανώνει πάρτι στον πολυχώρο μας που τον προσφέραμε αφιλοκερδώς, μή-

πως και συγκεντρώσει λίγα χρήματα για τις ανάγκες του;».

Η εμπειρία της ανάδοχης μητέρας 
«Έγινα ανάδοχος μητέρα στη Ρ. το 2007. Εκείνη τη χρονιά έχασα την καλύτερή μου φίλη. Μέχρι και 

τις 17/9, ανήμερα της γιορτή της, δεν το είχα πάρει απόφαση ότι είχε πεθάνει. Εκείνη την ημέρα ό-

μως πήρα τηλέφωνο στα Παιδικά Χωριά SOS και τους είπα ότι ήθελα να γίνω ανάδοχος μητέρα σε 

ένα κορίτσι που να το λένε Ελπίδα, όπως και τη φίλη μου. Ελπίδα δεν υπήρχε κι έτσι υιοθέτησα τη 

Ρ., που ήταν τότε 13 χρονών. Όταν η Ρ. ήταν 3,5 χρονών κι η αδερφή της 2,5 οι γείτονες ειδοποίη-

σαν την κρατική μέριμνα Θεσσαλονίκης ότι οι μικρές δεν μεγάλωναν καλά. Οι φυσικοί τους γονείς 

είχαν κάνει άλλα δύο αγόρια, που μένουν σε ίδρυμα για παιδιά με διανοητικά προβλήματα – αν κι 

είναι πολύ πιθανό να τα …τσουβάλιασαν απλώς εκεί επειδή δεν είχαν πού να τα πάνε», αφηγείται 

την ιστορία της η Ρενάτα Βαλμά. Η εξέλιξη είναι ακόμα πιο συγκινητική. «Δύο χρόνια αφότου έγι-

να νονά της, η Ρ. διαγνώστηκε με απλαστική αναιμία και ξεκίνησαν να την κουράρουν στο ΑΧΕΠΑ. 

Αργότερα την έστειλαν στη μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Παίδων. Σε αυτό το 

σημείο ξεκίνησε η συστηματική μας επαφή, με εμένα να κάνω την απογευματινή βάρδια στο νο-

σοκομείο και να χτίζεται μεταξύ μας μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης. Μου έκανε εντύπωση που 

η Ρ. θυμήθηκε τότε κι άρχισε να μου εξιστορεί απίθανες ιστορίες για το bullying που είχε υποστεί 

στο ίδρυμα της κρατικής μέριμνας, πριν βρεθεί στα Χωριά, από τα μεγαλύτερα παιδιά και πώς 

χρειαζόταν να προστατεύει την αδερφή της. Ο δρόμος για να ξεπεραστεί το σύνδρομο της απόρ-

ριψης που κουβαλάνε όλα τα παιδιά μακριά από τις φυσικές τους οικογένειες είναι πολύ μακρύς. 

Όσο για το ρόλο της θετής μαμάς, τα παιδιά την αμφισβητούν όσο αμφισβητείς κι εσύ κι εγώ τη 

δική μας μαμά. Η Ρ. με τη μαμά της στο Χωριό είναι τρομαχτικά δεμένες. Δεν ξεχνάω ποτέ να της 

υπενθυμίζω πόσο ευχαριστημένη πρέπει να είναι που ζει σε αυτό το περιβάλλον. Η σχέση μας έ-

χει κάνει και τις δυο μας πολύ τυχερές. Εγώ γιατί ζω την πραγματικότητα κάποιων ανθρώπων που 

ποτέ δεν θα γνώριζα κι εκείνη γιατί μες στην ατυχία της απέκτησε άλλη μια οικογένεια». A

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα Παιδικά Χωριά SOS●   Με κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς:  Εθνική Τράπεζα - 104/48022763 / Alpha Bank - 101-002101-161787 / Τράπεζα Πειραιώς - 5026-020155-199 / EFG-Eurobank - 0026.0141.40.0200048850●  Με χρέωση πιστωτικής κάρτας Visa/Mastercard/ American Express, καλώντας στο 210 3313.661●  Με επίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης και προσφέροντας είδη δι-ατροφής και καθαρισμού, φάρμακα, βιβλία κ.ά. Πληρ.: 210 8970.748●  Όποιος θέλει να συμβάλει στην α-νατροφή και τη μόρφωση ενός παι-διού που μεγαλώνει σε οικογένεια SOS μπορεί να γίνει ανάδοχος γονιός με € 300 το χρόνο. Πληρ.: 210 3313.661● Αν είστε στέλεχος σε εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας μπορείτε να δώσετε την επαγγελματική δυνα-τότητα σε ένα παιδί για να εργαστεί κοντά σας. Πληρ.: 210 8650.111
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Info

«Δεσμά αίματος», 

βασισμένο στην ομώνυμη 

νουβέλα της Μαρίας Πάουελ 

(εκδ. Κέδρος/βραβείο «Διαβά-

ζω» 2004). Σενάριο-σκηνοθεσία: 

Νίκος Παναγιωτόπουλος. Φωτο-

γραφία: Γ. Φρέντζος. Σκηνικά: Δ. 

Φωτόπουλος. Μουσική: Α. Σκριά-

μπιν. Παραγωγή: VA FILMS  Β. Αλα-

τάς - ΜARIANNA FILMS. Διανομή: 

Κ. Αλατάς. Πρωταγωνιστούν: 

Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νικήτας 

Τσακίρογλου, Γ. Στάν-

κογλου.

Δεσμά 
αίματος
Η πρώτη ψηφιακή ταινία του 
Νίκου  Παναγιωτόπουλου
προβάλλεται από σήμερα 
στο Αθήναιον  

Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Όσο γυρίζονταν τα «Δεσμά αίματος» ο πιο 

παραγωγικός Έλληνας σκηνοθέτης ετοίμαζε 

ένα ακόμη αυτοβιογραφικό δοκίμιο, το «Κόκ-

κινο παλτό» (το φθινόπωρο, από τον Πατά-

κη). H A.V. διάβασε τις σημειώσεις του από 

την πρώτη του ψηφιακή εμπειρία.

Είναι η πρώτη φορά που δοκίμασα να 

γυρίσω με ψηφιακή μηχανή κι αυτό 

ήταν για μένα πείραμα από κάθε άποψη. Το ψη-

φιακό είναι σαν να περνάς ξαφνικά από τη χη-

μεία στα μαθηματικά. Από τα απροσδόκητα και 

ανεξέλεγκτα αποτελέσματα μιας χημικής ένω-

σης στην τάξη και την ακρίβεια των αριθμών.

Προσπάθησα να ξεπεράσω την αμηχανία 

μου μπροστά στη νέα τεχνολογία –μια μικρή 

μηχανούλα πάνω σ’ ένα τεράστιο τρίποδο– 

βάζοντας στοίχημα με τον εαυτό μου να της 

συμπεριφερθώ σαν να ήταν μια πολύ βαριά 

μηχανή λήψεως, μια Mitchel ας πούμε. Επί-

σης αποφάσισα να κάνω μόνο όσες λήψεις 

φαίνονταν απαραίτητες και να μην εκμε-

ταλλευτώ καθόλου τη δυνατότητα που μου 

προσέφερε το νέο μέσο σε απεριόριστες εκ-

δοχές. Τελικά εκείνο που αποκόμισα από τη 

νέα μου εμπειρία είναι ότι τις ταινίες δεν τις 

κάνουν τα μηχανήματα, αλλά οι άνθρωποι.

Επειδή άντλησα το σενάριο από ένα μυθιστό-

ρημα που είχε τη δομή ενός ψυχολογικού θρί-

λερ δεν ήξερα τι να κάνω με την ιστορία, εγώ 

που δεν αγαπώ τις ιστορίες. Έλυσα αυτόν το 

διχασμό υπονομεύοντας την πιο βασική σκηνή 

της ταινίας, τη σκηνή που ο πρωταγωνιστής 

βρίσκεται δολοφονημένος, αδειάζοντας γύρω 

του μεγάλες ποσότητες κέτσαπ. Όταν βγαίνα-

με από την πρώτη ιδιωτική προβολή, ο Φωτό-

πουλος, που έκανε τα σκηνικά της ταινίας, μου 

επεσήμανε ενοχλημένος ότι στη συγκεκριμένη 

σκηνή το αίμα φαινόταν ψεύτικο, σαν κέτσαπ. 

Του απάντησα ότι το έκανα επίτηδες, 

αλλά δε νομίζω ότι με πίστεψε.
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επιλογές Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙΣΤΩΝΗΣ
Το ζωγραφικό του σύμπαν μοιάζει με εγκεφαλικό 
παιχνίδι ή με μια ιδιότυπη απεικόνιση της καθημε-
ρινότητας. Βασικό θέμα είναι η ανθρώπινη υπόστα-
ση δοσμένη με σαφήνεια και λιτότητα. Όσο για τις 
συνθέσεις διαδραματίζονται σε εσωτερικά δωμα-
τίων, με το λευκό να κυριαρχεί και τις αποχρώσεις 
του μαύρου να συνυπάρχουν. 22/3 - 28/4, Thanassis 
Frissiras Gallery, Κριεζώτου 7, 210 3640.288

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ
Η πρώτη μονογραφία για τη ζωή και τη ζωγραφική 
του καλλιτέχνη, γραμμένη από το συγγραφέα Φί-
λιππο Μπεγλέρη (εκδ. Πατάκη), οδήγησε σε μια με-
γάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς 
με 170 έργα του καλλιτέχνη (ελαιογραφίες, σχέδια, 
κατασκευές), τα οποία καλύπτουν όλες τις περιό-
δους της έντονα εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής του 
πορείας. 23/3- 13/5, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου

MEMORIA
Επτά σύγχρονοι καλλιτέχνες (Ινώ Βαρβαρίτη, Βά-
σω Γκαβαϊσέ, Εύα Μαραθάκη, Χρίστος Μιχαηλί-
δης, Γιώργος Παπαδάτος, Έφη Σπύρου, Λεόντιος 
Τουμπουρής) καταπιάνονται με ζητήματα μνήμης, 
με την Ιστορία και την ιστορία της τέχνης, άλλοτε 
καταγράφοντας το παρόν κι άλλοτε ερμηνεύοντάς 
το. 2/4 - 12/5, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, 
Κασσαβέτη 18 & Γρ. Αυξεντίου, 210 8019.975

www.
athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 Guide», 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

FACES 
Hommage στην ταινία «Faces» του Τζον Κασσαβέτης αποτελεί η ομώνυμη με-
γάλη έκθεση στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, με τη συμμετοχή 15 σημαντι-
κών διεθνών και Ελλήνων εικαστικών και την επιμέλεια του Paolo Colombo. H 
υπεύθυνη του τομέα εικαστικών στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Μαριλένα 

Καρρά περιγράφει το νεύμα της εν λόγω ταινίας προς τους εικαστικούς που 
συμμετέχουν: «Η ανταπόκριση ήταν προφανώς κάτι παραπάνω από θε-

τική. Διότι η κινηματογραφική γλώσσα του Cassavetes είναι μοναδι-
κή και αποτελεί τομή στο σύγχρονο κινηματογράφο». Θα παρου-

σιαστούν έργα των Τζον Κασσαβέτη, Pierpaolo Campanini, 
Διονύση Καβαλλιεράτου, Λουκά Σαμαρά, Cindy Sherman, 

Margherita Manzelli κ.ά. 3/4 - 1 /7, Λεωφ. Συγγρού 107-
109, 210 9005.800  -ΚΑΤΕΡΙΝΑ. Ι. ΑΝΕΣΤΗ

>>> 22/3 Βραδιά μουσικής δωματίου 

με το ιστορικό Κουαρτέτο Μποροντίν 

και τον Ρωσοαυστριακό πιανίστα Ολέγκ 

Μάιζενμπεργκ σε έργα Μπραμς και 

Τσαϊκόφσκι. (20.30)

>>> Σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση 

από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας 

Υόρκης το «Eρνάνης» του Bέρντι σε λι-

μπρέτο Francesco Maria Piave και σκη-

νοθεσία Pier-Luigi Samaritani.

>>> 23/3 Συναυλία της Κρατικής Ορχή-

στρας Αθηνών, αφιερωμένη στους τρεις 

μεγαλύτερους Ρώσους συνθέτες και με 

τη σύμπραξη δύο εξέχοντων καλλιτε-

χνών με διεθνή ακτινοβολία, του μαέ-

στρου Αλάν Μπουριμπάγιεφ και της 

βιολονίστας Αλίνα Πογκόστκινα.

>>> 24/3  Συναυλία Σταμάτη Σπανου-

δάκη «Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβα-

λάς» (20.30). Και στις 25/3. 

>>> 25/3 Σεμινάριο για τη Φιλοσοφία 

της Μουσικής με ομιλητή τον καθηγητή 

Μάρκο Τσέτσο.

Η εβδομάδα του 

ΜΕγΑρΟυ
Εύα Μαραθάκη

Margherita Manzelli
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ΟΜΑΔΑ PARACOON
Το έργο «Πεθαίνω σαν χώρα» του Δημήτρη Δημητρι-
άδη συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης, από το 
1978 που πρωτοκυκλοφόρησε. Η ομάδα Paracoon 
το προσεγγίζει μέσα από μια χοροθεατρική παρά-
σταση, όπου ηθοποιοί και χορευτές αφήνουν τη 
γλώσσα των λέξεων να ενωθεί με τη γλώσσα του 
σώματος. Σκηνοθεσία: Γιάννης Μάντσης. Ερμηνεύ-
ουν: Γιάννης Πλιάκης, Άγγελος Καλλίνογλου, Νατά-
σα Παπαμιχαήλ κ.ά. Έως 5/4, Θέατρο Olvio, Ιερά Οδός 
67 & Φαλαισίας 7, Μετρό Κεραμεικός, 210 3414.118

ΤΑ ΠρΑγΜΑΤΑ
Πόσο συναρπαστικά μπορούν να είναι τα συνηθι-
σμένα καθημερινά αντικείμενα; Εξαρτάται σε ποια 
χέρια θα πέσουν. Στο TAF, 24 καλλιτέχνες φωτίζουν 
τις ευφάνταστες ικανότητες των πραγμάτων που 
κατακλύζουν την καθημερινότητά μας. Η έκθεση 
είναι η επιλεγμένη πρόταση της ανοιχτής πρόσκλη-
σης που απηύθυνε o πολυχώρος σε νέους επιμελη-
τές για το 2012. Συμμετέχουν: UR5°, Carlos Castro, 
Δημήτρης Αμελαδιώτης, Γιώργος Γυπαράκης, Γιάν-
νης Θεοδωρόπουλος κ.ά. Ως 6/5,  Νορμανού 5

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

ΣΗΜΑΙΕΣ-ΠΑΝΟ-ΛΑΒΑρΑ
Με κριτικό βλέμμα κι έμπνευση από το βιβλίο-ποίημα «Πατρίδα των 
καιρών» του Γιώργου Δουάτζη, 24  Έλληνες ζωγράφοι (Μ. Γιαννα-
κάκη, Α. Δρούγκας κ.ά.) συνεκθέτουν μαζί με 35 σπουδαστές από 
το εργαστήριο ζωγραφικής του Γιάννη Ψυχοπαίδη. Οι τελευταίοι 
χρησιμοποιούν σημαίες και λάβαρα για να ζωγραφίσουν στιγμές 
από το κεφάλαιο της ιστορίας που ζούμε σήμερα. Ως 3/4, Ίδρυμα 

Μ. Κακογιάννη , Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 3418.550  

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

13o ΦΕΣΤΙΒΑΛ γΑΛΛΟΦΩΝΟυ ΚΙΝΗΜΑΤΟγρΑΦΟυ
Ξεκινάει σήμερα με πλούσιο πρόγραμμα και τις καλύτερες προδιαγραφές το αθηναϊκό φεστιβάλ που 
σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης στην πόλη μας! Το φετινό μενού περιλαμβάνει: 55 ταινίες, ενδια-
φέροντες προσκεκλημένους, όπως ο αντισυμβατικός σκηνοθέτης Tony Gatlif που θα μιλήσει για την 
ταινία του «Indignados/Αγανακτισμένοι» (πολύ πιθανόν να δεις τον εαυτό σου μέσα, αν κατέβαινες Σύ-
νταγμα το περασμένο καλοκαίρι), διοργάνωση masterclasses με θέμα τις νέες τάσεις της παγκόσμιας 
κινηματογραφίας (κι ονόματα εισηγητών όπως η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη κι ο Μενέλαος Καραμαγγι-
ώλης), τμήμα «Αραβική Γαλλοφωνία» με έργα μιας νέας γενιάς σκηνοθετών από χώρες όπως το Μαρό-
κο, η Αίγυπτος και ο Λίβανος και έντονα θηλυκό άρωμα σε αρκετές προβολές του φεστιβάλ. Φύγαμε! 
Έως 28/3 στους κινηματογράφους Ιντεάλ, Δαναός 1 & 2 και στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου

UR5°

Bye Bye Blondie

Indignados
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Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

TASTEPOLICE
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Shamone 
Το στέκι μιας (φανταστικής) 
πορνοστάρ

Και μια και δυο, κατεβαίνουμε σύσσωμη η γυναικοπα-
ρέα στο Γκάζι, κάνει κρύο της αρκούδας αλλά δεν μας 
πτοεί, φοράμε παλτάρες και γάντια και σκούφους κι 

από μέσα τα κομψά μας φορεματάκια, το ρεστό της βραδιάς 
είναι καινούργιο και πολλά υποσχόμενο, είναι και bar, είναι 
και club, είναι το Shamone του Φώτη του Σεργουλόπουλου, 
οι περισσότερες τον ξέρουμε από παλιά. Γι’ αυτό και μέσα στα 
ζεστά αλλάζουμε ευχές και καλορίζικα, μας καθίζει στο καλύ-
τερο τραπέζι… Μένουμε να χαζεύουμε μέσα σε φώτα χαμηλά 
και κόκκινα του πάθους, καναπέδες με πολύχρωμα υφάσμα-
τα, έναν τεράστιο καθρέφτη από πάνω μας με χρυσή κορνίζα 
σκαλιστή (κορμιά που μπλέκονται σε ηδονικές περιπτύξεις), 
συμπληρώνουμε με ένα ψηλό τραπέζι, έχει σκάλα στη μια του 
πλευρά και μαθαίνουμε πως είναι η πασαρέλα για όποιον θέλει 
να κάνει ένα ολιγόλεπτο πέρασμα… στη δόξα, τσεκάρουμε την 
κούνια και μια μεγάλη μπάρα κατά μήκος όλου του χώρου. 
Α, και φάτσα μας η Shamone, η γυναικεία φιγούρα που πιάνει 
από πάνω μέχρι κάτω τον ένα τοίχο. 
Ο Φώτης μάς λέει πως η Shamone είναι μια φανταστική πορνο-
στάρ που γεννήθηκε στο μυαλό του όταν έφτιαχνε το μαγαζί… 
«Ήθελα ένα χώρο να βρισκόμαστε όλοι οι φίλοι και να περνάμε 
όμορφα, να ’χει κάτι αλέγκρο και σέξι, το πέτυχα;» Πράγματι 
ο χώρος είναι κάτι παραπάνω από χαρούμενος και με αρκετές 
δόσεις χιούμορ, μας σερβίρουν αγόρια με στολές και με γαλόνια 
– και στρατηγούς τούς λες και θηριοδαμαστές. Πίνω «Bosporus 
Cosmo» με βότκα, εκχύλισμα κόκκινου τριαντάφυλλου και φρέ-
σκα ροδοπέταλα – μ’ αρέσει πολύ, μ’ ένα μυστήριο τρόπο μού 
«μυρίζει» Ανατολή. Από το τραπέζι μας περνάνε τα άπαντα…σα-
λάτες και κις λορέν, ψητό ταλαγάνι με μαρμελάδα ντομάτας και 
πιτάκια, πιλάφι multi culti με λουκάνικο, γαρίδες και σαφράν, 
burger με πίκλες και onion rings, μίνι μπιφτεκάκια με σος για-
ουρτιού, όλα τους καλά (και με εξαιρετικές, από 6 ως 14 ευρώ, 
τιμές), τα ’χουμε βάλει στη μέση και τσιμπολογάμε – μεταξύ μας, 
γίνονται τόσα γύρω, που σχεδόν ξεχνάμε το περιεχόμενο των 
πιάτων… Αφήνουμε πιάτα και κρασιά στην άκρη, ξαναπαίρνουμε 
κοκτέιλ – μεγάλη και πρωτότυπη η λίστα, μετράμε στάσεις στον 
καθρέφτη από πάνω μας, γνωστές φάτσες δίπλα μας χαριεντίζο-
νται ευχάριστα, τώρα λέμε κάποιος θ’ ανέβει και στην πασαρέλα, 
οι μουσικές είναι κάτι παραπάνω από καλές και ξεσηκωτικές, 
αργά, πολύ αργά το βράδυ φεύγουμε, κι αφήνουμε τον κόσμο στο 
Shamone να το πάει μέχρι το ξημέρωμα… 

SHAMONE, Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι, 210 3450.144

BALUX CAFÉ THE HOUSE PROJECT
Το μεγάλο σπίτι κάτω στην παραλία της Γλυφάδας τα έχει όλα: 
την ατμόσφαιρα που σε χαλαρώνει, το ντιζάιν που λατρεύεις, 
τη θάλασσα μπροστά του να σε ταξιδεύει. Μέσα σε όλα τα ω-
ραία φέτος πρόσθεσε και πολλή… Ιταλία, με τον Σικελό master 
pizzaiolo Mattaliano Vito να φτιάχνει καθημερινά στον ξυλό-
φουρνο αυθεντικές ιταλικές πίτσες με λεπτή ζύμη και όλες τις 
ιταλικές λιχουδιές. Η ιταλική γωνιά είναι ανοιχτή κάθε μέρα και 
έχει δυνατότητα take away με μειωμένες τις έτσι κι αλλιώς καλές 
τιμές. Μιλώντας για καλές τιμές, να πούμε και για την ευκαιρία 
που δίνει το Balux για sushi (9 κομμάτια) και cocktail (ένα) στην 
εντελώς φιλική τιμή των ευρώ 16! 
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας Γλυφάδας, 210 8983.577

Το «πρότζεκτ» ξεκίνησε 
πειραματικά γύρω στις αρχές του 

χρόνου. Οι δύο φίλοι, Κώστας Γώγος (θυμήσου 
το Multi Culti, και σαν δισκάδικο στο Κολωνάκι και σαν 
εστιατόριο στου Ψυρρή) και Δημήτρης Ξανθούλης (θυ-
μήσου τον Εξερευνητή και τις αντίκες του στο Κολωνάκι), 
απίστευτες φυσιογνωμίες της πόλης και… κατεστραμμέ-
νες, όπως αυτοαποκαλούνται με πολύ χιούμορ, κάθισαν 
και σκέφτηκαν τι μπορούν να κάνουν χωρίς budget σε 
μια Αθήνα που τη χτυπάει αλύπητα η κρίση. Το εστιατό-
ριό τους γεννήθηκε έτσι απλά, πήρε το μυστηριώδες ό-
νομα Hitckock, χτυπάει κάθε Τετάρτη και με διαφορετικό 
μενού, στον 3ο όροφο του φιλόξενου ιδρύματος Μιχάλης 
Κακογιάννης. Ο κόσμος κάθε φορά είναι πολύς και γί-
νεται συνέχεια περισσότερος, τα μενού αλλάζουν κάθε 
βδομάδα και σε ταξιδεύουν σ’ όλη την υφήλιο, έχουν 
γίνει ήδη βραδιές με κουζίνες από τη Σρι Λάνκα, την 
Ιταλία, την Αίγυπτο και ακολουθούν κι άλλα πολλά. Η 
A.V. βρέθηκε εκεί προχτές σε μια βραδιά με πολύ κέφι και 
τέλειες μουσικές, δοκίμασε πλούσια οθωμανική κουζίνα, 
φτιαγμένη σπιτικά από τους δύο ερασιτέχνες μαγείρους. 
Το κρασί ήταν χύμα και πολύ καλό, το μενού που στοίχιζε 
ευρώ 20 (χωρίς το κρασί) απόλαυσε μαζί μας και πλήθος 
από περίεργους, κοσμικούς, καλλιτέχνες (είδαμε μέχρι 
και τη Ζωζώ Σαπουντζάκη), περαστικούς, «ψαγμένους» 
και άσχετους. Ραντεβού εκεί τις Τετάρτες μετά τις 8. 

Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 3418.550, 
κρατήσεις στα 694 4545451, 694 4747338

Hitckock
Το εστιατόριο

Ο σεφ 
εκδίδεται

Θεσσαλονικιός και πληθωρι-
κός, με έντονη αίσθηση του 

χιούμορ, ανατρεπτικός 
–ποιος δεν θυμάται τα απο-

δομημένα πιάτα του στο Άνε-
τον–, τηλεοπτικός αστέρας 
με το δικό του καθημερινό, 

οικείο τρόπο. Ο σεφ Βασίλης 
Καλλίδης εκδίδει το πρώτο 
του βιβλίο «Η νέα ελληνική 
κουζίνα» και μας χαρίζει 88 

εύκολες, νόστιμες, «αλλιώτι-
κες» συνταγές. Από κολοκυ-
θάκια με βλίτα και λαδολέμο-
νο ταραμά, βελουτέ με αμπε-

λόφυλλα και λαγό ψητό με 
κόκα-κόλα, μέχρι Dirty Martini 
με μπάμιες τουρσί! Συστήνε-

ται ανεπιφύλακτα 
(εκδ. Πατάκη, € 19). 
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 γεύση οδηγος

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

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

Κέντρο

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Για δείπνο 
με στιλ σε ένα από τα πιο 
καλά εστιατόρια τηςπό-
λης. Ο Αλέξης Καρδάσης, 
ιδιοκτήτης- σεφ δεν τα 
φοράει τυχαία τα γαλόνια 
(βραβεία). Θα απολαύ-
σεις ελληνική κουζίνα σε 
εντελώς φρέσκια και δημι-
ουργική βερσιόν. Κυριακή 
μεσημέρι παιδότοπος δίπλα 
στον κήπο, με ζωγραφική, 
μαγειρικά και άλλα παιχνίδια 
και παιδικό πιάτο έκπληξη 
με € 5. Πέμπτη-Σάββατο 
20.00-1.30, Κυριακή 13.00-
18.00 € Κ 

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 
8A & Ζωναρά 21, Λ. Aλε-
ξάνδρας, 210 6420.874/ 
Αργεντινής Δημοκρατίας 
14, 210 6450.345 Ελληνική 
κουζίνα στην καλύτερη 
εκδοχή της, ιδανικός χώ-
ρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Κάθε Π/Σ έντεχνη 
ζωντανή μουσική και από 
Καθαρά Δευτέρα και για όλη 
τη Σαρακοστή, νηστίσιμες 
γεύσεις απ’ όλη την Ελλάδα. 
Δίπλα, η μπιραρία με πλη-
θωρικές μερίδες και πολλές 
μπίρες. €Μ

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 

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. 

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 .  €€

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

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     
Σπευσίππου 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. Κάθε μέρα ανοι-
χτά και μεσημέρι, Κυριακή 
κλειστά. €€ 

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!

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 

ΚΑΠΑΚΙ 
Αθηναΐδος 8 & πλ. Αγ. Ειρή-
νης 6, Αθήνα, 210 3243.096
Ζεστός, all day χώρος με 
χαλαρή μουσική το πρωί 
για καφέ, κους κους και 
ελαφριά γεύματα, το βράδυ 
ανεβάζει ρυθμούς με funk, 
soul και indie μουσικές. Έχει 
και πατάρι για να «κόβεις 
κίνηση» από ψηλά. 

KoTIlI  
Αδριανού 41- 45, Μοναστηρά-
κι, 210 3232.868  Καφέ - μεζε-
δοπωλείο με μεγάλη ποικιλία 
σε ελληνικά πιάτα, φρέσκες 
σαλάτες, χειροποίητα γλυ-
κά, παγωτά, καφέδες και 
ποτά. Κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο βράδυ και Κυριακή 
μεσημέρι live μουσική.  

MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «Μονα-
στηράκι», 213 0048.382
Για φαλάφελ, γαλλικές βε-
λουτέ σούπες, τραγανά ζεστά 
BLt sandwich (μπέικον, μα-
ρούλι, τομάτα), νεοϋρκέζικο 
cheesecake και πρωτότυπα 
cocktails. Στο χώρο σου με 
ένα τηλεφώνημα από τις 8 το 
πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και 
κάθε Κυριακή 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. €

PASTErIA (lA)  
 Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Μπουρνάζι, 210 5775.133-
2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. Σμύρνη, 210 
9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858.880/ Αμπελόκηποι, 210 
6401.480/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019.975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945.772/ Χαλάνδρι, 
210 6854.210/ Ρέντη, 210 
4922.960/Κ. Πατήσια, 210 
2236.295/ Ν.Μάκρη, 22940 
91.330  Δώδεκα restaurants 
σε όλη την πόλη για να μη 
νιώσεις ποτέ την έλλειψη. 
Μπάρα για κρασί από την 
πλούσια κάβα του και ωραι-
ότατο ιταλικό μενού που 
επιμελείται ο Ιταλός σεφ 
ettore Botrini. € Μ Ξ 

rooSTEr     
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 
3224.410 Το καινούργιο all 
day bar και εστιατόριο που 
βρίσκεται στο νέο meeting 
point της Αθήνας στην πλα-
τεία Αγ. Ειρήνης.  

ΣΑΛΟΣ ΛΑΓΟΣ (Ο)    
Τρώων 63, Άνω Πετράλωνα, 
210 3471.101Όπου σαλός, ο 
τρελός-φευγάτος στα κρη-
τικά. Ρακές και ρακόμελα, 
μεζέδες και μαγειρευτά μέ-
σα σε φοιτητική ατμόσφαι-
ρα και με τιμές… εξίσου 
φοιτητικές. €   
 
ScHWEINcHEN dIcK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 
7983556 street food για να 
αρχίσεις ή να κλείσεις τη 
νυχτερινή διασκέδαση στο 
κέντρο. Σε βιομηχανικό 
βερολινέζικο design με 
μουσικές blues, jazz και rock 

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

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

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 

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢
MCDonalD’s 
Στο Σύνταγμα και στην 
Ομόνοια κάθε Παρα-
σκευή μέχρι και 6 Α-
πριλίου προσφέρουν 
όλους τους καφέδες 
σε κανονικό μέγεθος 
σεε τιμή μόλις € 1. Μια 
προσπάθεια στο πλαίσιο της συλλογικής ενέργειας «Παρασκευή στην Αθήνα», που έχει σκοπό την τό-νωση του κέντρου της πόλης. Mάθε περισσότερα για το πρόγραμμα στο www.athensfridays.gr 

Αthinais 
Brasserie 
Στο all day εστιατόριο 
του ομώνυμου ξενοδο-
χείου εύκολα κάνεις ένα 
στοπ για καφεδάκι, για 
τα ακαταμάχητα γλυκά 
ή και για το μαγειρευτό 
κάθε μέρα φαγητό. Και επειδή εδώ τιμούν την πα-ράδοση, την 25η Μαρτίου ετοιμάζουν 3 πιάτα μούρλια. Μπακαλιάρο σκορδαλιά (€ 8,90), πρασό-πιτα (€ 4,90) και σπαγγέτι με πέστο (€ 8).    
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, Αθήνα, 210 6431.133

Κυψέλη 
Είναι το νέο μαγαζί του 
Άρη Κάρεϊ –ο άνθρω-
πος πίσω απ’ τα simply 
Burgers– με κόνσεπτ 
εντελώς ελληνικό. Έ-
χει γνήσιους σπιτικούς 
λουκουμάδες, γιαούρτι 
(και σε παγωτό) με πάνω 30 γαρνιτούρες, χειρο-ποίητες λεμονάδες, τσάι με μείγμα βοτάνων, καφέ-δες και πρωτότυπα φρεσκότατα σαντουιτσάκια. Ο χώρος είναι μοντέρνος, φιλόξενος, ανοιχτός κάθε μέρα από τις 8.00 έως τις 24.00. 

25ης Μαρτίου 15, Ν. Σμύρνη, 210 9312.116   

MiMaYa 
Το καινούργιο καλό 
εστιατόριο της Γλυφά-
δας για τη Σαρακοστή 
προσθέτει στο μενού 
πιάτα σπέσιαλ ,  όλα 
τους με υλικά εξαιρετι-
κής ποιότητας και από 
αγροτικούς συνεταιρισμούς όλης της Ελλάδας. Για να πάρεις μια γεύση, καλαμάρι γεμιστό σχάρας, σπαγγέτι με θαλασσινά, χταποδάκι σχάρας με φά-βα και σπανάκι, μανιτάρια πλευρώτους, σαλάτα με καλαμάρι και φασόλια πιάζ και γαριδοσαλάτα. Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 8944.850
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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.

WINE PoINT 
Αθ. Διάκου & Πορινού 2 
(μετρό «Ακρόπολη»), 210 
9227.050 Wine bar και κάβα 
αποκλειστικά με ελληνικά 
προϊόντα. Πολλές ετικέτες 
κρασιού, μπίρας και μεγάλη 
ποικιλία σε τυριά και αλλα-
ντικά σε έναν ωραίο, ζεστό 
χώρο. Με μουσικές βραδιές 
και πολλά events.

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

 
Βόρεια

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 - Καλαμαριά, 
2310 433700 Νόστιμη κουζί-
να με ιταλική απόκλιση (τα 
μακαρόνια τα βράζουν τη 
στιγμή της παραγγελίας), 
κρεατικά, μενού διαίτης και 
παιδικά. Και delivery. €   

* BAr QUE 
X. Τρικούπη 127 & Στρο-
φυλίου, Ν. Ερυθραία, 210 
8002.201-02 Ζεστό βιομηχα-
νικό ντεκόρ για κρέας, με-
ταξύ άλλων black angus και 
βουβάλια Μακεδονίας και 
κρασί από καλά ενημερωμέ-
νη κάβα. Έχει και μπάρα για 
cocktails σε περίπτωση που 
δεν πεινάς. Ανοιχτά κάθε μέ-
ρα από τις 14.00, Παρ., Σάβ., 
Κυρ. κάνε κράτηση. Δευτ. 
κλειστά. €   

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, Xα-
λάνδρι, 210 6834.228, 693 
9950130 Η κουζίνα του Ιτα-
λού και ταμπεραμεντόζου 
σεφ claudio είναι αυθεντική 
και πεντανόστιμη.Μαγει-
ρευτά, εξαιρετικές λεπτές 
πίτσες και μακαρονάδες, 
ελληνικό και ιταλικό χύμα 
κρασί.€€ 

SIMPly BUrGErS
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛ. 18380/ ΝΕΟ: 
Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη 238, 
Κορυδαλλός/ Λ. Κηφισίας 
228, Αβάνα, Χαλάνδρι(dine 
in)/ Λ. Πρωτόπαπα 43, Ηλι-
ούπολη, 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, Πασαλι-
μάνι, 210 4171.355/Γαλάτσι, 
210 2910.444/ Περιστέρι 
(Μπουρνάζι), 210 5761.501 
Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική χάρτινη 
συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα δια-
τηρεί ζεστά και τραγανά. Και 
dine in και delivery στο σπίτι 
με δώρο brownies  

Νότια

BEErTUoSo
Λεωφόρος Ποσειδώνος 38, 
Άλιμος, 210 9836.550  
Beer-restaurant με περισσό-
τερες από 70 επιλεγμένες 
ετικέτες, από ελαφριές pills 
μέχρι τις δυνατές μοναστη-
ριακές και τις all time classic 

βαρελίσιες. Με μεσογειακές 
συνταγές και κλασικά πιάτα 
για την μπίρα, σε rock, 
pop, ethnic, jazz και blues 
ρυθμούς. 

MIMAyA     
Μάρκου Μπότσαρη 8, 
Γλυφάδα, 210 8944.850 
Μεσογειακή κουζίνα με 
έμφαση στις πρώτες ύλες 
που κατά κύριο λόγο είναι 
ελληνικές. Παρ. και Σάβ. α-
νοιχτά και μεσημέρι, Κυρια-
κή μόνο μεσημέρι, Δευτέρα 
κλειστά. €€€

VIνcENZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, 
Γλυφάδα, 210 8941.310 
Πάθος για ναπολιτάνικη 
κουζίνα, γι’αυτό πάντα γε-
μάτο από πελατεία που φτά-
νει εδώ από όλη την Αθήνα. 
Πίτσα με τραγανή λεπτή ζύ-
μη και πάστα σε άπειρες, νό-
στιμες παραλλαγές. Ζεστό 
και cosy περιβάλλον – κάτσε 
στο «αίθριο», μια πράσινη 
όαση μέσα στο χειμώνα. Τις 
Πέμπτες πολύ καλή live jazz. 
€Ξ Κ Μ A.V.
 

Ταβέρνες
 
ΠΑΛΗΑ ΑΘΗνΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869, 
www.palia-athina.gr Γραφική 
μονοκατοικία του ’30 με 
«πονηρά» μεζεδάκια, ρακή, 
κρασάκι και ατμόσφαιρα 
παλιάς αθηναϊκής γειτο-
νιάς. 12-15 ευρώ. Κυριακή 
κλειστά. 

ΤΑΒΕΡνΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ  
Πολέμωνος 4,
 πλ. Προσκόπων, 
210 7236.903 Παλιά, all time 
classic ταβέρνα απ’ όπου 
έχει περάσει σχεδόν όλη 
η πόλη. Σπιτική ελληνική 
κουζίνα, νόστιμες πίτες απ’ 
την κυρία Παναγιώτα και 
τέλεια ψημένα παϊδάκια. Και 
σε πακέτο. Κυριακή βράδυ 
κλειστά. € Μ ●
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Του Μάκη Μηλάτου Του Πάνάγιωτη ΜΕνΕγου

Ναι μεν αλλά…
Bruce  
Springsteen - 
Wrecking Ball  (***)
Τραγούδια διαμαρτυ-
ρίας 2012. Επικών δι-
αστάσεων άλμπουμ, 
που παραπέμπει στον 

ήχο και το πνεύμα του δίσκου με τις δια-
σκευές των τραγουδιών του Pete Seeger 
το 2006. Το «Αφεντικό» είναι θυμωμένο με 
όσα συμβαίνουν, ουρλιάζει για τα θύματα 
του αμερικάνικου ονείρου, θρηνεί για τους 
τσακισμένους συμπατριώτες του και κατα-
φεύγει στους ήχους που «δημιούργησαν» 
το αμερικάνικο έθνος: zydeco, gospel, 
blues, ιρλανδική παράδοση. Ως μανιφέστο 
διαμαρτυρίας το άλμπουμ κάνει τη δουλειά, 
αλλά ως μουσικός δίσκος δυσκολεύεται να 
συγκινήσει. 

Lana Del Ray - 
Born to Die  (**)
Μπ ορ εί  να ε ίμ ασ τ ε 
στην εποχή της εικό-
νας και το μάτι να εί-
ναι αχόρταγο, αλλά... 
πολλή φασαρία για το 

«συμπαθές τίποτα». Η εντυπωσιακή persona 
που δημιούργησε η Elizabeth Grant ξεπερνά-
ει τις μουσικές της ικανότητες και ο χαρακτη-
ρισμός «Nancy Sinatra του 21ου αιώνα», που 
βιαστικά της αποδόθηκε, έχει μια αδυναμία: 
δεν μας λέει πού είναι ο Lee Hazlewood να 
της γράφει τραγούδια, γιατί με ένα σιγκλάκι 
δεν πας και πολύ μακριά.

This is Tunng - 
Live From the BBC  
(****)
Οι Άγγλοι Tunng είναι 
από τα γκρ ουπ της 
nu-folk που βρίσκουν 
δημιουργικούς δια-

δρόμους για να παρακάμψουν τα κλισέ του 
είδους. Μετά από 4 άλμπουμ, συγκέντρωσαν 
εδώ αποσπάσματα από ηχογραφήσεις που 
έχουν κάνει κατά καιρούς για το BBC, δημι-
ουργώντας έτσι μια άτυπη συλλογή που μας 
προσφέρει μια πανοραμική εικόνα τους. Πει-
ραματισμοί, ηλεκτρονικοί ήχοι αλλά και ήχοι 
του σώματος, ιδιαίτερα όργανα, ψαγμένα 
φωνητικά, κυρίως όμως καλές μελωδίες και 
ενορχηστρώσεις μάς προσφέρουν ένα α-
ποτέλεσμα που δεν ακούς συχνά από τα νέα 
γκρουπ. 

Quantic & Alice 
Russell - Look 
Around the Corner  
(**)
Ο Quantic δημιουργεί 
ένα χαλαρό jazz/latin/
soul και cinematic η-

χητικό περιβάλλον για την ενδιαφέρουσα 
φωνή της Alice Russell, αλλά χωρίς έμπνευση 
και διάθεση να ξεφύγει από τα κλισέ, άσε που 
έχεις την εντύπωση ότι οι δυο τους είναι σαν 
να μη συναντήθηκαν ποτέ, παρά τις πάμπολ-
λες συνεργασίες τους. Ένας δίσκος που κατα-
σκευάστηκε χωρίς να ζυμωθεί.   

➜ makismilatos@gmail.com

VARIouSARTISTS

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Μ
ετά από 2 χρόνια κομματιών που σε 
έκαναν να ρωτάς γι’ αυτούς (όπως 
το «Distorted», που έγινε Jumping 
Fish «τραγούδι του Μήνα 11/2010»), 
ιδρωμένων πανκίζοντων live και 

άπειρων ωρών σε ένα υπόγειο στούντιο 
κάπου στην άθήνα, είναι έτοιμοι. το 
«Cosmic EP» κυκλοφορεί αρχικά σε 
300 αριθμημένα βινύλια και παρου-
σιάζεται το σαββατόβραδο στο Bios με 
ελεύθερη είσοδο και τους Mary’s Flower 
Superhead να κατεβαίνουν με το ιντερσίτι 
για υποστήριξη (θα κλείσουν με dj set οι 
Digital Riot). τους βάλαμε να συμπληρώ-
σουν μερικές φράσεις.

Είμαστε οι… Abdul και Bisquit.
File Us Under… Cosmic Disco Punk.
Το πρωί… ο πρώτος δάσκαλος και ο δεύτε-
ρος γραφίστας.
Το όνομά μας… βγήκε από την κουβέρτα 
επιβίωσης ή αλλιώς διαστημική κουβέρτα. 
Χρησιμοποιείται από τους αστροναύτες επει-
δή αντανακλά τη θερμότητα, αλλά και από σωστικά 
συνεργεία για να κρατήσουν ζεστό κάποιον ασθενή. 
Μας την έφερε ένας φίλος από το μουσείο της NASA, 
την εποχή που ψάχναμε όνομα. 
Οι SB είναι ένα πιάτο που φτιάχτηκε με υλικά... 
τους Les Rythmes Digitales, το «Παρίσι Τέξας», το ντο-
κιμαντέρ «Touching The Void», ο Anti VJ, το κίνημα του 
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ (ο εσωτερικός χαιρετισμός του 
SB σύμπαντος).
Projection mapping… είναι η τεχνική με την οποία 
θα παρουσιάσουμε οπτικά το live μας. Έχουμε κατα-
σκευάσει ένα μοντέλο από κύβους και προβάλλουμε 
πάνω σε αυτή τη φόρμα υλικό/3D visuals με τέτοιον 
τρόπο, ώστε οι προβολές να είναι interactive με το 
μουσικό μας performance. Όταν το δείτε, θα καταλά-
βετε καλύτερα.
Οι πρώτοι δίσκοι που αγοράσαμε ποτέ με δικά 
μας λεφτά… Tuxedomoon - «Desire», Van Der Graaf 
Generator - «The Quiet Zone/The Pleasure Dome, Rage 
Against The Machine - «s/t».
Αν ήταν μουσική η Αθήνα… σίγουρα κάποιο είδος 
fusion.
Το πιο τρελό μουσικό μας όνειρο… ένα west to east 
coast live tour!!!

Οι Space Blanket 

Δώρο 5 CD 
Mε τo ολοκαίνουργιο άλμπουμ των 
Tindersticks «The something rain»

Η νέα κυκλοφο-
ρία των Tinder-
sticks είναι μια 
ευχάριστη έκ-
πληξη με καλο-
γ ρ α μ μ έ ν ε ς  α -
τμοσφαιρικές 
μπαλάντες, την 
υπέροχη φωνή 
του Stuart Sta-Stuart Sta-
ples και το τραγούδι «Chocolate», που α-και το τραγούδι «Chocolate», που α-«Chocolate», που α-, που α-
νοίγει το άλμπουμ, να κερδίζει μια θέση 
δίπλα στα κλασικά τους τραγούδια. 
Στείλτε SMS: AVCD (κενό) και ονοματεπώ-
νυμο στο 54121, μέχρι 27/3 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα πα-
ραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Στα υπόλοιπα: ο Redshape, μόλις τελειώσει το live 
των SB, έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά τη βραδιά 
στο 6 D.O.G.S. Θα φορέσει την κόκκινη μάσκα του 
και περιμένουμε με ανυπομονησία να μας παρα-
σύρει με το σκοτεινό του techno. Μαζί του ο Lee 
Burton και ο Manu (€ 10) *** Επιστρέφουν και οι 
Outro, ξεκλειδώνοντας μετά από καιρό το «Room 
101» και κατηφορίζοντας στο ΤΩΡΑ!Κ44 καλούν 
τον τύπο με το φοβερό όνομα Hugo Kapabanca. 
Με βερολινέζικο διαβατήριο, fashion παρελθόν και 
ήχο «rock-disco, boogie και Chicago house» (μαζί 
Methi, Eleana, free) *** Πέμ. βράδυ «μαύρα» στο 
Tokyo bar με «Never Stay At Home» και Sir Cadillac 
(free) *** Τα δικά μας παιδιά: ο George Apergis το 
Σάβ. στην Inoteka και ο DJ Yogi την Πέμ. στο Rooster 
της πλ. Αγίας Ειρήνης και την Παρ. στο Mestizo (Ζω-
γράφου) *** Κυριακή μετά την παρέλαση και τον 
μπακαλιάρο, το «Bright Lights, Big City» podcast 
του athensvoice.gr αναλαμβάνει τις μουσικές του 
Key Bar από τις 19.00 το απόγευμα – στο ίδιο μπαρ 
σημείωσε επίσης το stand-up comedy του Βαγγέλη 
Μαρινάκη (όχι αυτού που νομίζεις) την Παρ. στις 
21.30 (free) *** Τέλος, ένα ιντερνετικό live. Την Τετ. 
28/3 συντονίσου στις 23.00 στον offradio.gr. Έχει 
έργο με τίτλο «ο Boy στους Πουριτανούς».    

 ➜ p_menegos@yahoo.com

Ο 
πατέρας της έπαιζε μπάσο δίπλα στον 
Frank Zappa. Φωνή της τζαζ από κού-
νια, η Νεοϋορκέζα πλέον Gretchen 
Parlato μεγάλωσε σε μουσική οικογέ-

νεια στο LA και με τη σειρά της συνεχίζει την πα-
ράδοση με πειραματισμούς σε πιο σύγχρονους 
δρόμους. Λίγο πριν έρθει στην Αθήνα, μας εξηγεί 
τι θα πει τζαζ…

Τι είναι για σένα η τζαζ; H τζαζ είναι μουσική, είναι 
τέχνη. Διαθέτει πλούσια ιστορία και παράδοση, 
αλλά με χώρο για να μεγαλώνει και να αναπνέει. 
Πόσο επιδραστικό ήταν για σένα το γεγονός ότι 

μεγάλωσες σε μουσική οικογένεια; Ήταν υπέρο-
χο. Έμαθα πολύ γρήγορα ότι η τέχνη είναι αναπό-
σπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, μια 
απασχόληση που απαιτεί πάθος. Η τέχνη μπορεί 
να μας θεραπεύσει, να μας μεταμορφώσει. Η τέ-
χνη είναι έκφραση και αισθάνομαι τυχερή που εί-
μαι μουσικός. Τι σημαίνει σπουδαία φωνή; Όλοι οι 
άνθρωποι έχουν ένα χάρισμα, ένα δώρο που τους 
καλεί να το ακολουθήσουν με πάθος. Αισθάνομαι 
τυχερή που μέσα από τη μουσική μπορώ 
να θεραπεύω, μεταμορφώνω και 
εμπνέω τους άλλους. Για μένα, 
σπουδαία φωνή είναι αυτή 
που διαθέτει ειλικρίνεια. 
Ποια από τις συνεργασίες 
σου απόλαυσες περισ-
σότερο; Μου αρέσει πο-
λύ να τραγουδώ με τους 
Lionel Loueke, Esperanza 
Spalding, Becca Stevens, 
Alan Hampton. Ίσως η α-
γαπημένη μου συνεργασία 
ήταν με τον Wayne Shorter, 

όταν με κάλεσε να εμφανιστώ μαζί του στο Jazz a 
la Vilette το 2007. Το να μοιράζεσαι τη σκηνή και να 
τραγουδάς δίπλα σε ένα ζωντανό θρύλο ήταν μαγι-
κό, σχεδόν σουρεαλιστικό, μια εμπειρία εξωσωμα-
τική. Θα μου άρεσε να τραγουδήσω με τον Bobby 
McFerrin ή τον Joao Gilbert. Τι να περιμένουμε από 
τις εμφανίσεις στην Αθήνα; Έχω μια καταπληκτική 
μπάντα μαζί μου στην περιοδεία: Taylor Eigsti στα 
πλήκτρα, Burniss Earl Travis στο μπάσο και Kendrick 

Scott στην ντραμς. Παίζουμε επιλογές από το 
πρόσφατο άλμπουμ «The Lost and Found», 

και το προηγούμενο «In a Dream». Μαζί 
με μερικά νέα τραγούδια, ελπίζουμε 

ότι θα παρουσιάσουμε στο κοινό 
μια δυνατή εμπειρία.

INFO HALF NOTE, Tριβωνιανού 17, 
Μετς, 210 9213.310. Έναρξη 22.30 
(Κυρ. 21.00). Είσοδος από € 15 ως 
25. Από τις 28/3 ως 1/4.

είναι επιτέλους έτοιμοι

Soundtrack της πόλης

Gretchen Parlato
All about (μοdern) jazz

Του γιωργου ΔηΜητράκοΠουλου

Διαβάστε στο site 
ολόκληρη τη συνέντευξη

www.athens voice.gr



8 - 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 A.V.  39 

Οι Space Blanket ΑFTER DARK 
Διδότου 31, Εξάρχεια, 
210 3606.460
22/3: Solonumuz 
Klimalidir. 23/3: Nικό-
λαος Αδέσποτος. 24/3: 
Στίγμα 90 - Χαοτική 
Διάσταση. 25/3: Βaetyl. 
27/3: The Coogars. 28/3: 
Alt Ctrl Del.

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

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, Παγκράτι, 
210 7560.102
22/3: Gojam Group. 23/3: 
Cosmic Filters. 24/3: The 
Bet. 28/3: Gadjo Dilo.
 
AN CLUB
Σολωμού 13-15, 
210 3305.056
22/3: Seedevil - Scream 
For Friday - Deeds Not 
Words - Breathe In 
Suffering. 24/3: Deez 
Nuts. 25/3: Simplefast - 
Purple Strings - Follow 
Me To Death. 

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ελασιδών 6, γκάζι, 
210  9014.428, 3420.842 
Παρ. & Σάβ. Μπάμπης 
Στόκας.

ΒΑUMSTRASSE
25/3: Night On Earth.

ΒΑDMINTON 
THEATER
ολυμπιακά άκίνητα γουδή, 
211 1010.000
22-25/3: Aναζητώντας 
τον Αττίκ. Κάθε Κυρ. ως 
8/4: «Τρεις Σοπράνο… 
στο τσάι μου» με τις 
Κάτια Πάσχου, Μυρσίνη 
Μαργαρίτη και Μάιρα 
Μηλολιδάκη. 26/3: «Τρα-
γούδια των Επαναστα-
τημένων Ελλήνων» με 
τον Παναγιώτη Λάλεζα. 
27/3: Oρχήστρα Μίκης 
Θεοδωράκης με τραγού-
δια του από το θέατρο και 
τον κινηματογράφο.

BAROUGE
Aνδρόνικου 4, γκάζι, 697 
2309365
Σάβ. Μy Excuse.

ΒΙΟS
Πειραιώς 84, 210 

3425.335
22/3: Direct 

Connection - MC 
Yinka. 24/3: 

Space 

Blanket - Mary’s Flower 
Superhead.

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

COCTAIL’S CODE
τριπτολέμου 35, γκάζι, 
210 3458.110
Δευτ. Eιρήνη Δούκα & 
Greggy K.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
λάμπρου κατσώνη 189, Άγ. 
άνάργυροι, 210 2610.444
Σάβ. Γλυκερία - Dilek Koc 
- Aρετή Κετιμέ.

ENNEA OΓΔΟΑ
λ. άλεξάνδρας 40, 
210 8235.841
Δευτ. Αντώνης 
Καλογιάννης.
 
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
22-25/3: The Poogie 
Bell Band. 28/3-1/4: 
Gretchen Parlato.

FAUST
καλαμιώτου 11 & άθηναΐ-
δος 12, πλ. άγίας Ειρήνης, 
210 3234.095
25/3: Nikolas Gale - 
Rena Rasouli - Orestis 
Zacharogiannis. Δευτ. 
«Ο μαύρος σκύλος» από 
τους Demonius. 27/3: 
Aggeliki Toubanaki. Tετ. 
«Beat Ya Beat» Cabaret.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, Εξάρ-
χεια, 210 3800.070
22/3: Alive and Freaking 
από το Freak Lab. 24/3: 
Tηλέμαχος Μούσας 
Farm. 

FUZZ LIVE MUSIC 
CLUB 
Πειραιώς 209 & Πατρ. 
ιωακείμ 1, ταύρος, 210 
3450.817
23-24/3: Γιάννης 
Αγγελάκας. 

GAGARIN 205
λιοσίων 205, άττική, 
215 5400.888 
24/3: Νο Sponsors 
Festival με Αctive 
Member, Xνάρια, La 
Bruja Muerta κ.ά.

GAZARTE

Βουτάδων 32-34, γκάζι, 210 
3452.277 
Πέμ. Βurger Project 
- Takim. 23/3: Εθνική Ορ-
χήστρα Jazz της Γαλλίας. 

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

GHOST HOUSE 
λεπενιώτου 26, Ψυρρή, 
210 3236.431
Stage 1. Παρ. Νεκτάριος 
Σφυράκης. Stage 2. Παρ. 
Karaoke. Σάβ. Κωνστα-
ντίνος Θαλασσοχώρης. 

GIALINO UP STAGE
λ. Συγγρού 143, 
210 9315.600
Παρ. Γιώργος και Σταύρος 
Μυλωναδάκης. Σάβ. Χρι-
στόφορος Ζαραλίκος. 
Κυρ. Κωνσταντίνα - Μά-
κης Δελαπόρτας.

GINGER ALE 
Θεμιστοκλέους 74, πλ. 
Εξαρχείων, 210 3301.246 
23/3: Sofia Kourtidou & 
Slippin’ Band. 28/3: Γιώρ-
γης Χριστοδούλου.

ΙΑΝΟS
Σταδίου 24, 210 3217.810
24/3: Γιώργος Ψυχογιός. 
26/3: Ανδρέας Καρα-
κότας - Φιόρη Μεταλ-
ληνού. 28/3: Δημήτρης 
Χριστοδούλου.

ΙΝ VIVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
23/3: Blues Therapy & 
Loose Rag. 24/3: Down 
Home.

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

KNOT ARTS
24/3: Pleq - Hior Chronik, 
Golders Green.

ΚΥΤΤΑΡΟ
ηπείρου 48 & άχαρνών, 210 
8224.134, 697 7641373
23/3: Μωρά Στη Φωτιά. 
243:Τribute στον Rory 
Gallagher. 25/3: Band on 
the Stage. 

LOCOMOTIVA
Mπόταση 7 & Σολωμού, 
Εξάρχεια
22/3: Κrangolo People 
Muzic. 24/3: Ladydust, 
«Put the freaks up 
front». FREE.

PASSPORT
καραΐσκου 119, πλ. κοραή, 
Πειραιάς, 210 4296.401. 
23-24/3: Θανάσης 
Παπακωνσταντίνου.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Πέμ. DJ Spery, Παρ. 
Αntonis Mayrogiannis, 
Σάβ. Petros Halas. Kυρ. 
Live από τους Νίκο Βενε-
τάκη - Θανάση Μάκο.

ΡΙΦΙΦΙ
Εμ. Μπενάκη 69ά & 
Βαλτετσίου, Εξάρχεια
22/3: Jazz & Λογοτεχνία. 
Μikey Pantelous και 
παρουσίαση του βιβλίου 
«Πικ» του Κέρουακ από 
τους Γιάννη Μπασκόζο 
και Θανάση Μήνα.

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μ. άντύπα 38, ηλιούπολη, 
210 9750.060 
24/3: «Όσα λεν οι τοί-
χοι».Tρίφωνο - Λιάνα 
Κανέλλη.

SIX D.O.G.S
άβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510
22/3: Frequency On - The 
Snails - Pockets Full Of 
Sand. 24/3: Afformance 
- No Clear Mind - Egsun 
- Ghone. 

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, γκάζι, 
210 3474.733

Κυρ. «Socialatin». Πέμ. 
Σοφία Βογιατζάκη, 
Πέτρος Μπουσουλόπου-
λος, Γιώργος Αλουπο-
γιάννης, Λεωνίδας Σώ-
ζος, Άρτεμις Ματαφιά. 
Τετ. 15 50 & Σωτήρης 
Καλυβάτσης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
ν. κόσμος, 210 9226.975
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Παρ. & Σάβ. Γιάννης 
Χαρούλης. 26 & 27/3: Σω-
κράτης Μάλαμας. CLUB. 
22/3: Βαγγέλης Μαρκα-
ντώνης - Joanna Drigo. 
Παρ.-Σάβ. Ηοuse Band. 
Κυρ. Nίκος Ρουμελιώτης. 
26/3: Kollektiva. 27/3: 
Δημήτρης Λάζος. 28/3: 
Marieke Meijer. PLUS. 
Σάβ. Mύρωνας Στρατής 
- Ησαΐας Ματιάμπα - Πα-
ναγιώτης Τσακαλάκος. 
23/3: Eυρυδίκη. 

TAF 
νορμανού 5, 210 3238.757
22/3: Ad Libitum 
Quintet.

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

ΤΙΚΙ 
Φαλήρου 15, άκρόπολη
25/3: White Town - Le 
Page.

ΤΩΡΑ Κ44 
κωνσταντινουπόλεως 
44, γκάζι
22/3: Eρμού 32. 23/3: 
Hugo Capablanca. 24/3: 
Ilia Darlin. 25/3: Lower 
Cut. 27/3: Skanantropo. 
28/3: Sleepstream. 

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

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  
Παρ.-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 - 
Αργυρός - Καλλή.
 
AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΚΡΟΠΟΛ
ιπποκράτους 9-11, 
210 3643.700
22-25/3 (& 28/3): «Αμάν 
Αμήν» του Σταύρου 
Ξαρχάκου. 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΤΕΧΝΩΝ  
Συγγρού 107-109, 
210 9005.800
23/3: Κaoru Kakizakai. 
27/3: H Kαμεράτα με 
όργανα εποχής.

ΤΡΙΑΝΟΝ
κοδριγκτώνος 21, Βικτώρια
25/3: Μάνια Παπαδημη-
τρίου. Ο γνωστός μας 
άγνωστος Κύριος Γκά-
τσος. 27/3: Έμμελον.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Πλ. άγ. γεωργίου καρύτση 
8, 210 7234.567
26/3: Άννα Παγκάλου,  
Αγγέλα Γιαννάκη, Δη-
μήτρης Γιάκας, σε έργα 
Μπραμς, Στράους, Μα-
νώλη Καλομοίρη. ●

σκηνές-live Του γιωργου ΔηΜητράκοΠουλου

μουσικές

ΛεωΝίΔας ΜαραΝτης & 
SPoTLIGhTS ςτΟ ΚΟΟ-ΚΟΟ

Μ ετά το τραγούδι «Σκουφά και Σίνα» πηγαί-
νουν Ιάκχου. Ο Λεωνίδας Μαράντης και οι 
Spotlights για δύο Παρασκευές με brit-pop 

ήχο και επιλογές από το ντεμπούτο του «Λονδίνο - Αθή-
να», και διασκευές από τη βρετανική και ελληνική rock 
σκηνή. Μαζί τους και οι Supernova με διασκευές και το 
πρώτο τους single «Γύρω από τον ήλιο».

Κοο Κοο Live Music Bar,  Ιάκχου 17, Γκάζι, 210 3450.930. Έναρξη 
22.30. Είσοδος με ποτό € 12. Στις 23/3 & 6/4.

➜ museweek@athensvoice.gr

είναι επιτέλους έτοιμοι
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>> τα τελευταία χρόνια η ζωή μου είναι 
μοιρασμένη μεταξύ Θεσσαλονίκης και κρή-
της. Φέτος είμαι ταμένος στη Θεσσαλονίκη, 
γιατί δουλεύουμε σκληρά εδώ και καθώς 
θα υπάρχουν μερικοί μήνες ακόμη ηχογρα-
φήσεων είμαι σχεδόν ακινητοποιημένος.

>> Παραξενεύομαι με την καθημερινότητα 
στη Θεσσαλονίκη. νιώθω πολύ περίεργα. 
Άλλωστε όλη η Ελλάδα έχει μια ατμόσφαι-
ρα κατατονική στην καθημερινότητά της, 
εκτός από τις μέρες των συλλαλητήριων. 

>> Είμαστε περίεργος λαός, ρε γαμώτο. 
Περισσότερο συναίσθημα και λιγότερη 
σκέψη. Σαν να μας έχει καταβάλει όλη αυ-
τή η απογοήτευση, χωρίς παρόλα αυτά να 
μπαίνει σε λειτουργία το μυαλό, η σκέψη. 

>> λείπει η αυτοκριτική. Όλα αυτά συμ-
βαίνουν από πολιτικούς που αυτός ο τόπος 
στήριζε τόσα χρόνια. Ξαφνικά άνοιξαν τα 
μάτια μας και τώρα βλέπουμε πως είναι μα-
ϊμούδες, καραγκιόζηδες; 

>> άπό την αρχή πίστευα πως δεν θα μας 
κάνουν καλό ούτε το Δντ ούτε τα μνημό-
νια. Ήταν όλα καταστροφή. άπό την άλλη 
η απάντηση δεν είναι να εκτονωνόμαστε, 
είναι ευκαιρία για σκέψη, συνείδηση, ανα-
ζήτηση νέων απόψεων.  

>> οι νέες φωνές θα βγουν από τη στιγμή 
που η ίδια η κοινωνία θα τις αναζητήσει. 

>> Άκουγα στο ραδιόφωνο, στο συνέδριο 
του ΠάΣοκ, τον Παπουτσή και νόμιζα ότι 
μιλούσε η Παπαρήγα. ο άνθρωπος που 
φλόμωσε την άθήνα στα χημικά μιλούσε 
για κοινωνική δικαιοσύνη και έλεγε να ξε-
περάσουμε το αρρωστημένο παρελθόν. 

>> Δεν ξέρουμε από πού να ακούσουμε 
μια κουβέντα ψύχραιμη, συναισθηματική 
και σωστή. Έχω την αίσθηση ότι την άρι-
στερά τη βολεύει να είναι αντιπολίτευση, 
να παίζει το ρόλο του γκρινιάρη. 

>> Είναι μια εκτόνωση τα γιαούρτια και 
οι μούντζες, δεν έχουν όμως μια διάθεση 
συνείδησης. κατά καιρούς έχω μιλήσει για 
την περίπτωση νταλάρα, από το 90 ακόμη 
και μαζί με τον  ρασούλη, αλλά δεν μπορώ 
να πω ότι χάρηκα. Δεν είναι εκεί η ιστορία. 
τον γιαούρτωσαν επειδή είναι εναντίον του 
μνημονίου; Eγώ του καταλογίζω πιο σο-
βαρά πράγματα εδώ και χρόνια. Έχει κάνει 
κακό στην αισθητική, στο τραγούδι, στον 
πολιτισμό, στο πρότυπο που λάνσαρε του 
λίγο καλλιτέχνη, λίγο επιχειρηματία, λίγο 

δημοσιοσχετίτη, λίγο από όλα, επηρεάζο-
ντας νέες γενιές που ονειρεύονταν να γί-
νουν νταλάρηδες, να βγάζουν φράγκα, να 
έχουν δόξα χωρίς αναζήτηση αισθητικής. 

>> Μέσα σε δύο ώρες είχα γράψει το κεί-
μενο για τον Πέτρο κωστόπουλο και το πό-
σταρα στο site. Δεν περίμενα ότι θα γίνει 
τόσο χαμός. Δεν ήταν ένα κείμενο εναντίον 
του κωστόπουλου, ήταν εναντίον μιας αι-
σθητικής που την επέβαλε με τα έντυπά 
του στα μέσα της δεκαετίας του ’80, αλλά 
τσίμπησε το μεγαλύτερο μέρος της κοινω-
νίας. Ήταν ένα κείμενο για όλους μας.

>> Στην Ελλάδα οι άνθρωποι πάνω από τα 
30 μεταμορφωνόνται σε γέρους αγχωμέ-
νους για  καριέρα και δουλειά. Με ενδιέφε-
ραν πιο πολύ οι άνθρωποι οι πιο ρευστοί, 
διαθέσιμοι για περιπέτεια. Συχνά μου έχουν 
ανοίξει το μυαλό οι πιτσιρικάδες. 

>> τα τελευταία χρόνια 
διαβάζω Έλληνες φι-
λόσοφους, δημο-
τική ποίηση. 

> >  Εί να ι  μ ι α 
καλή φάση να 
ψάχνεσαι με το 
παρελθόν, για-
τί έχουν συμβεί 
πολύ περισσότερα 
πράγματα από ό,τι υ-
ποψιαζόμαστε και έχουν ειπωθεί σχεδόν 
όλα. το ίδιο συμβαίνει και με τα βιβλία και 
τις μουσικές. >> Εδώ και χρόνια η διάθεση 
μου μουσικά βρίσκεται πιο κοντά σε έναν 
ακατέργαστο και άγριο ήχο. 

>> Χρόνια σχεδιάζαμε μια επανέκδοση 
των Εν Πλω, γιατί είχε κυκλοφορήσει σε 
1.000 αντίτυπα και είχε εξαφανιστεί από 
την πιάτσα.

>>Στην άθήνα θα παίξουμε έξι κομμάτια 
από τη νέα δουλειά. κάθε δίσκος μαζί με 
την ομάδα είναι μια περιπέτεια. υπάρχει μια 
κατεύθυνση, πειραματιζόμαστε, γράφου-
με, σβήνουμε, ψαχνόμαστε, είμαστε εδώ 
και μήνες σε εγρήγορση. A  

Μπες και δες το site/blog/τόπο συνάντησης 
και διάθεσης της μουσικής του Γ. Α. www.
alltogethernow.gr

Ο Γιάννης Αγγελάκας σε πρώτο πρόσωπο

αlltogethernow
το ραντεβού ήταν για κυριακή μεσημέρι. ο γιάννης βρίσκεται στο studio 

και  γραφ ο σβήνει  τα νέα του τραγούδια.  Έξι  από αυτά θα τα παρ ουσι-

ά σ ει  σ τις  σ υ ναυλίες  π ου ε τ οιμ άζ ει  σ τις  23  και  24  Μαρ τίου σ τ ο Fuzz.  

του γιωργου ΔηΜητράκοΠουλου

Info 
Fuzz, Πειραιώς 

209 & Πατρ. ιωακείμ 

1, ταύρος, 210 3450.817. 

Έναρξη 22.00. Είσοδος € 10, 

13. Προπώληση: τicket House, 

www.ticketpro.gr  | www.

tickethouse.gr. Στις 23&24/3.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη
www.athens voice.gr

 ΔίαςΚεΔαςη οδηγος

Cafes/Bars/
Snacks

ΑΜΠΑΡΙΖΑ    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 
3257.644  Το τελευταίο στέκι 
του εμπορικού τριγώνου 
από τον Αντώνη Φερράρα. 
Μοναστηριακοί πάγκοι, ιδα-
νικοί για τετ α τετ ή μιντιακές 
συσκέψεις, τραπεζάκια στη 
στοά, ανοιχτά από το πρωί 
σε συνδεση με τα γύρω 
μπαράκια τις νύχτες. Καλά 
σερβιρισμένα ποτά και μεγα-
λος κατάλογος cocktails. 

ΑΡΩΜΑ CAFÉ          
Πλ. Γκύζη 17, 210 6459.069  
Δυνατό ξύπνημα το πρωί 
με espresso, ελληνικό και 
χαλαρά ποτά γειτονιάς. 

BRONCO  
Διομ. Κυριακού 17, Κηφισιά, 
210  Ζεστός, ξύλινος χώρος 
με μεγάλη ποικιλία σε μπί-
ρες, cocktails και ποτά, και 
κονσόλα που παίζει πάντα 
καλή rock μουσική. 

CIRCUS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 
210 3615.255 Ίσως η πιο 
ιδαίτερη διακόσμηση σε 
αθηναϊκό καφέ-μπαρ, από 
τα μυστικά της μεγάλης του 
επιτυχίας πάνω στην «πρά-
σινη γραμμή» Εξαρχείων 
- Κολωνακίου. Από  νωρίς 
το πρωί με καφέ, φαγητό το 
βράδυ. Σπέσιαλ σαλάτες, 
ζυμαρικά, ακόμα και hot 
dog σε μενού που πρόσφα-
τα ανανεώθηκε. Freestyle 
μουσικές και κομψό πατάρι 
για ήρεμες συζητήσεις. 

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

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

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

FLOCAFE        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς, Νέα Μάκρη, 22940 
91164, Εμπορικό Κέντρο Τhe 
Mall Athens - Νερατζιώτισσα, 
Μαρούσι, 210 6107.350,  
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, Ν. 
Φιλοθέη, 210 6839.222 Σε 
κάθε συνοικία της Αθήνας 
και σε όλη την Ελλάδα. Aγα-
πημένα cafés με υπέροχες 
γεύσεις καφέ, γλυκά και 
snacks, από κρύα sandwich 
σε μπαγκέτες και σε ψωμά-
κια όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά, λαχταριστά 
club sandwitches bacon.Το 
πιο ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

IANOS CAFE
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 
3217.917 Στο κομψό πα-
ταράκι πάνω από το βιβλι-
οπωλείο, καφέδες, ποτά, 
ελαφριά γεύματα, μια μικρή 
γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live. Εδώ 
οι συνεντεύξεις Τύπου πολ-
λών πολιτιστικών θεσμών 
της Αθήνας και τα μηνιαία 
live της A.V.

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

* ΚΥΨΕΛΗ   
25ης Μαρτίου 15, Ν. Σμύρνη, 
210 9312.116 Tο νέο μαγαζί 
του Άρη Κάρεϊ –ο άνθρωπος 
πίσω απ’ τα Simply Burgers– 
με κόνσεπτ εντελώς 
ελληνικό για σπιτικούς λου-
κουμάδες, γιαούρτι (και σε 
παγωτό) με 30 γαρνιτούρες, 
χειροποίητες λεμονάδες, 
τσάι με μείγμα βοτάνων, 
καφέδες και φρεσκότατα 
σαντουιτσάκια. Ανοιχτά κά-
θε μέρα 8.00 - 24.00. 

MΑΓΚΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 
χρόνων. Trademark ο τοίχος 
- χάρτης της Αθήνας, η μπα-
νιέρα στην τουαλέτα, wi-fi 
spot, πάντα προοδευτικό 
και πάντα γεμάτο με τραπε-
ζάκια έξω στον πεζόδρομο 
της Αιόλου. A.V.
 
MΠAΛKONATO KAΦENEIO 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. 

ΜΩΣΑΪΚΟ    
Λαοδίκης 30, Γλυφάδα, 210 
8983.208  All day, με ρετρό 
αισθητική και μουσικές pop, 
rock, indie, British pop και 
electro που συνοδεύουν τον 
καφέ, τα ποτά ή τα cocktails. 
Ποτό € 7, φιάλη από € 70. 

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

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

PAKOMEΛO
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρ-
τησίας - Aγ. Mαρίνα Hλιού-
πολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr H μεγαλύ-
τερη ποικιλία σε ρακόμελο 
απ’ όλη την Eλλάδα. Pα-
κομελομεζέδες, ποικιλίες, 
καφεδάκι από το απόγευμα, 
cocktails και σφηνάκια 
μέχρι αργά. Mε κονσόλα για 
blues ρυθμούς, με jazz-funk 
διάθεση και latin επιρροές. 
Events live συγκροτημάτων 
και εκθέσεις καλλιτεχνών. 
A.V.

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

TΑΣΑΚΙ     
Μιλτιά-
δου19, Aθή-
να, 210 3310.666 
Αll day διασκέδαση σε 
vintage στιλ, με φρεσκο-
κομμένο καφέ το πρωί 
και καλά ποτά το βράδυ. 
Μεγάλη ξύλινη μπάρα και 
ιδιαίτερες μουσικές από 
γνωστούς dj. Κυριακή 
κλειστά. 

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

BAR (THE) 
Ανδρέα Παπανδρέου 15, 
Γλυφάδα, 210 8985.180 All 
day με σκηνικό που θυμίζει 
φουαγιέ παρισινού θεάτρου 

και ωραίες blues και rock 
μουσικές. 

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

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

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

* CAMP!    
Eυπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Πολυχώρος με εκ-
θέσεις στον πρώτο όροφο 
και ωραίες μουσικές από κα-
λούς guest djs στο μοντέρ-
νο café bar στο ισόγειο. 

CAPU
Λέκκα 14 (εντός στοάς) Mαύ-
ρες μουσικές, πολύχρωμα 
cocktails. Εναλλασσόμενοι 
DJs στο μπαρ με το μωσαϊκό 
και τη μεγάλη μπάρα στην 

πιο 
«πονηρή» 

στοά της 
πόλης, ακριβώς στο στομάχι 
του Συντάγματος.

FLOWER 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 
210 6432.111 Αμετακίνητο 
στέκι της «διαφορετικής» 
πλατείας. Συνωστισμός, ρο-
κάδες και φθηνές μπίρες.

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

 INTREPID FOX
Tριπτολέμου 30, Γκάζι, 210 
3466.055 Rock χώρος στην 
καρδιά της «νύχτας», με 
ιδιαίτερη διακόσμηση για 
μπιλιάρδο, μεγάλη ποικιλία 
από μπίρες και πολλά live.  

ΛΩPAΣ
Σούτσου 7, Πλ. Mαβίλη, 210 
6428.473 Καφενέιο μεταμε-
σονύκτιων ιδεών από τον 
καιρό που σέρβιρε ο θρυλι-
κός ιδιοκτήτης Νίκος Λώρας 
κι έπινε o Νίκος Καρούζος.Η 
νέα γενια της οικογένειας το 
εκσυγχρονίζει διατηρώντας 
την ποιότητα. 

ΜΑRABOU
Πανόρμου 113, Αμπελόκη-
ποι, 210 6910.797 Με δυνατή 
μπάρα, πλούσια κάβα, 
cocktails από φρέσκα φρού-
τα, sandwiches και δροσε-
ρές σαλάτες. Πάντα υπό 
τον ήχο world, funky, soul, 
jazz, swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

MG
Σούτσου 11, πλ. Μαβίλη  
Έκανε τη μέρα νύχτα και τη 
νύχτα μέρα εξελισσόμενο 
στο πιο κλασικό άφτερ 
των 00s. Όταν τα υπόλοιπα 
αθηναϊκά bars σχολάνε, εδώ 
αρχίζει το μάθημα. Πολύς 
καπνός, πολύ ΑΕΚ λόγω 
Κιντή  - Ψαριανού και πολύ 
παλιο-ροκ.

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

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

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

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

TOKYO  
Σίνα 21, Κολωνάκι, 213 
0035.558 Μικρό και αγαπη-
μένο bar. Πάρτι διάθεση με 
disco, swing και mainstream 
μουσικές. ●

Disco party στο My Bar 

Μια βραδιά αφιερωμένη στο μουσικό ρεύμα που ξε-
κίνησε από τη Νέα Υόρκη στα 70s και κρατάει μέχρι 
σήμερα, με τους δύο resident djs (Αndreas Mint και 
Blueworks) να παίζουν back 2 back όλες τις μεγάλες 
επιτυχίες και guest star τον Joe William, σε δύο ανυ-
πέρβλητες disco queen appearances. Με τα house 
drinks, όπως πάντα, στα € 5. 24/3, Κακουργιοδικείου 
6, Μοναστηράκι.

Μη 
χάσεις

Μη χάσεις!

AD LIBITUM QUINTET 

ΣΤΟ ΤΑF

Παρουσίαση του πειραματικού νέου 

πρότζεκ «Commuting. In Between Ends» 

από το  καινούργιο γκρουπ Ad Libitum 

Quintet που αποτελούν οι Θανάσης Βαλ-

σαμής, Βαγγέλης κοτζαμπάσης, Θοδωρής 

κότσυφας, κώστας Πατσιώτης και Στέλιος 

Χατζηκαλέας με φουλ αυτοσχεδιασμούς σε 

τζαζ κομμάτια και υφολογική εστίαση 

στις δεκαετίες του ’50 και ’60…

ΤAF, Νορμανού 5, 210 3238.757. 

Έναρξη 21.00. FREE. Στις 22/3.
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τίς Πταίεί 
Καί ΔεΝ… PLAY;
Ένας Θεός με πενταπλή υπόστα-
ση καλείται να σώσει το Σύμπαν 
για… 5.026ή φορά. Αυτή τη φο-
ρά, όμως, αυτός που έχει κατα-
φέρει να αναστατώσει το Σύμπαν 
και να το φέρει στα όριά του είναι 
η Ελλάδα. Μια σουρεαλιστική, 
κωμικοτραγική, καυστική μουσι-
κοχορευτική παράσταση, σε σκη-
νοθεσία ά. Στυλιανίδη, Φ. καπή. 
Παίζουν: Ά. Ζώη, Χ. Ιωακείμ, Γ. Μα-
ρινάκου, Φ. Καπή, Α. Στυλιανίδη. 
Στον Πολυχώρο «Ομάδα Λάσπη» 
(Μ. Αλεξάνδρου 125, μετρό Κερα-
μεικός, 210 3427.790), κάθε Πέμ. & 
Σάβ. στις 21.30, € 10 με ποτό. 

Δώρο διπλά 
εισιτήρια 
Η A.V. εξασφάλισε για 

εσάς 25 διπλά εισιτήρια 
για την παράσ ταση της 

Πέμπτης 29 Μαρτίου (χωρίς το πο-
τό). Στείλτε SMS: AVP (κενό) και ονο-
ματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 27/3 
στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο. Κά-
θε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

« Από τον τίτλο καταλαβαίνεις πως η 
παράσταση έχει σαρκαστική διάθε-
ση, αν και πιστεύω πως τα… ξινά τα 
μετατρέπουμε σε γλυκά. Στο δεύτερο 

μέρος τραγουδάμε, στο πρώτο στίχοι τραγουδιών 
χρησιμοποιούνται ως διάλογος. Λέει η μία γυναίκα 
“σ’ αυτή τη γωνιά, στην ίδια τη θέση, πόσο μου αρέσει 
να κάθομαι μόνη”, για να της απαντήσει ο άνδρας “τι 
σου ’κανα και πίνεις” και πάει λέγοντας, συνοδεία 
πάντα μουσικής. Εδώ ειπώνεται το αυτονόητο, που 
δυστυχώς έχει ξεχαστεί: η αγάπη και ο έρωτας εί-

ναι το αντίδοτο στην ασχήμια που ζούμε. Νιώθω 
σαν να κάνουμε μια καθολική ενυδάτωση. Σε από-
σταση ανάσας από τους εξαιρετικούς ηθοποιούς-
τραγουδιστές, κάποιοι εξ αυτών μόνιμοι συνεργάτες 
μου, οι παλιοί θεατές (ξανα)αισθάνονται την ουσία 
των τραγουδιών και οι νέοι ανακαλύπτουν τους λό-
γους για τους οποίους αυτά τα τραγούδια αγαπήθη-
καν τόσο πολύ. Νιώθοντας το άμεσο της υπόθεσης, ο 
κόσμος διασκεδάζει, χορεύει, τραγουδάει. Πρέπει 
να επισημάνω ότι αυτή η παράσταση με τους 4 καλ-
λιτέχνες, τον ακροβάτη και το συνθέτη Νίκο Πλά-
τανο στο πιάνο έχει είσοδο € 5 και πως αυτό δεν θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ουσιαστι-
κή συμπαράσταση του Δημήτρη Κομνηνού, που μας 
παραχώρησε το φουαγιέ του Θεάτρου Βικτώρια. Τα 
“σταφύλια” μας είναι μια αυτοσχέδια παράσταση, 
που θυμίζει την αθωότητα παλιών καλών γιορτών». 
Θέατρο Βικτώρια, Μαγνησίας 4 (3ης Σεπτεμβρίου 119), 
210 8233.125, 697 2964339 Τετ. & Πέμ. 21.00

τέχνηθέατρο Του ΔηΜητρη ΜάΣτρογιάννιτη 

η Μέμη ςπυράτου μιλάει για τα 

Περσινά 
ξινά σταφύλια

Mη 
χάσεις!

ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΞΠΙΡ 
Με τους ηθοποιούς να υποδύονται πόρνες, ζι-
γκολό και όποιον άλλο μπορεί να συχνάζει σε 
ένα πορνείο, η Ράια Μουζενίδου διασκευά-
ζει το «Με το ίδιο μέτρο» του Σέξπιρ και δείχνει 
στους θεατές, που στην τιμή του εισιτηρίου 
θα πάρουν και το βιβλίο του έργου, πώς λει-
τουργεί μια διεφθαρμένη κοινωνία. Θέατρο 
Δίπυλον (Διπύλου & Καλογήρου Σαμουήλ 2, 210 
3228.881), Σάβ. (21.00) & κυρ. (19.00), € 15, έκ-
πτωση 20% για τους φοιτητές. ως 8/4.

ΔΙΩΓΜΕΝΟΣ 
Ένα μη θεατρικό κείμενο του νομπελίστα 
συγγραφέα Σάμιουελ Μπέκετ, διασκευασμέ-
νο σε δραματικό μονόλογο, σε μετάφραση Ε-
ριφύλης Μαρωνίτη και σκηνοθεσία Μάνιας 
Παπαδημητρίου. Ερμηνεύει ο Γιώργος Γιαν-
νακάκος. Art Bar Ποιήματα και Εγκλήματα 
(Αγίας Ειρήνης 17, Μοναστηράκι, 210 3228.839), 
κάθε τετάρτη στις 21.30, είσοδος με ποτό  
€ 8. ως 4/4.

ΟΜΑΔΑ ΑΜΑΓΑΛΜΑ
Έναν άν τρα (τον χορευτή Σταύρο Απο-
στολάτο) κι ένα στρώμα ύπνου επέλεξε 
η χορευτική ομάδα Αμάλγαμα για να μας 
προβληματίσει γύρω από το διαταραγμένο 
χαρακτήρα της νεότερης Ελλάδας. κεντρι-
κοί άξονες η κίνηση, ο ήχος και το video. 
Χορογραφία: Μαρία Γοργία. Six D.O.G.S (Α-
βραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 210 3210.510), 
€ 12. ως 11/4.

Η Μ. Σπυράτου με το θίασο

gay&lesbian

ανώμαλοι!

τ o «Bent» του Μάρτιν Σέρμαν, που παίζεται αυτή την περίοδο στην 
Αθήνα, μιλά για το μεσοπολεμικό Βερολίνο, όταν μετά από μια ιστορι-
κά πρωτοφανή άνοιξη όσον αφορά την ομοφυλοφιλία, το ναζιστικό 

καθεστώς αποφάσισε να εξολοθρεύσει όλους τους «ανώμαλους» (τους bent, 
δηλαδή). Είναι η ιστορία του Μαξ, του Ρούντι και του Χορστ, τριών απλών γκέι 
αντρών σαν εσένα κι εμένα: έκαναν σχέδια για το μέλλον, φρόντιζαν φυτά, 
σπούδαζαν, ερωτεύονταν, μέχρι που τους έκριναν λιγότερο ανθρώπους και 
τους έκλεισαν στο Νταχάου. Είναι μια ιστορία πόνου και απανθρωπιάς, που 
δύσκολα βλέπεις χωρίς να σφιχτείς εσωτερικά, ειδικά αν έχεις υποστείς βία 
απλά και μόνο επειδή είσαι γκέι. Σε αυτό συμβάλλει και η ρεαλιστικότατη και 
εύρυθμη σκηνοθεσία του Δημήτρη καρατζιά, ο οποίος, χωρίς ψαγμένες 
φιοριτούρες ή περιττά εφέ, αναδεικνύει τη δύναμη του σφιχτού κειμένου – ας 
είναι καλά κι η άψογη μετάφραση του γιώργου Θεοδοσιάδη, που επιτρέπει 
στο έργο να ρέει αβίαστα, χωρίς να σκοντάφτει στον παραμικρό αγγλισμό. Στο 
ρεαλισμό συμβάλλουν και τα απέριττα σκηνικά της Δέσποινας Χαραλάμπους, 
ενώ ο Δημήτρης καρατζιάς (Μαξ), ο Στέφανος κακαβούλης (Χορστ) κι ο 
Πάνος Μπρατάκος (Ρούντι) πείθουν απόλυτα με τις ισορροπημένες και αψε-
γάδιαστες ερμηνείες τους, με αποτέλεσμα να νιώθεις ότι βρίσκεσαι εκεί, μαζί 
τους – κάτι που κάνει το έργο ακόμα πιο στοιχειωτικό.
Πιθανώς ήδη να έχετε δει το «Bent» στο θέατρο ή στην κινηματογραφική του 
εκδοχή, αλλά αξίζει να το ξαναδείτε, όχι μόνο επειδή είναι μια καλή παράσταση, 
αλλά επειδή είναι ένα ά-
κρως επίκαιρο έργο τώ-
ρα που μπροστά στην 
οικονομική λαίλαπα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
θεωρούνται κουλτου-
ριάρικα φρου-φρου. Σε 
μια εποχή που σχεδόν 
όλοι οι πολιτικοί της 
χώρας μας αδιαφορούν 
παντελώς για τους γκέι, 
σε μια εποχή που ο μόνι-
μος αντιπρόσωπος της 
Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέ-
σβης Γ. Κακλίκης έχει το 
αδιανόητο θράσος να 
ψεύδεται ενώπιον του 
ΟΗΕ ότι «η Ελλάδα έχει 
ισχυρή νομοθεσία κατά 
των διακρίσεων, η ο-
ποία απαγορεύει, μετα-
ξύ άλλων, τις διακρίσεις 
με βάση το σεξουαλικό 
προσανατολισμό και 
την ταυτότητα φύλου» 
ή ότι η κυβέρνηση «ε-
ξετάζει το θέμα της α-
ναγνώρισης των ζευγα-
ριών του ιδίου φύλου» 
(είστε σοβαροί;), σε μια 
εποχή που στη Ρωσία 
μόλις απαγόρεψαν α-
κόμα και την αναφορά 
στην ομοφυλοφιλία ή 
στο Ιράκ σφάζουν τους 
γκέι ή όποιον διαφέρει 
απ’ το «κανονικό» , ένα 
έργο σαν το «Bent» εί-
ναι φροντιστήριο για 
την ψυχή μας. Το «Bent» 
δεν μας αφορά ως γκέι, 
αλλά ως ανθρώπους. ●

Vault, Μελενίκου 26, Βο-
τανικός, 210 3302.348, 
693 2296229, Παρ. & Σάβ, 
21.15, Κυρ. 19.15

Του λυο 
κάλοΒυρνά
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Μια ιστορία που κινείται με την ταχύτητα 
ενός βαρυφορτωμένου, ταλαιπωρημένου 
φορτηγού και δυο ήρωες που πλησιάζουν 
ο ένας τον άλλο με δυσπιστία, ίσως δεν υ-
πόσχονται μια συναρπαστική βραδιά στο 
σινεμά, όμως η ταινία του Αργεντίνου 
Πάμπλο Τζιορτζέλι αποζημιώνει με το 
παραπάνω τον υπομονετικό θεατή. Ένα 
road movie από την Παραγουάη προς το 
Μπουένος Άιρες, «Οι ακακίες» μοιάζουν 
να ξετυλίγονται σχεδόν σε αληθινό χρό-
νο, όμως γρήγορα η βραδύτητα του φιλμ 
αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα 
προτερήματά του. Σου δίνει το χρόνο να 
γνωρίσεις τους χαρακτήρες, το λιγομί-
λητο Ρούμπεν και τη νεαρή Τζανσίτα, τον 
οδηγό που αναλαμβάνει να τη μεταφέ-
ρει, μαζί με το μωρό της, στην καμπίνα 
του φορτηγού του, και να είσαι εκεί όταν 
η δυναμική της σχέσης τους αρχίζει να 
αλλάζει. Δυο κλειστοί άνθρωποι και ο α-
νοιχτός δρόμος, σε μια ταινία που μοιάζει 
απροσποίητα αληθινή και τρυφερή, που 
βρίσκει τον τόνο της από τη σίγουρη σκη-
νοθεσία, τις εξαιρετικές ερμηνείες των 

δύο πρωταγωνιστών της κι ένα σενάριο 
που αν και λιτό κατορθώνει να χωρά με-
ρικές αληθινά υπέροχες στιγμές. Πρώτη 
ταινία μυθοπλασίας για ένα σκηνοθέτη 

που δεν ενδιαφέρεται να επαναλάβει 
γνώριμες κινηματογραφικές συμβάσεις 
αλλά να καταγράψει κάτι αυθεντικό, οι 
«Ακακίες» σε βάζουν στη θέση του συ-

νεπιβάτη, σου δείχνουν τη θέα όχι απλά 
προς τα έξω, αλλά κυρίως «εντός», και σε 
γοητεύουν με την ανθρωπιά, την ομορ-
φιά, τη γενναιοδωρία τους. 

Οι ακακίες (Las Acacias)***      
Σκηνοθεσία: Πάμπλο Τζιορτζέλι

Πρωταγωνιστούν: Χερμάν Ντε Σίλβα, Χέμπε 

Ντουάρτε

Et aussi!   
Άνοιγμα με τους 
«Άθικ τους »,  τη 
μεγαλύτερη επι-
τυχία του γαλλι-
κού σινεμά εδώ 
και αιώνες, δια-
γωνιστικό τμήμα 
με φρέσκιες σαν 
κρουασάν ταινί-
ες, τμήμα με gay 
and lesbian σινε-
μά, καλεσμένοι, 
πάρτι και επετει-
ακές προβολές. 
Το 13ο Φεστιβάλ 
Γαλλόφωνου Κι-
νηματογράφου 
ε ί ν α ι  ε δ ώ  α π ό 
τις 21 έως τις 28 
Μαρτίου στην Α-
θήνα και από τις 
29 Μαρτίου έως 
τις 4 Απριλίου στη 
Θεσσαλονίκη. 

ifa.gr

Οι ακακίες***  Ήσυχο, τρυφερό σινεμά για θεατές με καρδιά.

Παιχνίδια πείνας Όχι μια ακόμη ταινία για την ελληνική κρίση. Ευτυχώς! 

Το κρησφύγετο** Γνωστοί ηθο-ποιοί, γνώριμη ταινία.

Transit*   Β-movie χωρίς ενοχές.
Δεσμά αίματος Του ακούραστου Νίκου Παναγιωτόπουλου.

JUST THE FACTS

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

LIBERTÉ, EGALITÉ, CINEMA VÉRITÉΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Είμαστε 24. Μόνο ένας θα βγει ζωντανός». (Η Κάτνις Έβερντιν μετρά τις πιθανότητές της στους «Αγώνες πείνας»)

Παιχνίδια πείνας 
(The Hunger Games)
Σκηνοθεσία: Γκάρι Ρος
Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Λόρενς, 
Λίαμ Χέμσγουορθ, Τζος Χάρσερσον

Αν στις μέρες μας δεν υπάρχουν πολλά 
υποψήφια blockbusters ικανά να σε εν-
θουσιάσουν, οι «Αγώνες πείνας», βασι-
σμένοι σε μια σειρά βιβλίων που δεν μας 
άφησαν να βουτήξουμε στη θάλασσα το 
περασμένο καλοκαίρι, είναι μάλλον η ε-
ξαίρεση. Με μια ιστορία που συνδυάζει τη 
συναρπαστική περιπέτεια με έναν ενδι-
αφέροντα κοινωνικό σχολιασμό, το φιλμ 
(πρώτο μιας τριλογίας), δεν έχει να κάνει 
με σαχλά διλήμματα όπως «βρικόλακας 
ή λυκάνθρωπος», «σεξ πριν ή μετά το γά-
μο», αλλά διαδραματίζεται σε μια Αμερική 
μετά την καταστροφή, όπου η πρωτεύ-
ουσα οργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα 
επιβίωσης με παίκτες από τις επαρχίες, ο 
οποίος μεταδίδεται ζωντανά στην τηλεό-
ραση. Ελπίζουμε ότι η μεταφορά του στην 
οθόνη θα είναι όσο αιχμηρή, αγωνιώδης 
και βίαιη ήταν στις σελίδες του βιβλίου κι 
εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στο εξαι-
ρετικό καστ για μια θεαματική ταινία που 
να μη στερείται περιεχομένου. 

Δεσμά αίματος
Σκηνοθεσία: Νίκος Παναγιωτόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Μαρκέλα 
Γιαννάτου, Γιάννης Στάνκογλου, 
Νικήτας Τσακίρογλου, Δημήτρης 
Πιατάς, Μάκης Παπαδημητρίου

Το ανακαινισμένο διαμέρισμα της Μαρ-
γαρίτας προμηνύει μια νέα αρχή. Ο πα-
τέρας της είναι νεκρός, μαζί του και η 
εικόνα της, άγνωστης σε εκείνη, μητέ-
ρας της. Το παρελθόν δίνει τη θέση του 
σε ένα λευκό, κομψό παρόν, όπως η ίδια 
φαντάζεται πως πρέπει να είναι η ζωή. 
Κι όμως θα αναζητήσει στη Βόρεια Ελ-
λάδα τον απρόσιτο πρώην εραστή της 
για να κλείσει ένα λογαριασμό που θε-
ωρεί ότι υπάρχει ακόμα ανοιχτός ανά-
μεσά τους. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος 
επιστρέφει με ένα ερωτικό δράμα (με 
μια υποψία θρίλερ ίσως;) βασισμένο στο 
ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Πάουελ, 
σταθερός στην απόφασή του να γυρίζει 
ταινίες με συχνότητα και επιμονή. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα κι ε-
ντελώς ανεξάρτητος, μην αφήνοντας 
ούτε την τραγική οικονομική κατάσταση 
των χρηματοδοτικών μηχανισμών του 
ελληνικού σινεμά να τον πτοήσει. 

.

Τώρα θα δεις, παλιομπεκάτσα Στάνκογλου gets lucky

Transit *    
Σκηνοθεσία: Αντόνιο Νέγκρετ
Πρωταγωνιστούν: Τζιμ Καβίζελ, 
Τζέιμς Φρέιν, Χάρολντ Περινό

Βγαλμένη κατευθείαν από το ράφι των 
B-movies, αυτή η περιπέτεια του κολομ-
βιανής καταγωγής Αντόνιο Νέγκρετ δεί-
χνει την ταχύτητα με την οποία γυρίστη-
κε, το χαμηλό μπάτζετ και τις φιλοδοξίες 
της με την πρώτη ματιά. Ξεκινώντας με 
τη ληστεία μιας χρηματαποστολής (μετά 
φόνου) το φιλμ ακολουθεί τη συμμορία 
των ληστών που προσπαθώντας να δι-
αφύγουν της σύλληψης θα κρύψουν τα 
χρήματα στις αποσκευές μιας τυπικής (ή 
σχεδόν τυπικής) αμερικάνικης οικογέ-
νειας. Μόνο που όταν θα δοκιμάσουν να 
τα πάρουν πίσω, θα ανακαλύψουν ότι τα 
πράγματα δεν θα είναι όσο εύκολα πί-
στευαν. Το σενάριο είναι προσχηματικό, 
οι ερμηνείες σχεδόν ερασιτεχνικές και 
οι γωνίες της κάμερας αθέλητα αστεί-
ες, αλλά τουλάχιστον το φιλμ είναι ειλι-
κρινές στο ότι δεν θέλει να είναι τίποτα 
άλλο από μια δεύτερης διαλογής ταινία 
δράσης, αδρεναλίνης και κυνηγητών. 

Το κρησφύγετο 
(Safe House)**
Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Εσπινόζα
Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Ρέινολντς, 
Ντένζελ Ουάσινγκτον, Βέρα Φαρμί-
γκα, Μπρένταν Γκλίσον, Σαμ Σέπαρντ 

Πρώην πράκτορας της CIA και προδότης 
μερικών από τα πιο σημαντικά μυστικά 
της, εμφανίζεται από το πουθενά και συλ-
λαμβάνεται στη Νότια Αφρική. Ένας νε-
αρός πράκτορας θα αναγκαστεί να τον 
βοηθήσει να ξεφύγει. Ενώ οι δυο τους 
προσπαθούν να επιβιώσουν, ο βετερά-
νος πράκτορας θα αρχίσει να παίζει με το 
μυαλό του νεαρού, κάνοντάς τον να αμ-
φισβητήσει τον ιδεαλισμό του. Μπορεί 
η πλοκή να είναι τυπική, οι δυο πρω-
ταγωνιστές όμως δίνουν ένα κάποιο 
βάρος στους ρόλους τους, μια σειρά 
από εξαιρετικούς ηθοποιούς περ-
νούν από την οθόνη  και η δράση εί-
ναι αξιοπρεπής και σίγουρα πολύ πιο 
καλοδεχούμενη από τις στιγμές που 
η ταινία προσπαθεί να αναπτύξει τη 
σχέση των δυο χαρακτήρων σε κά-
τι βαθύτερο από απλό γέμισμα του 
χρόνου μεταξύ των κυνηγητών και 
των πυροβολισμών. 

Άσε με να μαντέψω.  Δράμα δρόμου.

Πώς περάσαμε στις διακοπές

Ο Ντένζελ Γουα...ζζζζζ...
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Οι ακακίες***  Ήσυχο, τρυφερό σινεμά για θεατές με καρδιά.

Παιχνίδια πείνας Όχι μια ακόμη ταινία για την ελληνική κρίση. Ευτυχώς! 

Το κρησφύγετο** Γνωστοί ηθο-ποιοί, γνώριμη ταινία.

Transit*   Β-movie χωρίς ενοχές.
Δεσμά αίματος Του ακούραστου Νίκου Παναγιωτόπουλου.
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Tέρμα Ιπποκράτους, Αμπελό-
κηποι, 210 6423.271
Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 
18:30/ Shame, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
Οι απόγονοι, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-
Τετ. 17:30, 19:30/ Αγώνες 
πείνας, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
21:30

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:45, 23:30/ Τα-
ξίδι 2: Το μυστηριώδες νησί, 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D/ Η Πεντά-
μορφη και το Τέρας μεταγλ., 
Κυρ. 12:30 3D, 14:15 3D 
Αίθ. 2: The Artist, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:00, 19:00/ Σάβ.-
Κυρ. 15:00, 17:00, 19:00/ Το 
τελικό χτύπημα, Πέμ.-Τετ. 
21:20, 23:45 
Αίθ. 3: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:15, 22:45/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ. 16:00/ Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00 
Αίθ. 4: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 17:15, 
19:45/ Μεθυσμένο ημερο-
λόγιο, Πέμ.-Τετ. 22:15

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
211 2112.222
Αίθ. 1: Δεσμά αίματος, Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:10, 22:10/ Η 
Πεντάμορφη και το Τέρας 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16:20 3D 
Αίθ. 2: Ταξίδι 2: Το μυστηριώ-
δες νησί, Πέμ.-Τετ. 16:40 3D/ 
Το κρησφύγετο, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:40, 22:50

AΘHnAiOn 
CinepOLiS 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 17:10, 20:00, 22:50 
Αίθ. 2: Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Τετ. 22:50/ W.e., Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:30 
Αίθ. 3: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:10, 22:30/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 15:50 
Αίθ. 4: Hugo, Πέμ.-Τετ. 22:00 
3D/ Ταξίδι 2: Το μυστηριώ-
δες νησί, Πέμ.-Τετ. 18:00 3D, 
20:00 3D/ Η Πεντάμορφη 
και το Τέρας μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:00 3D

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, 210 6841.010
Αίθ. 1: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 18:10/ Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Τετ. 20:40, 22:50/ Η 
Πεντάμορφη και το Τέρας 
μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 16:30 3D 
Αίθ. 2: The Artist, Πέμ.-Τετ. 
18:00/ Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:40

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ.Αλεξάνδρας, 
210 8219.298, 2106786.000
Η Σιδηρά Κυρία, Πέμ.-Τετ. 
18:15/ Εκεί που χτυπά η 
καρδιά μου, Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:40

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθ. 1: The Artist, Πέμ.-Τετ. 
20:40, 22:30/ The Grey, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:30/ Σάβ.-
Κυρ. 16:30, 18:30 
Αίθ. 2: Hugo, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18:10, 20:20/ Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 18:10, 20:20/ The 
Grey, Πέμ.-Τετ. 22:30

ΑΣΤΕΡΑΣ  ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ασκληπιού 4, 210 2712.640 
Το παιδί με το ποδήλατο, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00, 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
The Artist, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
22:35/ Το λιμάνι της Χάβρης, 
Πέμ.-Τετ. 17:20, 20:50

AΤΛΑΝΤΙΣ CLASSiC 
CinemAS 3D DiGiTAL 
Λ. Βουλιαγμένης 245,  
210 9711.511
Αίθ. 1: Εκεί που χτυπά η 

καρδιά μου, Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:20 
Αίθ. 2: Shame, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280  
Η Σιδηρά Κυρία, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19:00/ Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 19:00/ Shame 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 22:45

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 2108973926
Αίθ. 1: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:10/ Η Πεντά-
μορφη και το Τέρας μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 18:00 3D 
Αίθ. 2: Το άλογο του πολέ-
μου, Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:00/ 
Barbie, Στην Ιστορία mιας 
Γοργόνας 2 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 18:00

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

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
W.e., Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:30, 
22:40/ Ο πόλεμος των κου-
μπιών, Σάβ.-Κυρ. 16:30

ViLLAGe SHOppinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, 
Άγ. I. Pέντη, 801 100 9191
Αίθ. 1: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30, 
20:45, 23:45/ Σάβ.-Κυρ. 
11:00, 14:00, 17:30, 20:45, 
23:45 
Αίθ. 2: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:45, 
19:15, 21:45, 00:15/ Σάβ.-
Κυρ. 11:45, 14:15, 16:45, 
19:15, 21:45, 00:15 
Αίθ. 3: Μυστηριώδης εξα-
φάνιση, Πέμ.-Κυρ. & Δευτ.-
Τρ. 22:15/ Παρ.-Σάβ. & Τετ. 
22:15, 00:45/ W.E., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:15, 19:45/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:15, 14:45, 17:15, 
19:45 
Αίθ. 4: Ταξίδι 2: Το μυστηριώ-
δες νησί, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15:30 3D, 17:45 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:00 3D, 13:15 3D, 
15:30 3D, 17:45 3D/ Αγώνες 
πείνας, Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 
Αίθ. 5: Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00, 
19:30, 22:00, 00:30/ Σάβ.-
Κυρ. 12:00, 14:30, 17:00, 
19:30, 22:00, 00:30 
Αίθ. 6: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:45, 
19:15, 21:45, 00:15/ Σάβ.-
Κυρ. 11:45, 14:15, 16:45, 
19:15, 21:45, 00:15 
Αίθ. 7: Η Πεντάμορφη και 
το Τέρας μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15:15 3D, 17:15 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 11:15 3D, 
13:15 3D, 15:15 3D, 17:15 3D/ 
Αγώνες πείνας, Πέμ. & Κυρ. 
& Τρ. 19:15, 22:15/ Παρ.-Σάβ. 
& Τετ. 19:15, 22:15, 01:15/ 
Δευτ. 23:30 
Αίθ. 8: Ταξίδι 2: Το μυστηρι-
ώδες νησί/ Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 
16:30 3D, 18:45 3D, 21:00 
3D, 23:15 3D/ Παρ. 16:30 3D, 
18:45 3D, 21:00 3D, 23:15 
3D, 01:30 3D/ Σάβ. 12:00 3D, 
14:15 3D, 16:30 3D, 18:45 3D, 
21:00 3D, 23:15 3D, 01:30 
3D/ Κυρ. 12:00 3D, 14:15 3D, 
16:30 3D, 18:45 3D, 21:00 
3D, 23:15 3D/ Τετ. 16:30 3D, 
18:45 3D/ Αγώνες πείνας, 
Τετ. 21:15, 00:15 
Αίθ. 9: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Παρ. & Τρ., Τετ 17:30, 20:45, 
23:45/ Σάβ.-Κυρ. 11:00, 
14:00, 17:30, 20:45, 23:45/ 
Δευτ. 17:30, 20:45, 00:00 
Αίθ. 10: Ο διάβολος μέσα 
της, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16:15, 18:15, 20:15, 22:15, 
00:15/ Σάβ.-Κυρ. 12:15, 
14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 
22:15, 00:15 
Αίθ. 11: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:45, 
18:30, 21:00, 23:30/ Σάβ.-
Κυρ. 13:00, 15:45, 18:30, 
21:00, 23:30 
Αίθ. 12: John Carter, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:45, 
20:30, 23:30/ Σάβ.-Κυρ. 
12:15, 15:00, 17:45, 20:30, 
23:30 
Αίθ. 13: Hugo, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18:45/ Σάβ.-Κυρ. 
11:15, 13:45, 16:15, 18:45/ 
Ο διάβολος μέσα της, Πέμ.-
Κυρ. & Δευτ.-Τρ. 21:15, 23:15/ 

Παρ.-Σάβ. & Τετ. 21:15, 23:15, 
01:15 
Αίθ. 14: Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:45, 23:15/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11:30, 13:45, 16:00 
Αίθ. 15: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:15, 
17:30/ Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Κυρ. & Δευτ.-Τρ. 20:00, 
22:30/ Παρ.-Σάβ. & Τετ. 20:00, 
22:30, 01:00 
Αίθ. 16: Μεθυσμένο ημερο-
λόγιο, Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:00, 
00:30/ Κολλητοί με παιδί, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:45, 15:00, 17:15 
Αίθ. 17: Κολλητοί με παιδί/ 
Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 18:15, 20:30, 
22:45/ Παρ.-Τετ. 18:15, 20:30, 
22:45, 01:00/ Σάβ. 11:30, 
13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45, 01:00/ Κυρ. 11:30, 
13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45 
Αίθ. 18: The Grey, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 17:30, 20:15, 22:45/ 
Παρ.-Τετ. 17:30, 20:15, 22:45, 
01:15/ Σάβ. 12:30, 15:00, 
17:30, 20:15, 22:45, 01:15/ 
Κυρ. 12:30, 15:00, 17:30, 
20:15, 22:45 
Αίθ. 19: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:00/ Σάβ.-Κυρ. 12:30, 
14:45, 17:00/ John Carter, 
Πέμ.-Κυρ. & Δευτ.-Τρ. 19:15, 
22:00/ Παρ.-Σάβ. & Τετ. 19:15, 
22:00, 00:45 
Αίθ. 20: Αγώνες πείνας, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:30, 
21:30, 00:30/ Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 15:30, 18:30, 21:30, 
00:30 

ViLLAGe 5 CinemAS 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 801 100 9191
Αίθ. 1: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:50, 
19:20, 21:50, 00:20/ Σάβ.-
Κυρ. 19:20, 21:50, 00:20/ 
Hugo, Σάβ.-Κυρ. 11:50, 14:20, 
16:50 
Αίθ. 2: Μεθυσμένο ημε-
ρολόγιο, Πέμ.-Τετ. 23:40/ 
W.E., Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:10/ 
Αγώνες πείνας, Σάβ.-Κυρ. 
12:10, 15:40 
Αίθ. 3: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:40/ John Carter, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:40, 16:20, 
19:00/ Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Τετ. 21:40, 00:00 
Αίθ. 4: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:20, 00:10/ Η 
Πεντάμορφη και το Τέρας 
μεταγλ., Σάβ. 12:00 3D, 14:00 
3D, 16:30 3D/ Κυρ. 12:00 
3D, 14:00 3D/ Hugo, Κυρ. 
16:00 3D 
Αίθ. 5: Ταξίδι 2: Το μυστηριώ-
δες νησί, Πέμ.-Παρ. Δευτ.-Τρ. 
18:00 3D, 20:10 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
11:30 3D, 13:40 3D, 15:50 
3D, 18:00 3D, 20:10 3D/ Τετ. 
17:20 3D/ Αγώνες πείνας, 
Πέμ.-Τρ. 22:20/ Τετ. 19:30, 
22:20 

ViLLAGe 15 
CinemAS @ THe mALL 
Α. Παπανδρέου 3, 801 100 9191
Αίθ. 1: The Grey, Πέμ.-Τετ. 
15:45, 22:45/ Κολλητοί με 
παιδί, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:15, 20:30/ Σάβ.-Κυρ. 
11:15, 13:30, 18:15, 20:30 
Αίθ. 2: Ταξίδι 2: Το μυστη-
ριώδες νησί, Πέμ.-Παρ. & 

Δευτ.-Τετ. 17:15 3D, 19:30 3D, 
21:30 3D, 23:30 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
11:15 3D, 13:15 3D, 15:15 3D, 
17:15 3D, 19:30 3D, 21:30 3D, 
23:30 3D 
Αίθ. 3: Hugo, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16:00/ Σάβ.-Κυρ. 
10:45, 13:30, 16:00/ Μεθυ-
σμένο ημερολόγιο, Πέμ.-
Τετ. 18:45, 21:15, 23:45 
Αίθ. 4: Hugo, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ. 18:30 3D/ Η Πεντάμορ-
φη και το Τέρας μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Τρ. 16:30 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:00 3D, 13:00 
3D, 15:00 3D, 17:00 3D/ Τετ. 
16:00 3D/ Αγώνες πείνας, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ. 21:00, 00:00/ 
Τετ. 18:00, 21:00, 00:00/ Τα-
ξίδι 2: Το μυστηριώδες νησί, 
Σάβ.-Κυρ. 19:00 3D  

Αίθ. 5: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30/ Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30 
Αίθ. 6: Αυτό θα πει πόλεμος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:30, 
18:00/ Σάβ.-Κυρ. 10:45, 
13:15, 15:30, 18:00/ W.E., 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:45 
Αίθ. 7: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τρ. 19:00, 22:15/ Τετ. 16:00, 
19:00, 22:15/ Η Πεντάμορφη 
και το Τέρας μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 11:45 3D, 14:00 3D, 
16:15 3D/ Δευτ. 16:30 3D 
Αίθ. 8: John Carter, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:00, 20:45, 
23:30/ Σάβ.-Κυρ. 12:15, 
15:15, 18:00, 20:45, 23:30 
Αίθ. 9: Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30, 
19:45, 22:00, 00:15/ Σάβ.-
Κυρ. 19:45, 22:00, 00:15/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11:30, 13:45, 15:45, 
17:45 
Αίθ. 10: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:45, 
19:15, 21:45, 00:15/ Σάβ.-
Κυρ. 11:45, 14:15, 16:45, 
19:15, 21:45, 00:15 
Αίθ. 11: Ο διάβολος μέσα 
της, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17:15, 19:15, 21:15, 23:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 19:15, 21:15, 
23:15/ Happy Feet 2 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12:30, 14:45, 17:00 
Αίθ. 12: Αγώνες πείνας, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00, 
20:00, 23:00/ Σάβ.-Κυρ. 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
23:00 
Αίθ. 13: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19:15, 
21:45  
Αίθ. 14: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 20:00, 23:00

ViLLAGe 9 CinemAS @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 801 100 9191 
Αίθ. 1: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30, 
19:50, 22:10, 00:30/ Σάβ.-
Κυρ. 19:50, 22:10, 00:30/ Η 
Πεντάμορφη και το Τέρας 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12:30 3D, 
14:20 3D, 16:10 3D, 18:00 3D 
Αίθ. 2: Μυστηριώδης εξαφά-
νιση, Πέμ.-Τετ. 17:50, 19:50/ 
Ο διάβολος μέσα της, Πέμ.-
Τετ. 22:10, 00:10 
Αίθ. 3: Μεθυσμένο ημερολό-
γιο, Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:30/ 
Μυστηριώδης εξαφάνιση, 
Πέμ.-Τετ. 23:50/ Γάτος σπι-
ρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:00, 17:00 
Αίθ. 4: Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:15, 00:45/ 
Το κρησφύγετο, Σάβ.-Κυρ. 
17:20 
Αίθ. 5: Κολλητοί με παιδί, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00, 
21:10/ Σάβ.-Κυρ. 16:50, 
19:00, 21:10/ W.e., Πέμ.-Τετ. 
23:20 
Αίθ. 6: Ταξίδι 2: Το μυστηριώ-
δες νησί, Πέμ.-Τετ. 19:10 3D, 
21:10 3D/ Η Πεντάμορφη 
και το Τέρας μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:20 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:20 3D, 15:30 3D, 
17:20 3D/ Αγώνες πείνας, 
Πέμ.-Τετ. 23:10 
Αίθ. 7: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:50, 00:40/ Τα-
ξίδι 2: Το μυστηριώδες νησί, 
Σάβ.-Κυρ. 15:00 3D, 17:00 3D 
Αίθ. 8: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:50 
Αίθ. 9: The Artist, Πέμ.-Τετ. 
19:00/ Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:30

ViLLAGe ATHenS 
meTRO mALL 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 210 8108.080 
Αίθ. 1: John Carter, Πέμ.-Τρ. 
19:30 3D/ Η Πεντάμορφη 
και το Τέρας μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30 3D/ 

Σάβ.-Κυρ. 11:30 
3D, 13:30 3D, 
15:30 3D, 17:30 
3D/ Αγώνες 
πείνας, Πέμ.-
Τρ. 22:20/ Τετ. 
19:30, 22:20 
Αίθ. 2: Το κρη-
σφύγετο, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16:40, 19:10, 21:40, 
00:10/ Σάβ.-Κυρ. 
11:40, 14:10, 16:40, 
19:10, 21:40, 00:10 
Αίθ. 3: Ο διάβολος μέσα 
της, Πέμ.-Τετ. 00:30/ Το 
τελικό χτύπημα, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:30, 19:50, 
22:10/ Σάβ.-Κυρ. 19:50, 
22:10/ Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11:50, 
13:50, 15:50, 17:50 
Αίθ. 4: Αγώνες πείνας, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:20, 
21:10, 00:00/ Σάβ.-Κυρ. 
12:40, 15:30, 18:20, 21:10, 
00:00 
Αίθ. 5: Ταξίδι 2: Το μυστη-
ριώδες νησί, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:00 3D, 19:10 3D, 
21:20 3D, 23:30 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
14:50 3D, 17:00 3D, 19:10 3D, 
21:20 3D, 23:30 3D/ Barbie, 
Στην Ιστορία mιας Γοργόνας 
2 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11:10, 
13:00

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Μεσογείων 6, 210 7773.319 
Αίθ. 1: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 17:20, 20:00, 22:40 
Αίθ. 2: Τα χιόνια του Κιλι-
μάντζαρο, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι,
210 3460.347
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20, 22:40

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
Γλυφάδα, 210 9650.318
Αίθ. 1: Κολλητοί με παιδί, 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:00 
Αίθ. 2: Εκεί που χτυπά η 
καρδιά μου, Πέμ.-Τετ. 19:50, 
22:30

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 210 6922.655
Αίθ. 1: 13ο Φεστιβάλ Γαλλό-
φωνου Κινηματογράφου
Αίθ. 2: 13ο Φεστιβάλ Γαλλό-
φωνου Κινηματογράφου

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Το λιμάνι της Χάβρης, Πέμ.-
Τετ. 20:50/ Η Σιδηρά Κυρία, 
Πέμ.-Κυρ. 17:10/ Shame, 
Πέμ.-Τετ. 22:40/ elena, Πέμ.-
Τετ. 19:00

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι,  
210 6786.000, 801 116 0000
Κολλητοί με παιδί, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:05, 22:30

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, Καλλιθέα, 
210 9510.042
The Artist, Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
Πειραιώς 206, Ταύρος, 
210 3418.550 
Ο γαλάζιος άγγελος, Τετ. 
21:30

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, 
210 3826.720
13ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου 
Κινηματογράφου

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CYTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567 
Αίθ. 1: Το λιμάνι της Χάβρης, 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 20:45, 22:45/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ. 2: The Artist, Πέμ.-Τετ. 
20:30/ Hugo, Πέμ.-Τετ. 18:00/ 
Εκεί που χτυπά η καρδιά 
μου, Πέμ.-Τετ. 22:30

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx 
CLASS CYTA
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 
6231.601, 210 6231.933
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FiLmCenTeR

Λ. Συγγρού 106, 210 9215.305
Οι Ακακίες, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
19:30, 21:00, 22:30

ΝΑΝΑ CinemAx CYTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158 
Αίθ. 1: The Grey, Πέμ.-Τετ. 
22:15/ John Carter, Πέμ.-
Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 17:15, 
19:45/ Κυρ. 12:15, 14:45, 
17:15, 19:45 
Αίθ. 2: Κι ο κλήρος έπεσε 
στον Σμάιλι, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30/ W.e., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:40/ Σάβ.-Κυρ. 
15:15, 17:40 
Αίθ. 3: Η Σιδηρά Κυρία, Πέμ. 
& Δευτ.-Τρ., Τετ 18:45/ Παρ.-
Κυρ. 16:45, 18:45/ Μεθυσμέ-
νο ημερολόγιο, Πέμ.-Τετ. 
21:00/ Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Τετ. 23:20 
Αίθ. 4: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:45, 23:30/ Τα-
ξίδι 2: Το μυστηριώδες νησί,  
Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D/ Η Πεντά-
μορφη και το Τέρας μεταγλ., 
Κυρ. 12:30 3D, 14:15 3D 
Αίθ. 5: Το κρησφύγετο, 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:15, 22:45/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Σάβ. 15:45/ Κυρ. 11:45, 13:45, 
15:45 
Αίθ. 6: Hugo, Πέμ. & Δευτ.-Τρ., 
Τετ 19:00/ Παρ.-Σάβ. 16:30, 
19:00/ Κυρ. 11:45, 14:10, 
16:30, 19:00/ Το κρησφύγε-
το, Πέμ.-Τετ. 21:30, 00:00 

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx 
CYTA
Λ. Αλεξάνδρας 192, 
210 6469.398, 210 6445.221
Η πηγή των γυναικών, Πέμ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:30

ODeOn KOSmOpOLiS 
mApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Εκεί που χτυπά η 
καρδιά μου, Πέμ.-Τετ. 19:40, 
22:10 
Αίθ. 2: Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:20, 22:40 
Αίθ. 3: Κολλητοί με παιδί, 
Πέμ.-Κυρ. 17:10, 19:30, 
21:50/ Δευτ.-Τετ 19:30, 21:50 
Αίθ. 4: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 18:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:30, 18:30/ 
Μυστηριώδης εξαφάνιση, 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:40 
Αίθ. 5: Shame, Πέμ.-Κυρ. & 
Δευτ.-Τρ., Τετ 21:20/ Παρ.-
Σάβ. 21:20, 23:30/ Hugo, 
Πέμ.-Τετ. 18:40 3D/ Barbie, 
Στην Ιστορία mιας Γοργόνας 
2 μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:20, 17:00 
Αίθ. 6: Ταξίδι 2: Το μυστηριώ-
δες νησί, Πέμ.-Κυρ. 18:00 3D, 
20:10 3D, 22:20 3D/ Δευτ.-Τρι 
20:10 3D, 22:20 3D/ Τετ. 
22:20 3D/ The muppets με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12:15, 15:40 
Αίθ. 7: Δεμένη κόκκινη 
κλωστή, Πέμ. & Δευτ.-Τρ., 
Τετ 18:20, 20:40, 23:00/ Παρ. 
18:20, 20:40, 23:10/ Σάβ. 
15:50, 18:20, 20:40, 23:10/ 
Κυρ. 15:50, 18:20, 20:40, 
23:00 
Αίθ. 8: Το κρησφύγετο, Πέμ.-
Κυρ. 17:50, 20:20, 22:50/ 
Δευτ.-Τετ 20:20, 22:50 
Αίθ. 9: Η Πεντάμορφη και 
το Τέρας μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:50 3D/ Σάβ.-
Κυρ. 12:00 3D, 14:50 3D, 
16:50 3D, 18:50 3D/ Αγώνες 
πείνας, Πέμ.-Τετ. 21:00 
Αίθ. 10: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Παρ. 17:00, 20:00, 23:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:30, 17:00, 20:00, 
23:00/ Δευτ.-Τετ 20:00, 23:00 
Αίθ. 11: Αγώνες πείνας, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00, 
22:00/ Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
19:00, 22:00 
Αίθ. 12: John Carter, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:50/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:40, 19:50/ W.e., 
Πέμ.-Τετ. 22:30 

ΟDeOn OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 6786.000
Αίθ. 1: Δεμένη κόκκινη κλω-

στή, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 
20:05, 
22:30 
Αίθ. 2: Εκεί 
που χτυπά 
η καρδιά 
μου, Πέμ.-

Τετ. 19:45, 
22:20

ODeOn 
STARCiTY

Λ. Συγγρού 111 & 
Λεοντίου, Ν. Κόσμος, 

210 6786.000
Αίθ. 1: Αγώνες πείνας, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00, 
22:00/ Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
19:00, 22:00 
Αίθ. 2: Shame, Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:30/ Άγρια φύση, 
Κυρ. 11:00/ Ο πράσινος πλα-
νήτης, Κυρ. 13:00/ Πέρα από 
τα όρια, Κυρ. 15:00  
Αίθ. 3: Δεμένη κόκκινη κλω-
στή, Πέμ.-Κυρ. & Δευτ.-Τρ., 
Τετ 18:20, 20:40, 23:00/ Παρ.-
Σάβ. 18:20, 20:40, 23:10/ 
Άγρια φύση, Κυρ. 11:00/ Ο 
πράσινος πλανήτης, Κυρ. 
13:00/ Πέρα από τα όρια, 
Κυρ. 15:00  
Αίθ. 4: Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Κυρ. 17:40, 20:20, 
22:40/ Δευτ.-Τετ 20:20, 
22:40/ Άγρια φύση, Κυρ. 
11:00/ Ο πράσινος πλανή-
της, Κυρ. 13:00/ Πέρα από τα 
όρια, Κυρ. 15:00  
Αίθ. 5: Το κρησφύγετο, Πέμ.-
Κυρ. 17:50, 20:20, 22:50/ 
Δευτ.-Τετ 20:20, 22:50/ 
Άγρια φύση, Κυρ. 11:00/ Ο 
πράσινος πλανήτης, Κυρ. 
13:00/ Πέρα από τα όρια, 
Κυρ. 15:00  
Αίθ. 6: Η Πεντάμορφη και 
το Τέρας μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:50 3D/ Σάβ.-
Κυρ. 16:50 3D, 18:50 3D/ 
Αγώνες πείνας, Πέμ.-Τετ. 
21:00 
Αίθ. 7: Ταξίδι 2: Το μυστηρι-
ώδες νησί, Πέμ.-Κυρ. 18:00, 
20:10, 22:20/ Δευτ.-Τετ 20:10, 
22:20/ Barbie, Στην Ιστορία 
mιας Γοργόνας 2 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:20 
Αίθ. 8: Εκεί που χτυπά η 
καρδιά μου, Πέμ.-Τετ. 19:50/ 
Μυστηριώδης εξαφάνιση, 
Πέμ.-Τετ. 22:30/ Γάτος σπι-
ρουνάτος μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 
17:20 
Αίθ. 9: Κολλητοί με παιδί, 
Πέμ.-Κυρ. 17:10, 19:30, 
21:50/ Δευτ.-Τετ 19:30, 21:50 
Αίθ. 10: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Κυρ. 17:00, 20:00, 23:00/ 
Δευτ.-Τετ 20:00, 23:00

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 
210 2234.130
Shame, Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:20/ Μεθυσμένο ημερο-
λόγιο, Πέμ.-Τετ. 18:00

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 
Κοτόπουλο με δαμάσκηνα, 
Πέμ.-Τετ. 22:30/ Ο τελευταί-
ος χορευτής του Μάο, Πέμ.-
Τετ. 18:30/ Έρωτας από την 
αρχή, Πέμ.-Τετ. 20:30

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Ριζάρη 24, 210 7291.800  
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122
Αγώνες πείνας, Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:00, 22:45

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Αργυρούπολη,  
210 9927.447
Η Σιδηρά Κυρία, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30/ Το άλογο του 
πολέμου, Παρ.-Κυρ. 18:00

ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου 18, 
Νέα Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθ. 1:Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ. 2: John Carter, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00

STeR CinemAS 
Εμπ. κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον, 
210 8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: Ταξίδι 2: Το μυστη-
ριώδες νησί, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:30 3D, 19:30 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 13:00 3D, 
15:30 3D, 17:30 3D, 19:30 3D/ 
Το κρησφύγετο, Πέμ.-Τετ. 
21:30, 23:50 

Αίθ. 2: Η Πεντάμορφη και 
το Τέρας μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16:20 3D, 18:10 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 12:40 3D, 
14:30 3D, 16:20 3D, 18:10 3D/ 
Αγώνες πείνας, Πέμ.-Τετ. 
20:00, 23:00 
Αίθ. 3: Ο διάβολος μέσα 
της, Πέμ.-Τετ. 21:15, 23:30/ 
Το κρησφύγετο, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16:40, 19:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:20, 16:40, 
19:00 
Αίθ. 4: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Παρ. 18:00, 21:00, 00:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00, 00:00/ Δευτ.-Τετ 18:00, 
21:00 
Αίθ. 5: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 19:00, 22:00/ Transit, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:10/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:30, 15:20, 17:10 
Αίθ. 6: Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:30/ Κολ-
λητοί με παιδί, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16:00, 18:10/ Σάβ.-
Κυρ. 13:50, 16:00, 18:10 
Αίθ. 7: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16:30, 18:15/ Σάβ.-Κυρ. 
12:50, 14:40, 16:30, 18:15/ 
The Grey, Πέμ.-Τετ. 20:00/ 
John Carter, Πέμ.-Τετ. 22:20

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, 210 3609.695   
Αίθ. 1: Αφιέρωμα στον Ταϊ-
φούν Πιρσελίμογλου  
Αίθ. 2: Πρώτη ύλη, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 20:15, 22:30

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Θεμιστοκλέους 1, 210 3811.147
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:20/ Η πηγή των γυ-
ναικών, Πέμ.-Τετ. 17:40

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210-
2826873, 210-2825607
Αίθ. 1: Αγώνες πείνας, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:20, 22:40/ 
Ταξίδι 2: Το μυστηριώδες 
νησί, Σάβ.-Κυρ. 15:00 3D/ Η 
Πεντάμορφη και το Τέρας 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16:30 3D 
Αίθ. 2: Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 
17:30/ Το τελικό χτύπημα, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 
101, 210 8222.702
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
17:30

ΦΟΙΒΟΣ
Εθν. Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210-5711105 
Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:20, 22:30/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:30

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙ-
ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ 
ΜΑΚΡΗΣ
Λεωφόρος Μαραθώνος 196, 
22940 69871, Dolby Stereo
Hugo, Πέμ.-Τρ. 21:00/ Τετ. 
19:00/ Φάουστ, Τετ. 21:15

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 
22990-23924 
Εξαιρετικά δυνατά & απί-
στευτα κοντά, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:30

Πειραιά

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΟΝΕΙΡΟ
Μπαλτατζή 8 & Χρ. Σμύρνης, 
Ρέντη, 210-4823482
Η γυναίκα με τα μαύρα, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00, 22:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυ-
δαλλός, 210 4960.955
Εκεί που χτυπά η καρδιά 
μου, Πέμ.-Παρ. Δευτ.-Τρ. 
18:30, 20:30, 22:30/ Σάβ.-
Κυρ. 20:30, 22:30/ Τετ. 18:30, 
21:00/ (Γ)λυκάκια μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:30/ Οι ήρωες 
του δάσους:Περιπέτειες 
στο τσίρκο μεταγλ., Σάβ. 
15:00/ Κυρ. 18:00/ Winx 
Club 3D: Μαγική Περιπέτεια 
μεταγλ., Σάβ. 18:00/ Σκυλά-
κια στο διάστημα μεταγλ., 
Κυρ. 15:00

ΣΙΝΕΑΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 210 
4225.653 
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
20:05/ Hugo, Πέμ.-Τετ. 
17:40/ Μεθυσμένο ημερο-
λόγιο, Πέμ.-Τετ. 22:25 ●

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜ.ΠΤΗ

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617.530

Κυκλοφορεί

Γουρούνια 
στον άνεμο 

Νίκος 
Νικολαΐδης
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παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Π
οιήματα και εγκλήματα κάτω από τη 
μύτη μας. Στην οδό Αγ. ειρήνης, στο 
κτίριο 17, συμβαίνει κάτι περίεργο. 
8.00: Μια παράξενη μυρωδιά. Μελάνι; 
Καφές; 12.00: Υποψία πως κάτι μαγει-
ρεύεται στην κουζίνα του. 16.00: Δια-

κριτική κίνηση στο βιβλιοπωλείο του ισογεί-
ου. 20.00: Προσέλευση κόσμου με υπόνοια 
διάθεσης για κατανάλωση αλκοόλ. 24.00: Βε-
βαιότητα ύπαρξης καλής διάθεσης και διασκέ-
δασης εντός του κτιρίου. Τι συμβαίνει τελικά;
Οι εκδόσεις γαβριηλίδη δημιουργούν το νέο 
χώρο της πόλης, κάτω από τον τίτλο Art bar 
Poems ’n Crimes. Ένας χώρος που συνδυ-
άζει τυπογραφείο, βιβλιοπωλείο, μπαρ και 
χώρο εκδηλώσεων σε ένα πανέμορφο κτίριο 
του 1850. Πλήθος από βιβλία, σκόρπια χειρο-
ποίητα χαρτιά από το Νεπάλ και αναλόγια σε 
συντροφεύουν στον καφέ σου στο μπαρ του 
ισογείου. Αν ρίξεις μια ματιά γύρω σου, τότε 
θα καταλάβεις πως βρίσκεσαι στα «Εγκλή-
ματα». Τα τραπεζάκια του χώρου βρίσκονται 
μπροστά στις βιβλιοθήκες με τα αστυνομικά 
βιβλία. Παίρνεις ένα, το διαβάζεις κι αν θέλεις 
το αγοράζεις. Αν η διάθεσή σου όμως είναι 
πιο ποιητική ανέβα στον πρώτο, που βρίσκε-
ται και η ποιητική συλλογή. Όσοι ενδιαφέρο-

νται λίγο περισσότερο, ας ακολουθήσουν τη 
μυρωδιά του μελανιού που θα τους οδηγήσει 
στον τρίτο όροφο, κατευθείαν στην παραγω-
γή, στο τυπογραφείο του κτιρίου. 

«O τίτλος του χώρου προέκυψε από το γε-
γονός ότι έχουμε φτιάξει ένα βιβλιοπωλείο 
με δύο θεματικές κατηγορίες: αστυνομική 
λογοτεχνία και ποιήματα, γιατί αυτοί είναι 
οι κύριοι τομείς των εκδόσεών μας. Crimes 
για την αστυνομική λογοτεχνία, κυρίως με 
τον Μάρκαρη, που είναι αστυνομικός συγ-
γραφέας ιδιαίτερα γνωστός στην Ελλάδα 
και σε όλο τον κόσμο πια, και τον Καλιφατίδη, 
και ποιήματα (Poems) διότι εκδίδουμε πολ-
λούς νέους ποιητές. Μάλιστα ο Μάρκαρης, 
κουβεντιάζοντας, βρήκε τον τίτλο και είπε 
το βιβλιοπωλείο “Ποιήματα και εγκλήματα” 
κι έτσι το μπαρ ονομάστηκε τελικά Art bar 
Ρoems ’n Crimes» λέει ο εκδότης Σάμης γα-
βριηλίδης. «Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι 
το βιβλίο είναι κάτι μοναχικό, αλλά δεν είναι 
έτσι. Μοναχική είναι η γραφή, ο συγγραφέας 
είναι μόνος του όταν γράφει το βιβλίο. Όταν 
όμως το ολοκληρώσει γίνεται υπόθεση μιας 
μεγάλης ομάδας ανθρώπων, από αυτούς 
που το παράγουν, που το συζητούν, που το 

εκδίδουν. Επίσης πάντα σου αρέσει να είσαι 
σε ένα μεγάλο χώρο, να διαβάζεις εσύ και να 
διαβάζουν κι οι διπλανοί σου. Δεν είναι δηλα-
δή πάντα το βιβλίο ένα στοιχείο απομόνω-
σης. Ο πολιτισμός παράγεται από ομάδες αν-
θρώπων, δεν παράγεται ατομικά. Ένα βιβλιο-
πωλείο, λοιπόν, είναι χώρος πολιτισμού. Ένας 
εκδοτικός οίκος είναι μία επιχείρηση, η οποία 
παράγει προϊόντα πολιτισμού, τα βιβλία. Συ-
νεπώς η κοινωνικότητα και ο πολιτισμός θέ-
λουν τους ανθρώπους μαζί. Όσο προάγουμε 
τον πολιτισμό, ενισχύουμε τη γνώση και την 
παιδεία μας, θ’ αντιμετωπίζουμε λιγότερα 
προβλήματα ακόμα και σε περίοδο κρίσης. 
Υπ’ αυτή την έννοια θα ήταν καλό να δημι-
ουργηθούν πολλοί τέτοιοι χώροι. 
Ο χώρος μάς επιτρέπει να φιλοξενούμε έκ-
δηλώσεις κι ένα μικρό χώρο εστίασης. Είναι 
επισκέψιμος από πάνω ως κάτω, από την πα-
ραγωγή μέχρι το μπαρ. Να ξέρεις πως αν έρ-
θεις να πιεις τον καφέ σου, κάτι θα διαβάσεις 
ή κάτι θα συμβαίνει στο οποίο θα μπορείς να 
συμμετέχεις. Απευθυνόμαστε σε όλο το κοι-
νό που έχει ενδιαφέρον πραγματικά να ασχο-
ληθεί με τον πολιτισμό. 
Οποιεσδήποτε εκδηλώσεις έχουν έναν πολι-
τιστικό χαρακτήρα, μπορούν να γίνουν εδώ. 

Βασικός άξονας είναι οι παρουσιάσεις βιβλί-
ων και επειδή ο χώρος το επιτρέπει γίνονται 
και εκθέσεις. Μέχρι και θεατρική παράσταση 
δίνεται! Τις επόμενες τρεις Τετάρτες φιλοξε-
νούμε το θεατρικό μονόλογο “Διωγμένος” 
του Σάμιουελ Μπέκετ, στο χώρο του μπαρ. 
Κάθε Δευτέρα κάνουμε προβολές με παλιά 
“Παρασκήνια” που αφορούν ανθρώπους 
που έχουν φύγει από τη ζωή, όπως ο Καζα-
ντζάκης, ο Κουν, ο Γκάτσος κ.ά.». 

Είναι βράδυ και η φυσιογνωμία του χώρου 
αλλάζει. Το βιβλιοπωλείο κλείνει. Πλέγματα 
κρεμιούνται στις βιβλιοθήκες, αναλόγια και 
πάγκοι σκεπάζονται, περιτριγυρίζονται από 
σκαμπό και η μουσική ακολουθεί το νυχτερινό 
ρυθμό της πόλης. Τζαζ ήχοι αλλά ακόμα και 
ρεμπέτικα, ανάλογα με τη βραδιά, μεταμορ-
φώνουν το χώρο που πριν από λίγες ώρες διά-
βαζες το βιβλίο σου, απολάμβανες τον καφέ 
ή το καλομαγειρεμένο μεσημεριανό σου, στο 
κατάλληλο μέρος να απολαύσεις το ποτό σου. 
Λεπτομέρεια που προσθέτει: ένα μυστικό 
κρύβεται στο πίσω μέρος του. Μία αυλή με 
πανύψηλα δέντρα, υπερυψωμένο δάπεδο, 
γκράφιτι από τα γύρω κτίρια, ιδανική για πο-
τό και μουσική τους καλοκαιρινούς μήνες.  A  

O εκδότης Σάμης Γαβριηλίδης μάς ξεναγεί στο χώρο του

Poems and Crimes 
Της ΜΑρινΑΣ ΜΑρκΑντώνή

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.
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«Ρήγας - Ανέκδοτα κείμενα» 

Επιμέλεια έκδοσης: Lia Brad Chisacof 

Συνεργασία: Ευάγγελος Χεκίμογλου. 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου - 

Gutenberg

Ναι, είναι ο γνωστός μας Ρήγας, αυτός 
που οι σοφολογιότατοι και το ελληνικό 
κράτος τον βάφτισαν «Φεραίο» (και ως 
«Φεραίο» τον έστησαν μπροστά στα Προ-
πύλαια του Πανεπιστημίου, σκαλίζοντας 
κι ένα ακαταλαβίστικο αρχαιόπληκτο ε-
πίγραμμα στο βάθρο του ανδριάντα), ενώ 
ο ίδιος υπόγραφε πάντα «ο Βελεστινλής» 
ή «ο Θεσσαλός». Αυτός ο σπουδαίος άν-
θρωπος, ο αρματολός του Λιτόχωρου, ο 
επαναστάτης, ο πολύγλωσσος Ευρωπαί-
ος πολίτης και κοσμοπολίτης, ο διαφω-
τιστής, ο συγγραφέας των ανατρεπτικών 
φιλελεύθερων έργων, ο συνεπής δημο-
τικιστής, ο ποιητής και μουσικός (που ο 
«Θούριός» του έφτασε στο αυτί τόσων ρα-
γιάδων της Βαλκανικής), ο οπαδός της 
Γαλλικής Επανάστασης, ο πρώιμος διε-
θνιστής, ο στραγγαλισμένος τελικά από 
την οθωμανική εξουσία το 1798 στο Βελι-
γράδι, αυτός λοιπόν ο σπουδαίος άνθρω-
πος, είχε και συγγραφικές πλευρές που οι 
περισσότεροι νεοέλληνες αγνοούμε.
Αναφέρομαι στο χαρτογράφο, συνταγμα-
τικό συντάκτη (πόσοι γνωρίζουμε ότι ο 
Ρήγας συνέταξε «Σύνταγμα της Ελληνικής 
Δημοκρατίας»;), στον αυτοδίδακτο επι-
στήμονα Ρήγα (δείτε στο www.lib.uoa.gr/
hellinomnimon/0709241349300000/main.
htm το «Φυσικής απάνθισμα», που εξέδωσε 
με δικά του χρήματα), το μεταφραστή - 
διασκευαστή ερωτικών διηγημάτων, που 
επίσης εξέδωσε ως «Το σχολείο των ντε-
λικάτων εραστών». Ο Ρήγας, στη σύντομη 
ζωή του (41 χρόνια όλα κι όλα) πρόλαβε 
κι έκανε τόσο πολλά, έγραψε ιδίως τόσο 

πολλά, ώστε σήμερα εξακολουθεί να μας 
προκαλεί έκπληξη.  
Το 1970 ανακαλύφτηκε στη Ρουμανία ένα 
ανυπόγραφο χειρόγραφο που περιέχει, 
πρώτον, ένα πλήρες αλλά αχτένιστο θεα-
τρικό έργο (κωμωδία) με τίτλο «Το σαγανάκι 
της τρέλλας», και, δεύτερον, τις σημειώσεις 
για ένα πεζό με τον τίτλο «Η 
δοκιμασμένη φιλία». Το χειρό-
γραφο είναι χρονολογημένο, 
1786. Η παλαιογραφική εξέ-
τασή του και η γραφολογική 
έρευνα του γραφικού χαρα-
κτήρα έδειξαν ότι είναι έργα 
του Ρήγα του Βελεστινλή. Το 
χειρόγραφο εκδόθηκε στη 
Ρουμανία το 1998 και το 2003, 
αλλά οι εκδόσεις του περιεί-
χαν αρκετά λάθη.
Τώρα, το χειρόγραφο εκδίδεται σε σοβαρή 
-θα έλεγα μνημειώδη- έκδοση, που περι-
λαμβάνει εισαγωγή της επιμελήτριας, το 
κείμενο σε διπλή μορφή (μονές σελίδες: 
το αυτόγραφο του Ρήγα, ζυγές: το κείμενο 
τυπωμένο), γλωσσάρι (απαραίτητο, μια και 
η δημοτική του Ρήγα έχει πολλές τούρκι-
κες και ρουμάνικες λέξεις), ορθογραφικές 
αλλαγές και δυο επιστημονικές εκθέσεις, 
την παλαιογραφική και τη γραφολογική.
Η αξία του θεατρικού έργου δεν έγκειται 
μόνο στη γλώσσα του. Διαβάζοντάς το, μα-
θαίνουμε πολλά για την περιοχή και τα ήθη 
της. Υπάρχουν επίσης σκηνές που βγάζουν 
πολύ γέλιο. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο ηγε-
μόνας της Βλαχίας (=Ρουμανίας) Νικόλαος 
Μαυρογένης, ο οποίος σατιρίζεται ανηλε-
ώς. Κάτι περισσότερο: το έργο είναι λίβελος 
εναντίον του. Η λέξη  «σαγανάκι» εδώ ση-
μαίνει θύελλα. Μια θύελλα που έφερε στην 
περιοχή ο νέος αυτός  ηγεμόνας της, όταν 
ανέλαβε τα καθήκοντά του. Το έργο απηχεί 
τη γενική εντύπωση για τον Μαυρογένη, 

που ήταν περίεργη φυσιογνωμία, δεν ή-
ταν Φαναριώτης (όπως γενικά οι ηγεμόνες 
των παραδουνάβιων ηγεμονιών), αλλά νη-
σιώτης, και προερχόταν όχι από τα αριστο-
κρατικά σαλόνια αλλά από τον οθωμανικό 
στόλο. Ήταν δηλαδή ναυτικός και μετέπει-
τα στρατηγός στην περιοχή της ηγεμονίας 
του. Σα να μην έφταναν αυτά, ήταν και δύ-
σμορφος και με ενοχλητική φωνή.
Ο Ρήγας, που τότε ήταν ακόμα ακόλουθος 
του νόμου και της τάξης, χτυπάει στο έργο 
αυτό τον Μαυρογένη, του οποίου αργότε-
ρα έγινε φίλος και γραμματέας (είπαμε, το 
έργο είχε μείνει ανέκδοτο). Ο Μαυρογέ-
νης, μετά από μια σημαντική στρατιωτική 
ήττα, αποκεφαλίστηκε από το σουλτάνο 

(1790), αν και εξισλαμισμένος. 
Ο Ρήγας έφυγε, κατέληξε στη 
Βιέννη και έγινε ο Ρήγας που 
ξέρουμε, έχοντας υποστεί, 
μεταξύ άλλων, και την αντι-
αριστοκρατική επιρροή του 
Μαυρογένη. Στη συνέχεια 
της ζωής του, μπορούμε να 
είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ή-
ταν και πολύ περήφανος για 
το θεατρικό αυτό, που βρέθη-
κε -υπό άγνωστες συνθήκες- 

στα χέρια ενός Αυστριακού διπλωμάτη. 
Το έργο μπορεί να θεωρηθεί και κωμωδία 
ηθών. Δεν έχει ανεβεί ποτέ στο θέατρο, αν 
και ο Σπύρος Ευαγγελάτος έγραψε για την 
πιθανότητα αυτή, κρίνοντας τόσο τα ελατ-
τώματα όσο και τα προτερήματα του έργου.  
Ο Ρήγας, λοιπόν, τόσα χρόνια μετά τον 
ηρωικό του θάνατο συνεχίζει να μας εκ-
πλήσσει. Όπως γράφει και στο κλείσιμο 
της (λίαν αξιόλογης) εισαγωγής της η επι-
μελήτρια, «μήπως υπάρχουν και άλλα άγνω-
στα κείμενα του Ρήγα; Μήπως, όπως εμπι-
στεύθηκε το χειρόγραφο αυτό, έχει αφήσει 
και άλλα κείμενα και ίχνη σε διάφορα μέρη 
και χέρια; Πολύ πιθανόν». 
Υ.Γ. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει για 
τις παραδουνάβιες ηγεμονίες Μολδαβία 
και Βλαχία και ενάντια σε τι κουμάσια 
αγωνίστηκε για λίγο ο μη Φαναριώτης 
Μαυρογένης, πρέπει ν’ αναζητήσει το 
«Σύγγραμμα περί των Φαναριωτών» του 
Μάρκου Φίλιππου Ζαλώνη. A  

➜ d.fyssas@gmail.com

Ρήγας, ο θεατρικός 
συγγραφέας
Tου ΔήΜήτρή ΦύΣΣΑ

22/3, 22.00 Συνέχεια του αφιερώματος στη λογοτεχνία της jazz, με τους Θανάση Μήνα και Γιάννη Μπασκόζο 
να παρουσιάζουν το βιβλίο του Τζακ Κέρουακ «Πικ…» (εκδ. Απόπειρα, μτφ. Γιάννης Λειβαδάς). Θα τους συνοδεύει 

με τη μουσική του ο Μίκυ Πάντελους.  «Ριφιφί», Εμ. Μπενάκη 69A

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ 
ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟ 
Ελένη Χωρεάνθη, 
εκδ. Gema, σελ. 224 

Σ’ ένα τρένο με τε-
λικό προορισμό το 
Λονδίνο,  γ νω σ τοί 
μεταξύ αγ νώσ των 
θα συναντηθούν τυ-

χαία και θα αναζητήσουν αυτά που τους 
ενώνουν και αυτά που τους χωρίζουν. Αν-
θρώπινες καθημερινές ιστορίες και πάθη 
της διπλανής πόρτας, με τους πρωταγω-
νιστές να σκιαγραφούν την υφή της σημε-
ρινής ελληνικής κοινωνίας – και της εξου-
σίας που ο καθένας (επιδιώκει να) ασκεί. 

To ποίημα 
της εβδομάδας

Εν αγνοία μας
Το δίκαιο αναπαράγεται

στο εθιμικό,
στη συνείδηση,
στην ιστορία,

στην απώλεια και στην αρχή.
…Εν αγνοία μας.

Το δίκαιο αντανακλάται 
στα ισχυρά θεμέλια της λήθης,

στις πελώριες αψίδες της νιότης,
στα σφιχτά πρόσωπα του χρόνου

…Εν αγνοία μας.

Ώρες πολλές
αναζητώντας τη χαραμάδα

που θα μας βγάλει στην άλλη όχθη
με τη Συλλογική μας Μνήμη

ανατρέπουμε τη συμβατικότητα
…Εν αγνοία μας.  

  Το ποίημα ανήκει στην ποιητική συλλογή «Μέ-
ρισμα ευθύνης» του Βασίλη Λεβαντίδη (εκδ. 
Αρμός). Ο Β.Λ. σπούδασε Δημοσιογραφία και 
Ελληνικό Πολιτισμό. Επί δεκαετία παρουσίασε 
στην τηλεόραση εκπομπή για το βιβλίο και τη 
λογοτεχνία («Οδός βιβλίου», «Best Seller»), 
αρθρογραφεί και έχει διατελέσει σύμβουλος 

επικοινωνίας  σε υπουργεία και φορείς. Έχει εκ-
δώσει 5 βιβλία και για το έργο του έχει τιμηθεί, 
μεταξύ άλλων, από την Ακαδημία Αθηνών, το Ε-
θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμο Αθηνών. 
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Βookvoice Λεπτομέρειες

Από τη ΣτΑύρούλΑ πΑπΑΣπύρού
stavroulapapaspirou@gmail.com

 Είναι ακριβά τα βιβλία στην Ελλάδα; 
Αν μιλάμε για παλιότερες κυκλοφορίες, 
γίνονται απίστευτες προσφορές –η βιβλι-
αγορά του κέντρου μοιάζει με απέραντο 
factory outlet. Αν μιλάμε για καινούργιες 
που για μια διετία δεν επιδέχονται πάνω 
από 10% έκπτωση, τι δεν είναι ακριβό σή-
μερα; Το μόνο που φαίνεται να πέφτει εί-
ναι η ποιότητα του χαρτιού. Κατακόρυφα.

 Θυμάμαι πάντα μια αποστροφή του 
Βαγγέλη Τρικεριώτη της «Πρωτοπορί-
ας», αμετανόητο πολέμιο του νόμου περί 
ενιαίας τιμής. «Οι τελευταίοι που θα ’πρε-
πε να τοποθετούνται για το θέμα –της 
ακρίβειας– είναι οι δημοσιογράφοι, που 
παίρνουν τα αντίτυπα δωρεάν».   

 Όπως και να ’χει, από την είσοδό μας 
στην ΟΝΕ ως την είσοδό μας στην κρίση, η 
μέση τιμή ενός βιβλίου 250 σελίδων πέρα-
σε από τα 13,7 ευρώ στα 17. Μια όχι ιδιαίτε-
ρα «φουσκωμένη» άνοδος, ακριβώς χάρη 
στο συγκεκριμένο νόμο, σύμφωνα με το 
ΕΚΕΒΙ. Έτσι όμως και τον Ιούνιο εκτοξευ-
τεί ο ΦΠΑ επί της λιανικής –τώρα είναι στο 
6,5%–, το «πιο φτηνό δώρο», που λέγαμε 
κάποτε,  θα γίνει είδος πολυτελείας. 

 Ο μεστός λόγος του ράμφου, του 
καραποστόλη, του τομπάζη κι άλλων 
εκλεκτών καλεσμένων της Στάη, κάθε 
Δευτέρα, σε πράιμ τάιμ, από την ΕΡΤ... 
Το άκρον άωτον της πολυτέλειας για τα 
τηλεοπτικά ήθη προ χρεοκοπίας!

 Δεν το είδα, το ανακάλυψα στην έκδο-
ση του «Ροδακιού», κι είναι ό,τι πιο φρέσκο 
διάβασα τελευταία: το θεατρικό του Βαγ-
γέλη Χατζηγιαννίδη «Στην οθόνη φως», 
που έχουν ήδη παρακολουθήσει στρα-
τιές μαθητών στη «Στέγη» του Ωνασείου. 
Η δημοσιοποίηση ενός σέξι DVD –υπο-
κλαπέν τεκμήριο εξωσυζυγικής σχέσης 
μιας καθηγήτριάς τους– έρχεται να διχά-
σει μια παρέα συμμαθητών, απειλώντας 
την ισορροπία ολόκληρου του σχολείου. 
Κι όσο κρατά το σασπένς η περίπλοκη ε-
φηβική ψυχή, που αναζητάει έρμα, απο-
καλύπτεται σ’ όλο της το μεγαλείο. 

 Τι συμβαίνει με την εκκαθάριση των 
ελληνικών γραμμάτων; 4.000 τίτλους 
είχε ο κατάλογος του οίκου όταν τον 
σφράγισε ο ΔΟΛ, αλλά το ποιοι αποσύρ-
θηκαν, πόσοι πολτοποιήθηκαν και ποιοι 
επιτρέπεται να διατίθενται κοψοχρονιά, 
παραμένει νεφελώδες. Μπάχαλο.

 Εντωμεταξύ, ο πάνος καρνέζης έδω-
σε τα έργα του στο Μακόντο, ο τριβιζάς 
έβγαλε τη «Μαύρη γάτα» στο Μεταίχμιο, ο 
Μουρσελάς και ο Σκαμπαρδώνης μετα-
κόμισαν στον Πατάκη, ενώ ο  Ξανθούλης 
πήγε αρχικά στον Τόπο κι έπειτα στον 
Ψυχογιό. 

 Ο εκδότης της Λένας Μαντά –αλλά και 
του Έκο και του Σαλμάν Ρούσντι–, πριν 
αποφασίσει να επεκταθεί στην Τουρκία, 
είχε επιχειρήσει να ανοιχτεί στους «λε-
γόμενους ποιοτικούς συγγραφείς» (sic) 
εδώ. Η ανταπόκριση ήταν κατώτερη των 
προσδοκιών του. Όμως εκτός από νοι-
κοκυροσύνη, ο Θ. Ψυχογιός διαθέτει και 
υπομονή: «Μέχρι πότε θα κάθονται εκεί 
που δεν τους πληρώνουν;».  Να το, πάλι, 
το οικονομικό... ●

Γιώργος Γιώτσας 
Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Από τα έ-
ντεκά του γράφει ιστορίες – του αρέσουν 
οι ιστορίες φαντασίας/τρόμου. Το 2010 
το διήγημα του «Το χρυσαφένιο χωράφι» 
εκδόθηκε σε συλλογή διηγημάτων από 
τον Ελευθερουδάκη και το diavasame.gr, 
ενώ το 2011 διακρίθηκε στο διαγωνισμό 
80th Writers Digest Annual με το διήγη-
μα «Όταν κλαίει και ο Θεός». Τον ρωτήσα-
με τι γράφει αυτό τον καιρό...

Πού γεννήθηκες, τι σπούδασες; Γεννή-
θηκα στην Αθήνα από επαρχιώτες γονείς, 
σπούδασα τουριστικές επιχειρήσεις από 
σπόντα.

Πότε και γιατί ξεκίνησες να γράφεις; Ολο-
κληρωμένες ιστορίες νομίζω το 2006, όταν 
γύρω μου τα προβλήματα ξεπετάγονταν. 
Το γιατί δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. 
Ξέρω ότι βγήκε από μέσα μου, ακάλεστο.

Πότε αποφάσισες ότι θέλεις να γίνεις 

συγγραφέας; (αν το αποφάσισες) Το α-
ποφάσισα βλέποντας ότι μου αρέσει να 
γράφω, ότι βρίσκω καταφύγιο στις λέξεις 
και τις ιστορίες που έχω μέσα μου. Συνέ-
βει ένα από τα πολλά βράδια που περνάω 
ως νυχτερινός ρεσεψιονίστ, μόνος με ένα 

μαρμάρινο πάγκο και το λάπτοπ απέ-
ναντι (και ιδέες στο κεφάλι).

Τι σε εμπνέει στις ιστορίες φα-

ντασίας/τρόμου; Αυτά που έχω 
μέσα – και δημιουργήθηκαν 
από όσα βλέπω έξω. Όλοι οι ή-
ρωες που γράφω, άντρες, γυ-
ναίκες, νέοι και γέροι, έχουν ένα 
κομμάτι από τα «Φοβάμαι» μου. 

Επίσης υπάρχει Οργή. Καμου-
φλαρισμένη ίσως, αλλά είναι εκεί, 

σε κάθε ιστορία, σε κάθε γραμμή.

Ποια βιβλία σε έχουν επηρεάσει; Κάθε 
βιβλίο με επηρεάζει σε ορισμένο βαθμό 
και αν είμαι τυχερός μαθαίνω κάτι. Πόε, 
Κινγκ, Καμί, μερικοί απο τους συγγρα-
φείς που έχω διαβάσει αρκετά. Το βιβλίο 
πάντως που δεν μπορώ να ξεχάσω είναι 
«Ο Άρχοντας των μυγών» του Ουίλιαμ 
Γκόλντινγκ. Αριστούργημα, ξέρω ότι εγώ 
ποτέ δεν θα γράψω έτσι. 

Ποιο βιβλίο διαβάζεις τώρα; Τον «Οδοι-
πόρο» του Φερνάντο Πεσόα.

Βλέπεις τη συγγραφή σαν καριέρα; Θα 
ήθελα σαν τρελός να είχα ελεύθερο χρό-
νο για να ασχοληθώ με τη συγγραφή πε-
ρισσότερο, όπως ασχολείται κάποιος με 
ό,τι αγαπάει. Δεν θα με τρόμαζε, αν ήταν 
καριέρα. Για την ώρα γράφω μεταξύ τρεις 
και πέντε το πρωί, όταν είμαι μόνος μου 
και δεν έχω δουλειά στη ρεσεψιόν.

Ήσουν ο μοναδικός Έλληνας που κέρδισε 

στο διαγωνισμό Writers Digest με το διή-

γημα «Όταν κλαίει και ο Θεός». Τι έμαθες 

από αυτή την εμπειρία; Ότι όλα είναι δυ-
νατά. Επίσης, η τύχη παίζει ρόλο. Άλλες 
φορές κλείνει τα μάτια και άλλες φορές 
σε κοιτάει κατάματα.

Τι γράφεις τώρα; Το τελευταίο διήγημα 
από μια συλλογή δεκατριών ιστοριών 
φαντασίας/τρόμου με τίτλο «Εκείνος που 
ψιθυρίζει πάνω από τα βουνά». A

Προσωπικά 
φορτία
Της ελεΑννΑΣ ΒλΑΣτού

Κλειστή πόρτα 
Ευγενία Μπογιάνου (εκδ. Πόλις)  

Έ
ντεκα διηγήματα, έντεκα μονόλογοι. 
Έντεκα πρόσωπα που ο ένας εμπεριέ-
χεται στη ζωή του άλλου και ξεπετάγε-
ται από αυτήν. Οι πρωταγωνιστές μιας 
ιστορίας λάμπουν ως οντότητες, ενώ 
παραμένουν αφανείς και μουντοί ως 

κομπάρσοι στην προηγούμενη ιστορία. Ό-
πως γίνεται και στην πραγματικότητα – όταν 
δώσεις την ευκαιρία σε κάποιον να διηγη-
θεί τη ζωή του, ξαφνικά γίνεται φωτεινός. Η 
Ευγενία Μπογιάνου (γ. 1968) καταφέρνει να 
βγάλει από την αφάνεια τους πολύ τετριμ-

μένους ήρωές της, 
δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να ε-
ξιστορήσουν μια ι-
στορία, την ιστορία 
της ζωής τους που 
αξίζει να ειπωθεί.
Υπάρχουν μοτίβα 
που επαναλαμβά-
νονται σ’ αυτές τις 
ζωές – η μοναξιά 
(άδεια σαββατό-
βραδα και μέρες 

ατελείωτες), ο φόβος, τα χρέη, η ορφάνια 
(με μια μητέρα πάντα απούσα), τα γηρα-
τειά, τα πένθη, οι οσμές (θανάτου, βρό-
μας, τσίκνας και ματαιότητας), το αλκοόλ, 
οι εγκλωβισμοί (σε φυλακές υπαρκτές ή 
σε τόπους-φυλακές)–, όπως υπάρχουν 
και προσπάθειες κανονικότητας λόγω έλ-
λειψής της. Τα πρόσωπα στα διηγήματα 
της Μπογιάνου δεν ποζάρουν ούτε είναι 
άνετοι («πού πουλάνε άνεση να πάω να α-
γοράσω;»), δεν είναι περιθωριακοί ούτε 
κακότυχοι, είναι όλοι ξένοι –αλλοδαποί ή 
αποξενωμένοι από τον εαυτό τους–, έχουν 
τη μοίρα τους και σέρνουν το φορτίο του 
εαυτού τους, όπως όλοι μας. Είναι κατα-
πληκτικός ο τρόπος που η συγγραφέας 
καταφέρνει να αποδώσει αβίαστα, μέσα 
σε λίγες σελίδες τις μικρές και τις πιο επώ-
δυνες συγκρούσεις της ζωής (μας). ●

✽Νέο✽

αίμα

ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΤΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ Γιώργος 
Κοντογιώργης, εκδ. 
Πατάκη, σελ. 456 

Ο  σ υ γ γ ρ α φ έ α ς , 
πρώην πρύτανης 
του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, σημει-
ώνει πως η έξοδος 

από την κρίση είναι εφικτή μόνο με την α-
νασυγκρότηση της σχέσης μεταξύ της κοι-
νωνίας των πολιτών και της πολιτικής. Όταν, 
δηλαδή, το πολιτικό σύστημα μετασχηματι-
στεί σε αντιπροσωπευτική πολιτεία, ξεπερ-
νώντας την άρχουσα κομματοκρατία και την 
«τάση» της να μονοπωλεί το δημόσιο αγαθό. 
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Η απαλή γεύση του Jameson μας κάνει να το προτιμούμε περισσότερο από κάθε άλλο Irish whiskey, και επειδή σημασία έχουν οι λε-
πτομέρειες, μας αρέσει πολύ η καινούργια συλλεκτική φιάλη που κυκλοφορεί εδώ και λίγο καιρό. Ο Ιρλανδός καλλιτέχνης Paul Daly 
έφτιαξε ένα πραγματικό διαμάντι, που συνδυάζει την ιρλανδέζικη παράδοση κέλτικης εικονογράφησης με το πνεύμα της σύγχρονης 
Ιρλανδίας. Θα το βρείτε σε επιλεγμένες κάβες και κοστίζει όσο και μια κανονική φιάλη. Καλή απόλαυση.                       - ΕΛΙΖΑ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

shopping / soul / body / mind / market

Jameson 
Irish whiskey 

Συλλεκτική φιάλη
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VERY GAVELLO 
Σκουλαρίκια με νεκροκεφαλές από χρυσό και μικρούς 

σταυρούς από τη νέα rock & glam σειρά «Sugar Skulls» 
(Σκουφά 10, Κολωνάκι, 210 7244.600)

TOONSTAR 
T-shirt «Peace» σε αποκλειστική διανομή UNITY 

και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 
(www.unityshop.gr)

SwATch 
Roland Garros 2012, νέo, ειδικά σχεδιασμένo για το διά-

σημο γαλλικό ανοιχτό τουρνουά τένις (Μαντζαγριωτάκη 3, 
Καλλιθέα, 210 9565.656, www.swatchgroup.com)  

AdidAS ORiGiNALS 
Τζιν σορτς από τη συλλογή «Blue» για urban look (adidas 
Originals store,  Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37A, Μαρούσι, και 

σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα)

ASicS 
GEL-VOLT33, νέο, πολύ ελαφρύ παπούτσι της σειράς 33 

κατασκευασμένo όπως το ανθρώπινο πέλμα 
(Αποκλειστικά στην Ιntersport, www.intersport.gr/el/

products/asics-gel-volt-33)

FAVELA FOR JEFFREY CAMPBELL 
Στην Ελλάδα έφτασαν ήδη από τον Οκτώ-
βριο τα Jeffrey Campbell. Στο ολοκαίνουρ-
γιο κατάστημα Favela for Jeffrey Campbell 
(Σκουφά 64, 211 7150.377) θα βρείτε όλη την 
τρέχουσα συλλογή του (χονδρική και λιανική 
διάθεση), που ανανεώνεται κάθε 40 μέρες, 
ενώ τα σχέδια είναι μοναδικά… Οπότε, κο-
ρίτσια, προλάβετε! Ακόμα, δυο ανερχόμενα 
αστέρια σχεδιάζουν t-shirt (A2L) και χειρο-
ποίητα κοσμήματα (Ma Li Ya) για τον Jeffrey 
Campbell. Αναζητήστε και δημιουργίες του 
σχεδιαστή Stelios Koudounaris. Για λίγο α-
κόμα shopping therapy περάστε απέναντι 
στο Favela Dress Code (Σκουφά 71A, 211 
7150.213), για χαριτωμένα φορέματα και σύ-
νολα από Sugarhill Boutique, Smash, Ruby 
Rocks, A2L, Numph, Lavand και Kling σε ασυ-
ναγώνιστες τιμές. Ακόμα, δοκιμάστε τη νέα 
σειρά από ισπανικές μπαλαρίνες σε παιχνι-
διάρικα χρώματα για πιο street εμφανίσεις. 
www.favela.gr 
«ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» Την ευκαιρία να υ-
ποβληθούν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις 
είχαν (12-22/3) παιδιά αλλά και γυναίκες στα 
μακρινά Πομακοχώρια, στο πλαίσιο της πρω-

τοβουλίας του Σωματείου Φίλων Κοινωνικής 
Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκα-
λιά». Την ενέργεια στήριξε και φέτος η Lidl 
Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης.

NESCAFE® Το δυνατό του άρωμα και 
η πιο πλούσια γεύση, που προστατεύονται 
από την καινοτόμα του συσκευασία, είναι τα 
χαρακτηριστικά του νέου NESCAFΕ® Gold 
Blend. Μπορείτε να τον απολαύσετε δωρεάν, 
παρακολουθώντας μέχρι το τέλος Μαρτίου 
τις παραστάσεις στα θέατρα Αλίκη, Λαμπέτη, 
Κιβωτός, Μικρό Παλλάς και Δανδουλάκη. 

CARRERA «After all, no regrets» είναι το 
σλόγκαν της νέας παγκόσμιας καμπάνιας της 
διεθνούς μάρκας οπτικών Carrera. Κεντρικό 
μήνυμα ότι μπορείς να αντέξεις τα πάντα, ε-
κτός από το βάρος για τα πράγματα που δεν 
υλοποίησες, τα λόγια που δεν είπες, τις δηλώ-
σεις αγάπης που δεν έκανες. 

REPLAY Η πανέμορφη Irina Shayk πρωταγω-
νιστεί και πάλι στη νέα διαφημιστική καμπάνια 
των Replay Spring Summer 2012. Μαζί της 
η νεαρή Ιταλoαμερικανίδα Vanessa Hessler 
και το μοντέλο Vinnie Woolston, από τη Νέα 
Ζηλανδία, ο οποίος εκθέτει για πρώτη φορά σε 
δημόσια θέα τα τατουάζ των Μαορί που έχει 
στο σώμα του. 

COCA-COLA LIGHT Το πρόγραμμα «Νιώ-
σε την καρδιά σου», της Ελληνικής Εταιρείας 
Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγεια-
κής Νόσου, που σκοπεύει να ενημερώσει τις 
Ελληνίδες για τις καρδιαγγειακές παθήσεις 
και τα μέτρα πρόληψης, στηρίζει η Coca-Cola. 
Με κάθε Coca-Cola Light αυτομάτως συνδρά-
μετε στην έρευνα και το πρόγραμμα ενημέ-
ρωσης για την υγεία της γυναικείας καρδιάς.

STAff JEANS & cO
Μini φουστα σε vintage, used look, από τη νέα συλλογή Άνοιξη/Kαλοκαίρι 2012 

(210 2514.800, www.staff-jeans.com)

LidL Την εβδομάδα αυτοκινήτου 26-30/3 
στα Lidl, όπου θα μπορείτε να προμηθευτείτε 
μια σειρά προϊόντων αυτοκινήτου, όπως καθα-
ριστικά, αφρό περιποίησης ελαστικών, υγρό 
τζαμιών, πανάκια καθαρισμού ταμπλό, λάδι σι-
λικόνης κ.ά. σε τιμές προσφοράς. 

REEBOK cROSSfiT Tour σε 10 
πόλεις της Ελλάδας πραγματοποιεί το Reebok 
CrossFit®, το νέο trend στο χώρο του fitness. 
Στην Αθήνα θα βρίσκεται στις 4/4, ενώ στις 30/6 
θα πραγματοποιηθεί το Reebok CrossFit Fitness 

Championships, με συμμετέχοντες από την Ελλά-
δα, την Κύπρο, τη Σερβία και την Κροατία. Μάθετε 
περισσότερα στο www.Reebok.com/fitness. 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Την έναρξη των Delta 
Training Days, τον εκπαιδευτικό θεσμό στο 
πλαίσιο του οποίου θα γίνουν σεμινάρια, δρά-
σεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης, workshops 
και διάφορα events, ανακοίνωσε το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. 
Στόχος τους είναι η ανάπτυξη της παιδείας των 
συμμετεχόντων και η γνωριμία τους με τις μεγα-
λύτερες εταιρείες στην αγορά εργασίας. www.
delta-iek.gr

hOL Το νέο πακέτο Ηol double-play 
Vodafone family που παρουσίασε η hellas 
online. Πρόκειται για υπηρεσία που συνδυάζει 
σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ADSL Internet 
με 300΄ δωρεάν χρόνο ομιλίας προς 4 επιλεγμέ-
νους αριθμούς Vodafone, 300΄δωρεάν χρόνο 
για κλήσεις προς σταθερά Ελλάδας και πρόσβα-
ση στο internet με ταχύτητα 8 Mbps.

Tι νέα;

iNTiMiSSiMi 
Ανακυκλώστε τα παλιά σας σουτιέν και κερδίστε € 3!
Την «πράσινη» πρωτοβουλία τους συνεχίζουν τα Intimissimi, κα-
λώντας σας να δώσετε το παλιό σας σουτιέν για ανακύκλωση σε 
οποιοδήποτε κατάστημά τους και να κερδίσετε € 3 αγοράζοντας 
ένα καινούργιο, από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2012. Εάν ανα-
κυκλώσετε δύο σουτιέν, θα έχετε έκπτωση € 3 για κάθε ένα από τα 
δύο καινούργια που θα αγοράσετε κ.ο.κ. Η ενέργεια θα διαρκέσει 
έως το τέλος του 2012.

Μη 
χάσεις
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RAKAS 
fAShiON PARTY 

BAZAAR 
Με προσφορές έως -80%!

Smart shopping και super προσφορές στο bazaar που έγινε θεσμός και φέτος  

πραγματοποιείται για τρίτο συνεχόμενο χρόνο, με εκπτώσεις έως και 80% και πολ-

λές ευχάριστες εκπλήξεις. Πάρε μια ιδέα από το υλικό που θα έχεις να διαλέξεις: 

Marc by Marc Jacobs, Diane Von Furstenberg, Pinko, Mulberry, Phillip Lim, Isabel 

Marant, Celyn B, Sass & Bide, Tibi και άλλα πολλά. Στις 28, 29, 30 & 31 Μαρτίου,  
10.00-21.00, Λ. Κηφισίας 22, Μαρούσι (μετά τον ΑΝΤ1) 
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Εξαιρετικού επιπέ-
δου και οικονομικής επιφά-
νειας 40χρονος επιστήμων 
με ωραίο παρουσιαστικό, 
ψηλός, ευχάριστος και επι-
κοινωνιακός, κάτοικος Π. 
Φαλήρου, ιδιόκτητη εται-
ρεία, αξιόλογη περιουσία, και 
εκπαιδευτικός (μαθηματικός 
Λυκείου) 54χρονος, 1.80, πο-
λύ γοητευτικός, γκριζομάλ-
λης, αθλητικός με εξαιρετικό 
επίπεδο, κάτοικος κέντρου, 
επιθυμούν γνωριμία γάμου. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων-συγγενών. Πανελλαδικά-
εξωτερικό.  «Ability». Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων. Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Προσιτές τιμές. 
Σύγχρονες μέθοδοι, στοχευ-
μένα ραντεβού. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Δασκάλα 35χρονη 
διορισμένη, πολύ όμορφη 
κοπέλα, πρόσχαρος και δο-
τικός χαρακτήρας, κάτοικος 
Β. προαστίων, με ιδιόκτητο 
οροφοδιαμέρισμα, και 
εξαιρετική μηχανολόγος-
μηχανικός 43χρονη, πραγ-
ματική καλλονή, με ωραίες 
αναλογίες, ποιότητα ζωής, 
ευκατάστατη, κοινωνική, 
επιθυμούν γνωριμία γάμου. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων-συγγενών. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. «Ability». Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων. Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Προσιτές τιμές. 
Σύγχρονες μέθοδοι, στοχευ-
μένα ραντεβού.Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

Αβαντάζ. Γνωριμίες Γάμου 
«Πάππας». Από το 1939 υ-
ψηλών απαιτήσεων γνωρι-
μίες γάμου από την ελίτ, και 
όχι μόνο, της αθηναϊκής και 
της παγκόσμιας κοινωνίας. 
Ιατροί, μηχανολόγοι, μεγα-
λοεπιχειρηματίες, ανώτεροι 
και ανώτατοι στρατιωτι-
κοί, πλούσιοι ομογενείς, 
δεσποινίδες όμορφες, 
καλών οικογενειών, κυρίες 
με μεγάλες προσωπικές 
συντάξεις, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147,  καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Οφθαλμίατρος 
36χρονη, γλωσσομαθής, 
πολύ ευκατάστατη, ψηλή, 
εμφανίσιμη, αντικαπνί-
στρια, ελεύθερη, με αγάπη 
στις τέχνες, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
αναλόγων προσόντων έως 
45 ετών. Διαμονή Πελοπόν-
νησο. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 3ος όροφος, 
210 3620.147, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr  

Μεγιστάνας ελληνοαμερι-
κάνος 54χρονος εισαγωγέ-
ας μαρμάρων από όλο τον 
κόσμο, πάμπλουτος, πτυχι-
ούχος, εξαιρετικά γοητευ-
τικός, 1.87 μελαχρινός, με 
γοητευτικούς τρόπους και 
παιδεία, κάτοχος ακινήτων 
Ελλάδα, Καλιφόρνια, ιδιό-
κτητη επιχείρηση, μηνιαίως 
€ 80.000, σπορ Mercedes, 
έπαυλη 3ώροφη, μετοχές, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 45 ετών, όμορ-
φη, μορφωμένη με αρχές, 
για τη δημιουργία οικογέ-

νειας. Αδιάφορο το οικονο-
μικό. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, 210 4176.812, 210 
4179.152, www.louis.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 32χρονος 
ογκολόγος σε ιδιωτική κλι-
νική και ιδιόκτητο ιατρείο, 
ψηλός, ξανθός, 2 μάστερ 
και μεταπτυχιακό, γνωρίζει 
γερμανικά, αγγλικά, μηνι-
αίο εισόδημα πάνω από € 
5.000, 3ώροφο, εξοχικό, 
Ι.Χ., αγαπάει το σκι, το τένις, 
το θέατρο, την ιταλική 
κουζίνα και επιθυμεί να 
γνωρίσει τη γυναίκα που 
η κάθε μέρα τους θα είναι 
ταξίδι στον έρωτα. 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 παρακολου-
θείτε τη Μάγδα Πετρίδη 
μέσα από την εκπομπή 
«Άρωμα Ελλάδας», που από 
20/2/2012 εκπέμπει σε 33 
κανάλια σε όλη την Ελλάδα, 
με συνταγές για πετυχημέ-
νους γάμους και χρήσιμες 
συμβουλές μέσα από την 
πολυετή πείρα της.
  
VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 45χρονη 
διευθύντρια εταιρείας 
επώνυμων καλλυντικών, 
σπουδές στο εξωτερικό Πο-
λιτικές Επιστήμες, γνωρίζει 
αγγλικά, ρώσικα, μηνιαίο 
εισόδημα € 2.500, ρετιρέ, 

εξοχικό, Ι.Χ., αγαπάει τη 
γυμναστική, τις ωραίες συ-
ζητήσεις, την εξοχή και τη 
ζαχαροπλαστική, επιθυμεί 
να γνωρίσει τον άντρα που 
θα γίνει το λιμάνι της. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. «Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων». Κε-
ντρικό: Νίκης 24, Σύνταγμα, 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
υποκατάστημα: Λεωφ. 
Σαρωνίδας 37, Σαρωνίδα, 
22910 60130, www.vip-
petridi.gr

Αδέσμευτη οικονομολό-
γος, γοητευτική χήρα Β. 
προαστίων, καλλονή, λυγε-
ρόκορμη, € 3.000 μηνιαίως, 
Ι.Χ., αναζητά γάμο με κύριο 
έως 75 ετών. Δεκτός ελλη-
νοαμερικάνος-επαρχία. 210 
8069.930, 697 9423346

Ζήτα μου ό,τι θες

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

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

Μικρέςαγγελίες

Επιδοτούμενο 
σεμινάριο 
πληροφορικής ECDL 
Core 7 ενότητες, 85 ώρες 
διδασκαλίας, € 100. Δια-
θέσιμο και με e-learning 
μόνο € 100.
Κέντρο Επιστήμης 
Πληροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 
210 5913.349, 
www.e-kep.gr

Σε 
είδα...
TAf
Κάθε πρωί μού σερβί-
ρεις τον πιο γλυκό κα-
φέ, με έχεις τρελάνει, 
ξανθούλα.

ΑθήνΑ
Αύγουστο κοιταχτήκα-
με στο σταθμό Κερα-
μεικού, καθίσαμε δίπλα 
στο μετρό, Ιανουάριο 
διασταυρωθήκαμε στο 
Rooster, γράψε μου…

ΚΤΕΛ
Κηφισός 15/3, σπου-
δάζεις Πάτρα, εγώ 
φαντάρος. Ήταν πρώτη 
φορά που γυρνούσα 
πίσω στο στρατόπεδο 
και χαιρόμουν που 
γνώρισα μια καινούρια 
φίλη. Στείλε να πάμε 
για εκείνον τον καφέ, 
τέλος του μήνα παίρνω 
μετάθεση.

608
Απόγευμα Πέμπτης, 
εγώ ψηλός, μελαχρι-
νός, φορούσα άσπρο 
μπουφάν, εσύ μαύρο, 
ωραία μελαχρινή, κοί-
ταξες κατάματα, πάρε 
τηλέφωνο ή στείλε μή-
νυμα 693 2948260

ΓΚΑζΙ
Κοντούλη, ξανθούλη 
με τα πολλά tattoos… 
σε έχω χάσει! Πού 
είσαι, Ηλία; Πώς θα σε 
αποκτήσω; 

040
Το Σάββατο 10/3 στις 
15.00 προς Πειραιά, 
καστανή, άκουγες 
μουσική από κινητό, 
κοιταζόμασταν, σε ψά-
χνω. interceptor75@
gmail.com 

820
13/3 μεσημέρι, με φίλο 
σου δίπλα μου, σκού-
φο, γκρι μπουφάν, κρά-
ταγες βιβλίο σχολής, η 
καστανή δίπλα σου.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛή
Στη λαϊκή της Δευτέρας 
σε βλέπω πάντα. Πέρ-
να και από τον πάγκο 
μου μια φορά, έχω τα 
πιο φρέσκα ψάρια.  

ECOTEC
Ήσουν εκεί. Απέναντι 

περίπτερα. Σε ρώτησα 
από πού πήρες τα 
παπούτσια και μου 
είπες Θεσσαλονίκη. 
nikosap@yahoo.com 

Χ 96
Σάββατο 17/3 στο 
προς Πειραιά με τον 
περίεργο οδηγό! Θέλω 
να σε γνωρίσω... 697 
2990881

ΙΛΙΟν
Συναντηθήκαμε τυχαία 
σε ένα κουτούκι την 
τελευταία Κυριακή της 
αποκριάς. Ήρθα και κά-
θισα δίπλα σου, ήμουν 
λιώμα, μου είπες να 
κάνω πιο πέρα. Γιατί; 
Αχ, Βασιλική από Ίλιον 
με την αρχοντική σου 
μύτη.  

ΣΤΑΔΙΟΥ
12/3 περίμενες στη 
στάση το λεωφορείο. 
Ψηλός, μελαχρινός και 
πολύ γοητευτικός, κρα-
τούσες χαρτοφύλακα, 
εγώ καστανή με μα-
κριά μαλλιά μέσα στο 
τρόλεϊ. Κοιταχτήκαμε 
έντονα καθώς έφευγα 
και σε χαιρέτησα.

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟ
Παρασκευή 16/3 ή-
σουν με αντροπαρέα 
αλλά τα βλέμματά μας 
διασταυρώθηκαν πολ-
λές φορές, φλογερή 
κοκκινομάλλα με κατα-
κόκκινα χείλη, μου άνα-
ψες φωτιά. Δίστασα να 
σου μιλήσω. Αν θέλεις 
στείλε εδώ.

ΚΟΥΦΟνήΣΙΑ 
Καλοκαίρι ’07, εσύ μά-
γειρας με μακρύ μαλλί 
και μούσι. Ήμουν συ-
νεχώς στο μαγαζί που 
δούλευες, μου είχες πει 
ότι έμενες Καλλιθέα, 
δεν σε έχω πετύχει 
πουθενά από τότε. Α-
κόμη σκέφτομαι εκείνη 
τη νύχτα με πανσέληνο 
στην παραλία.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Στον ΟΑΕΔ 28/2 με 
ρώτησες από πού με 
ξέρεις, δυστυχώς είχα 
δουλειά και σου απά-
ντησα λίγο απότομα. 
Αν θες να το πάρουμε  

πάλι από την αρχή, ξέ-
ρεις πού θα με βρεις...

ALLEY CAT
Σάββατο 10/3, τε-
λευταία βραδιά εκεί. 
Τώρα που έκλεισε, πού 
μπορούμε να σε βρού-
με, sexy barman με το 
μακρύ μούσι;

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Καθόσουν με τη φίλη 
σου στο παγκάκι και 
διαβάζατε Α.V., σου ζή-
τησα αναπτήρα και σου 
είπα ότι κερνάω ποτό 
στο Γκαζάκι. Σε περίμε-
να, δεν ήρθες αλλά τα 
μάτια σου έλεγαν άλλα, 
την επόμενη Τρίτη στο 
ίδιο παγκάκι.

ΜΕΤΡΟ
18/3 προς Άγιο Δημή-
τριο ήμασταν στο ίδιο 
βαγόνι, είσαι ξανθού-
λα με αλαβάστρινο 
πρόσωπο, αθλητικά 
ντυμένη γύρω στα 23, 
με εντυπωσίασες. Την 
επομένη σε ξαναείδα 
στην Καπνικαρέα, ή-
σουν με μία φίλη σου. 
Τυχαίο ή καρμικό;

ΠΑΤήΣΙΑ
Σε θυμάμαι στο mini 
market οδόs Κοκκινά-
κη, μετακόμισα από 
κει πριν πολύ καιρό. 
Ήσουν μελαχρινή, 
φιλόζωη και σπούδα-
ζες στην Κομοτηνή, 
πέρασα σήμερα μήπως 
σε πετύχω, μα έλειπες. 
Πότε θα σε ξεχάσω 
άραγε;

ΚΑΤ 
Είχα γύψο στο χέρι 
μου και εσύ φορούσες 
κολάρο. Ευτυχώς μου 
είπες από αυχενικό και 
σου ευχήθηκα περα-
στικά. Τώρα είμαι καλά, 
αν με θυμάσαι στείλε 
εδώ που θέλω κάτι να 
σου πω. 

ΕΡΜΟΥ 
Δουλεύεις πωλητής 
στο Shana, ψηλός, 
γκριζομάλλης, κού-
κλος. Όποτε περνάω 
από εκεί, κοιτάω πάντα 
μέσα μήπως σε δω. 
Αναρωτιέμαι, είσαι gay 
ή straight;

ΚΥΨΕΛή
Ήρθα για μαθήματα 
οδήγησης και έφυγα 
ερωτευμένη. Είσαι 
πανέμορφος, ξανθός 
με πράσινα μάτια. 
Τρέμουν τα πόδια 
μου, γι’ αυτό κάθε 
φορά μπερδεύω τα 
πετάλια, είπες πως θα 
με κάνεις Sumaher, 
σου λέω από τώρα ότι 
θα κοπώ.

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Δουλεύεις στο κα-
φενείο της πλατείας, 
κατεβαίνοντας την 
Τσαμαδού σε βλέπω 
συχνά. Είσαι καστανός 
με αθλητικό σώμα και 
άγριο βλέμμα που με 
τρελαίνει. Είμαι 19, ψη-
λή και χυμώδης και θα 
’θελα να μου μάθεις τα 
πάντα για τη γειτονιά 
κι όχι μόνο... σέξι αγόρι 
με το παράξενο κι ό-
μορφο όνομα...

ΧΑΛΑνΔΡΙ
Δήθεν τυχαία σε έ-
σπρωξα και σου έπεσε 
το ποτό, έψαχνα α-
φορμή, σου πήρα άλλο 
και πιάσαμε κουβέντα. 
Μου είπες πως κάνεις 
ιδιαίτερα Ιταλικά, σου 
είπα πως με ενδιαφέρει 
να κάνω κάποια μα-
θήματα, για να ανταλ-
λάξουμε κινητά. Σου 
είπα ψέματα, εσύ με 

ενδιαφέρεις.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
10/3 στο τσεκίν για 
Θεσσαλονίκη, ακριβώς 
μπροστά μου με με-
γάλα γυαλιά ηλίου και 
μπεζ καπαρντίνα, σε 
πήρα από πίσω, μπή-
κες στην τουαλέτα. 
Δυστυχώς στο ταξίδι 
δεν καθίσαμε δίπλα. 
Όταν φτάσαμε με πε-
ρίμενε η γυναίκα μου, 
εσένα;

ζΑΠΠΕΙΟ
Εσύ, σερβιτόρος στην 
Αίγλη κοντούλης, 
γλυκούλης και χορο-
πηδιχτούλης. Έρχομαι 
μεσημέρι όταν κάνω 
brake από το γραφείο. 
Ελπίζω να κατάλαβες 
ποιος είμαι.

Τελικά ποτέ δεν κατά-
λαβα γιατί με άφησες 
σύξυλο και έφυγες. Θα 
μου εξηγήσεις ποτέ;

Αν δεν αρνηθείς τα 
κουσούρια σου εγώ 
δεν ξαναγυρνάω, 
Γιαννάκη μου. Πάει και 
τελειώσε.

Στο Taf μού φτιάχνετε 
καφέ κάθε πρωί, αν δεν 
θέλετε να σας μιλάω 
στον πληθυντικό, πρέ-
πει να μου συστηθείτε.

Low Bar, 3/3. Σκορπιέ 
Νίκη, τηλεφώνησε στο 
συνονόματο του αδελ-
φού σου.

Αχ αυτά τα μεσημε-
ριανά φιλάκια σου... 
μα-νά-ρι μου. Η Μπου-
μπουλίνα... 

Οι άγνωστοι άνθρωποι 
επιλέγονται από τον 
καθένα με διαφορετικό 
τρόπο, τι και αν τους 
«κουβαλάς» μέσα σου 
μια ζωή;

Τα πρωινά που παίρ-
νουμε καφέ από το ίδιο 
μαγαζί μαρτυρούν τα 
βράδια που με είχες 
αγκαλιά σου…

Ελευθερία στο POP. 
Είσαι κούκλα. Γ. 

Νίκο από Πειραιά, συ-
γνώμη για τα μηνύματα 
μου. Είχα πιει, τώρα 
το μετάνιωσα μα είναι 
αργά το ξέρω.  

Σε βαρέθηκα, δεν σε 

θέλω πια, δεν γουστά-
ρω ρε παιδί μου.
Δεν σε αντέχω άλλο…

Εννοείται ότι μου έχεις 
λείψει βρε κουτό, αφού 
το ξέρεις πως δεν μπο-
ρώ χωρίς εσένα. 

Σ’ αγαπώ… μαργαριτα-

ρούλα μου.

Αθηνά, ναι το παρα-
δέχομαι, είσαι τόσο 
σοφή.●

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

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

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

 Μυρτώ μου, δεν θέλεις να μι-
λάμε καθαρά; Είμαι γυναίκα 24 
στην Αθήνα. Πιστεύεις ότι σή-
μερα, εν έτη 2012, είναι πολλές 
οι παρθένες στην Ελλάδα; Και 

αν υποθέσουμε ότι ο Χαράλαμπος που 
για μένα, ναι, είναι τίμιος, γιατί αν και 
32-34 δεν είναι λιγότερο κορόιδο από 
τις κοπέλες που τον στέλνουν στην ε-
παρχία άδικα και τον κοροϊδεύουν. Σαν 
γυναίκα ντρέπομαι, εσύ;
Υ.Γ. Η απάντησή σου βέβαια είχε τρομε-
ρό γέλιο, αλλά άλλο το χιούμορ και άλλο 
η κοροϊδία.                                                   - Λίτσα

Με αδικείτε. Η συμβουλή μου για τον Βοϊ-
δομάτη και το καγιάκ δεν είχε πρόθεση κο-
ροϊδίας – εξάλλου γιατί να χρήζει κοροϊδί-
ας ένας τόσο ευφάνταστος σεναριογράφος; 
Εκτός αν χάψατε ότι ο Χαράλαμπος ο τίμιος 
όντως ψάχνει δεκαοχτάχρονες στο facebook 
και παίρνει τα όρη και τα βουνά ελπίζοντας 
να τις πηδήξει.

Υ.Γ. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, λες να ι-
σχύει η ιστορία; Αν ναι, τότε ντρέπομαι κι 
εγώ σα γυναίκα, σαν Ελληνίδα, σαν πολίτης, 
σαν ψηφοφόρος και σαν κάτοικος του πλα-
νήτη Κρύπτον.  

»Γεια σου, Μυρτώ μου. Γιατί οι 
κοπέλες κάνουν αντ στο φέις και 

δεν μιλάνε ποτέ; Όπως λέει σωστά και 
μια ανάλογη σελίδα, γιατί, μωρή χαμού-
ρα, μου κάνεις αντ και δεν μιλάς;

Και τι να πουν;

Υ.Γ. Άσχετο. Η φράση «μωρή χαμούρα» 
είναι από τις ασχημότερες που έχω ακούσει 
ποτέ μου. Θα ήθελα να το αναπτύξω περισ-
σότερο και επίσης να σας ρωτήσω αν υπάρχει 
αντίστοιχα χυδαία φράση που να απευθύνεται 
σε άντρα αλλά δεν το κάνω γιατί είναι 2.30 το 
ξημέρωμα κι έπεσε νύστα.

»Μία μπούρδα και μισή! Έστω αλ-
λαγή φύλου... Ωραία! Πέτυχε! Ό-

ντας γυναίκα πλέον, εάν μου δίνανε δώ-
ρο ή εάν μου λέγανε «χρόνια πολλά» θα 
είχα παρεξηγηθεί. Μπορεί και προσβλη-
θεί! Κάτσε, ρε μεγάλε, και τις υπόλοιπες 
363 (λόγω St Valentine) τι παίζει δηλαδή; 
Ντροπή και μισογυνισμό προκαλεί τού-
τη η μέρα. Κάθε μέρα είναι η γιορτή της 
γυναίκας, των ερωτευμένων και του ο-
τιδήποτε άλλου είναι πραγματικά σημα-
ντικό και αισθαντικό για εμάς. Και αντί 
για γιορτές και φρου φρου προτείνω ει-
λικρινή και έκδηλη αγάπη! Συνέχεια! Ας 
λεγόταν μέρα εράνου για γλυκά, φαγητά 
και άνθη! Δεν θα ήμουν διόλου χαρού-
μενη να μου συμβεί κάτι τόσο προβλέψι-
μο από τον άλλο. Και ύστερα πώς χαρα-
κτηρίζεις μια νοοτροπία κάποιου η οποία 
έχει αφετηρία μία τραμπαρίφα του αέρα, 
έναν αριθμό, και ύστερα δημιουργείται 
ένα «γεγονός», που σύσσωμοι τρέχουν 
όλοι να το κάνουν, αλλά και ο ίδιος στο 

παρελθόν σε άλλα πρόσωπα; Ανδρική; 
Το Πάσχα θυμόμαστε τα αρνιά και στις 
8/3 τις γυναίκες; Αν είμαι μία από τα ίδια 
γιατί είσαι δίπλα μου; Ναι, και αυτή την 
ημέρα! Όχι μόνο αυτή! Ούτως ή άλλως 
το γάμα το κεφαλαίο δεν χωράει σε 24 
ωρίτσες! Πώς να το κάνουμε;
Υ.Γ. Επαναφορά αρχικού φύλου...

- Καπετάν Θανάσης

Γιατί, ρε Καπετάν Θανάση, τέτοιο ζόρι με την 
ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Έχω την εντύ-
πωση ότι είσαστε το μοναδικό άτομο που την 
πήρε χαμπάρι ή, έστω, ασχολήθηκε τόσο όσο 
εσείς. Χαλαρώστε. Υπάρχουν τόσα θέματα για 
να τα πάρουμε στο κρανίο που ο συμβολισμός, 
ο στόχος και η σημειολογία της γιορτής των 
ερωτευμένων δεν περνάει ούτε καν στα ψιλά.

»Μυρτώ μου αγαπημένη, είμαι στα 
πρόθυρα νευρικής κρίσης όπως 

λέει και το έργο που παίζει η φίλη σου 
η Αστερόπη (την είδα στο θέατρο, η πα-
ράσταση γαμάτη, τα σκηνικά γαμάτα, η 
σκηνοθεσία γαμάτη. Μπράβο σε όλους 
πες τους). Λοιπόν, για να μη σε κουράζω 
μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Και όταν 
λέω ψητό εννοώ τον καλό μου που θα 
τον κάνω ψητό εντός ολίγου. Γιατί θα 
μου πεις; Γιατί ενώ ζούμε μαζί πηγαίνει 
να φάει στη μανούλα του κάθε μεσημέρι 
μη χάσει τις λιχουδιές που μαγειρεύ-
ει για τον κανακάρη της. Το πιστεύεις; 
Κάθε μεσημέρι το πρόγραμμα έχει μαμά. 
Και άμα κάνει πως δεν πάει, όπως χτες, 
τον παίρνει εκείνη τηλέφωνο και του 
κάνει γκρίνια, πού είσαι, σε περιμένω, 
για ποιον μαγειρεύω εγώ, με στεναχω-
ρείς κ.λπ. Τι να κάνει κι αυτός, σηκώνε-
ται να πάει. Και όπως φεύγει, μου λέει 
φέρε και τα παντελόνια μου να της τα 
πάω για να κάνουμε οικονομία στο πλυ-
ντήριο. Τι να κάνω, Μυρτώ μου; Να τον 
πνίξω; Να τον σφάξω; Να τον χωρίσω; Ή 
να σκοτώσω τη μάνα του;                  - Κατερ.

Η τελευταία επιλογή  θα ήταν ίσως μια καλή 
αρχή για ένα νέο, επαναστατικό κίνημα αγα-
νακτισμένων γυναικών. Αλλά επειδή δε λέει 
να βάψεις τα χέρια σου με το γαλάζιο αίμα μιας 
μάνας, καλύτερα μετακομίστε στο αντίθετο ση-
μείο της πόλης, έξω από την ακτίνα δράσης της, 
μακριά από τα παστίτσια της. Επίσης δοκιμάστε 
να εξηγήσετε σε εκείνον πόσο σας ενοχλεί αυ-
τή η καραγκιοζιά (κουλ όμως, μην τον τσιτώ-
σετε κι έχουμε άλλα) και γενικώς δώστε του 
μια ευκαιρία (μία όμως) λίγο πριν τον στείλετε 
για πάντα στο συρτάρι με τις μονές κάλτσες. 

Υ.Γ. Αμέσως μετά, αρχίστε να ψάχνετε για 
τον επόμενο στους καταλόγους των ορφα-
νοτροφείων. Αν βρείτε τίποτα ενδιαφέρον, 
κάντε έναν κόπο να ενημερώσετε κι εμάς.

Άσχετο. Burger Project μαζί με τους Τακίμ 
στο Gazarte. Μην τους χάσετε. Τα σπάνε. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Μερικές φορές χρειάζεται να ξορκίσεις –και 
καλά κάνεις– το φάσμα της ανέχειας, τρώγο-
ντας σε ένα εστιατόριο που είναι πάνω από τις 
οικονομικές σου δυνατότητες, πληρώνοντας 
στο μπαρ το λογαριασμό της παρέας σου ή αγο-
ράζοντας κάτι που σου γυάλισε και δεν το έχεις 
ανάγκη. Φυσικά υπάρχει πάντα η πιθανότητα 
να δώσεις την ψευδαίσθηση στους άλλους ότι 
οικονομικά στέκεσαι καλά, αυτό όμως δεν μπο-
ρεί να σε σώσει από τις νύχτες που κοιτάζοντας 
το ταβάνι σκέφτεσαι ότι όπου να ’ναι θα εξατμι-
στείς οικονομικά ή ότι από στιγμή σε στιγμή κιν-
δυνεύεις να μείνεις χωρίς δουλειά. Περιτριγυ-
ρισμένος από ανάδρομους και με το 2ο οίκο σου 
ενεργοποιημένο, χρειάζεται να επαναπροσδι-
ορίσεις τις αξίες σου, να ζητήσεις οικονομική 
υποστήριξη, να μάθεις κάτι επιπλέον επαγγελ-
ματικά και να μην παριστάνεις τον άνετο σε μια 
εποχή που οι πλούσιοι μιμούνται τους φτωχούς. 
Υ.Γ. Η νέα Σελήνη (22/3, στις 2° 22΄ του Κριού) 
σε βοηθάει να αφομοιώσεις κάθε καινούργια 
ιδέα, να υλοποιήσεις μια δική σου, να είσαι α-
νοιχτός σε κάθε καινούργιο άνθρωπο με τον ο-
ποίο διασταυρώνεσαι. Το πεπρωμένο λειτουρ-
γεί με περίεργους τρόπους – μην το ξεχνάς.  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Φυσικά θέλεις να αρέσεις και το σίγουρο είναι ότι 
αυτή την εποχή, με την Αφροδίτη και τον Δία στο 
ζώδιό σου, αρέσεις όντως. Στέκεσαι όρθιος κι όχι 
μονάχα αντέχεις, αλλά εκεί που αρχίζεις να θε-
ωρείς ότι τα πράγματα βαλτώνουν, κάτι θετικό 
συμβαίνει και η ρόδα που έμοιαζε ακίνητη αρχίζει 
να ξανακυλάει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μερικές φορές το σύ-
μπαν κάνει φάρσες κι εσύ γίνεσαι το ανύποπτο 
θύμα που δαγκώνει το δόλωμα. Ο πληθωρικός 
Δίας σε κάνει να υπερβάλλεις την αξία σου, σε 
μετατρέπει σε νάρκισσο, σου δίνει ενοχλητική 
αυταρέσκεια, σε κάνει να θεωρείς ότι οι άλλοι 
είναι υποχρεωμένοι να σε λατρεύουν. Τι συμβου-
λεύει ο ανάδρομος Άρης στην Παρθένο; Να καλ-
λιεργήσεις τις φιλίες σου και τις συμμαχίες που 
θα υποστηρίξουν τα όνειρά σου. Να μη ζητάς την 
επιδοκιμασία των άλλων – ανάλαβε το ρίσκο να 
μοιραστείς τις πρωτοποριακές σου ιδέες. Εργά-
σου για το καλό του συνόλου. Βοήθησε τους άλ-
λους να βρούνε τον εαυτό τους. Βρες ένα σχέδιο, 
ένα σκοπό, ένα στόχο και δούλεψε πάνω σε αυτό. 
Στην εποχή που ζούμε ξέρουμε ότι όλοι συνδεό-
μαστε με όλους. Όσο ρομαντικό κι αν ακούγεται, 
οι άνθρωποι δεν είμαστε νησιά αλλά ήπειροι. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Φυσικά και δεν έχασες το νεανικό ενθουσιασμό 
σου για τα πράγματα και τους ανθρώπους, α-
κόμα κι αν αισθάνεσαι σα να έχεις σβήσει μόλις 
τετρακόσια κεράκια στην τούρτα γενεθλίων 
σου. Αφού Άρης και εκλείψεις έχουν προσθέσει 
πολλά βάρη στους ώμους σου και πιστεύεις ότι 
δεν θα βρεις ποτέ λύσεις σε ό,τι σε απασχολεί, 
δεν είναι περίεργο που είσαι έτοιμος/η ανά πά-
σα στιγμή να απαντήσεις φαρμακερά και κυ-
νικά. Αυτή τη διάθεση επιτείνει ο κυβερνήτης 
σου Ερμής, που ανάδρομος μπαίνει στο τελευ-
ταίο δεκαήμερο των Ιχθύων (24/3 - 4/4) και σε 
αφήνει να χαλαρώσεις με ανθρώπους, σχέσεις, 
δουλειές. Σα να πίνεις μια ξεθυμασμένη σαμπά-
νια και ο κόσμος γύρω μοιάζει με πονοκέφαλο. 
Κι όμως με τη νέα Σελήνη  (22/3, στις 2° του Κρι-

ού)  μπορεί να είναι δύσκολο να ενθουσιαστείς 
με ανθρώπους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
μπορείς να ενθουσιάσεις εσύ τους άλλους.  

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

1.Με τον Ερμή ανάδρομο στο τελευταίο δεκαή-
μερο των Ιχθύων (24/3 - 4/4) οτιδήποτε σχετί-
ζεται με ταξίδια, σπουδές, μετακομίσεις, εκδό-
σεις, εγκαίνια, αγοραπωλησίες, συμβόλαια ΑΝΑ-
ΒΑΛΛΕΤΑΙ. 2. Ο έρωτας άλλοτε είναι έκσταση κι 
άλλοτε αγωνιά. Αν είσαι μόνος/η αναρωτιέσαι 
αν αξίζει να μπεις σε μία σχέση υπνωτισμένος 
από την προσδοκία μιας ερωτικής νιρβάνας ή αν 
πρέπει να σκεφθείς χίλιες φορές πριν το ενδεχό-
μενο να παραδοθείς σε κάποιον/α που δεν ξέρεις 
πώς θα σου συμπεριφερθεί. Αν είσαι σε σχέση 
ίσως έχεις γίνει τόσο κυνικός ώστε να δηλώνεις: 
«Στις μέρες μας έχουν θεοποιηθεί οι σχέσεις. Αν 
θέλεις ανθρώπινη επαφή, γιατί δεν πληρώνεις 
κάποιον/α να σου κάνει μασάζ με σίγουρα απο-
τελέσματα;». 3.Παρόλο που ο τομέας της επαγ-
γελματικής ζωής  βράζει και η αφοσίωσή σου σε 
αυτήν τείνει να γίνει τόσο ολοκληρωτική και τό-
σο εξουθενωτική που μερικές φορές ξεχνάς για-
τί τρέχεις, εντούτοις περιέργως είσαι εξαιρετικά 
ήρεμος και αισθάνεσαι ασυνήθιστα ασφαλής. 
Ίσως γιατί μέσα σου –με τη Σελήνη (22/3, στις 2° 
του Κριού)– ξέρεις ότι θα τα καταφέρεις.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ε, δεν είναι παράξενο που κάποιος σαν κι εσένα, 
που πιστεύει με ένταση σε παραμύθια και μύ-
θους, διαθέτει και ευαισθησίες που μερικές από 
αυτές είναι τόσο επείγουσες που θέλουν άμεση 
ικανοποίηση: Ναι, θέλεις κάποιος/α να σε αγκα-
λιάσει, να σε κρατήσει από το χέρι, να νοιαστεί 
για σένα. Έχεις την ανάγκη κάποιου που θα καθί-
σει δίπλα σου, θα σε αγαπάει, δεν θα σε βαραίνει, 
δεν θα σε κριτικάρει. Υπέροχα, αλλά ΠΟΙΟΥ/ΑΣ; 
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τα οικονομικά είναι το 
άλλο. Με ανάδρομο τον Ερμή στους Ιχθείς (23/3 
- 4/4), δηλαδή στις οικονομικές σου συναλλαγές, 
και τη νέα Σελήνη (22/3, στις 2° του Κριού), ενώ 
δεν θέλεις να σκεφτεί κανένας ότι μπορεί να ε-
ξαγοράσει τις ιδέες σου για μια χούφτα ευρώ θα 
πρέπει να είσαι πολύ ανόητος αν παραβλέψεις 
μια προσφορά/πρόταση/εξέλιξη/πιθανότητα/
ευκαιρία μόνο και μόνο γιατί δεν είναι συμβατή 
με τις φαντασιώσεις σου. Διαπραγματεύσου και 
φρόντισε ώστε την ώρα που θ’ ακουστεί το τρί-
το σφυρί στη δημοπρασία να έχεις κατοχυρώσει 
την καλύτερη δυνατή προσφορά. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Ο κυβερνήτης σου Ερμής γυρίζει ανάδρομος στο 
τελευταίο δεκαήμερο των Ιχθύων (24/3 - 4/4) 
οπότε μην περιμένεις διαύγεια, τρυφερότητα, 
συμπαράσταση, στήριξη, ενδιαφέρον, προσο-
χή, ευγένεια από τον περίφημο Άλλο ή από το/τη 
σύντροφό σου. Ακόμα και με φίλους οι σχέσεις 
ρίχνουν στροφές – είναι πιθανόν όλοι όσοι σε εν-
διαφέρουν να έχουν τις δουλειές τους, τα προ-
βλήματά τους, τα άγχη τους, τα τρεξίματά τους, 
πού καιρός για σένα, πού καιρός να ασχοληθείς 
μαζί τους. Προσοχή: Με ανάδρομο τον Ερμή και 
ανάδρομο τον Άρη στο ζώδιο σου, με ταυτόχρο-
νες δηλαδή δύσκολες διελεύσεις σε κομβικά ση-
μεία του ηλιακού σου χάρτη, τα πράγματα είναι 
ζόρικα και στην κόψη – τώρα χρειάζεσαι ευελι-
ξία, σαφήνεια, ψυχραιμία, διαλλακτικότητα και 
μια δόση αναισθησίας. Φυσικά οι πλανήτες στον 
Ταύρο είναι βοηθητικοί και λειτουργούν σαν α-
μορτισέρ που απορροφούν τους κραδασμούς 
και ίσως μια στις τόσες δημιουργούν το θαύμα 
την ώρα που το έχεις ανάγκη. 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Με τους 6ο και 12ο οίκους σου έντονα δραστηρι-
οποιημένους υπάρχουν δύο ξεχωριστές πλευ-
ρές του εαυτού σου που χρειάζονται την προσο-

χή σου, ή που, ακόμα πε-
ρισσότερο, χρειάζονται 
να τιμηθούν και να τις 
σεβαστείς. Ένα κομμάτι 
σου βρυχάται σαν άν-
θρωπος των σπηλαίων 
που έχει βγει για κυνήγι 
να βρει τροφή. Αυτό 
μεταφρασμένο στη 
σύγχρονη εποχή ση-
μαίνει ότι προσπαθείς 
με νύχια και με δόντια 
να επιβιώσεις εργασιακά, 
οικονομικά, συναισθηματικά. Το άλλο σου κομ-
μάτι είναι ευγενικό, επικοινωνιακό, χαριτωμένο, 
γεμάτο κατανόηση για τις σχέσεις και τις αδυ-
ναμίες των ανθρώπων. Αυτή σου η πλευρά έχει 
επείγουσα ανάγκη από τρυφερότητα, συντρο-
φικότητα και μάλιστα κάπου μακριά, ώστε να 
μη σκέφτεσαι ότι η δουλειά δεν σου δίνει την α-
σφάλεια που έχεις ανάγκη. Υ.Γ. Με τη νέα Σελήνη 
(22/3, στις 2° 22΄ Κριού): Μπορείς να ερωτευθείς. 
Ή να υπάρξει νηνεμία στις συντροφικές σου σχέ-
σεις. Ή, σε ένα πρακτικό επίπεδο, να θωρακιστείς 
επαγγελματικά. 

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή δυσκαμ-
ψία της περιόδου, οι δύο ευεργετικοί πλανήτες 
(Δίας και Αφροδίτη) στον Ταύρο συνεχίζουν να 
εντείνουν την αίσθησή σου ότι δεν χρειάζεται να 
προχωράς αποξενωμένος από τους ανθρώπους 
που θέλεις να βρίσκεσαι κοντά τους. Αυτοί που 
δεν ήταν διαθέσιμοι ανοίγουν την πόρτα –έστω 
και καθυστερημένα–, οι βλάκες που απέφευγες 
μοιάζουν λιγότερο απειλητικοί και ένας, κάποιος, 
μία έρχεται με σκοπό να μείνει συναισθηματικά, 
να σου προσφέρει μια ενδιαφέρουσα συνεργα-
σία ή και να σου υποδείξει τρόπους εξέλιξής σου. 
Και κάτι που ενδιαφέρει όλους τους Σκορπιούς 
μέχρι τον Οκτώβριο: Ο Κρόνος στον Ζυγό προ-
σπαθεί να σου μειώσει όσο μπορεί τη χαρά, την 
εξωστρέφεια, την ευχαρίστηση, αυξάνοντάς 
σου ταυτόχρονα το φόβο, την εσωστρέφεια, την 
αδυναμία. Αυτό συμβαίνει γιατί κλείνει πίσω σου 
–συνειδητά ή ασυνείδητα– ένας κύκλος ζωής κι 
αυτό προκαλεί θλίψη και άγχος για το καινούρ-
γιο. Όπως όμως όλοι ξέρουμε εκεί που κλείνει μια 
πόρτα ανοίγει αμέσως μια άλλη δίπλα της που, 
σαστισμένοι από το θόρυβο της πόρτας που κλεί-
νει, δεν βλέπουμε. 

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Πρόβλημα επικοινωνίας; Εσύ, που μπορείς να 
πλησιάσεις την ίδια τη Βασίλισσα και να τη ρω-
τήσεις αν το λεπτό άσπρο μουστάκι στο στόμα 
της είναι από γάλα ή απλώς τρίχα; Είναι πολύ εύ-
κολο να πετάς μια αλήθεια όταν δεν σε νοιάζει 
καθόλου το θέμα. Κι όμως, με ανάδρομο τον Ερ-
μή στο τελευταίο δεκαήμερο των Ιχθύων (24/3 
- 4/4) καλό είναι να αποφύγεις αντιπαραθέσεις 
που μπορούν να καταλήξουν σε επώδυνες α-
λήθειες για σένα ή για τον/την απέναντί σου. 
Όσο θυμό πάντως κι αν έχεις συγκρατήσει, όσο 
εκνευριστικοί και αν είναι οι άνθρωποι γύρω 
σου –είτε οι πολύ δικοί σου είτε η οικογένειά 
σου είτε αυτοί με τους οποίους έρχεσαι σε επα-
φή επαγγελματικά ή εργασιακά–, προσπαθείς 
να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, κάτι που 
πρέπει να σου αναγνωριστεί. Κι ένα ενδιαφέ-
ρον νέο από το γόνιμο τομέα της αστρολογίας: 
Η νέα Σελήνη (22/3, στις 2° Κριού) ανοίγει το 
δρόμο για μιαν «εγκυμοσύνη» (γίνε επινοητικός 
στη μετάφραση της λέξης) όπου, όπως και σε 
όποιον τομέα σε ενδιαφέρει.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Το να ισορροπείς επαγγελματική και προσωπική 
ζωή είναι σαν να προσπαθείς να παντρέψεις τον 
Πάπα με τη Μαντόνα. Και γίνεται διπλά δύσκολο 

όταν καταναλώνεις τη μισή 
σου ενέργεια προσπαθώ-
ντας να κερδίσεις πόντους 
στην επαγγελματική αρένα 
και την άλλη μισή επιχειρώ-
ντας να αποφύγεις αυτούς 
που βρίσκονται σε αυτήν. 
Κρίνοντας πάντως από την 
παρούσα πλανητική διάτα-
ξη στον 3ο οίκο σου (ο Ερ-
μής ανάδρομος μπαίνει στο 

τελευταίο δεκαήμερο των Ι-
χθύων, 24/3 - 4/4) αλλά και στον 

4ο (με τον Ήλιο και τον Ουρανό, αλλά και τη νέα 
Σελήνη, 22/3, στις 2° Κριού), έχεις αφήσει πολλά 
πράγματα να γίνουν πολύπλοκα μόνο και μόνο 
γιατί αρνείσαι πεισματικά να μιλήσεις ανοιχτά με 
τους ανθρώπους που χρειάζεσαι επειγόντως τη 
βοήθειά τους. Υ.Γ. Προειδοποίηση: Επικοινωνιακό 
χάσμα με όσους σε ενδιαφέρουν ή με όσους έχεις 
επαγγελματικές σχέσεις. Μίλα λιγότερο, ζήτα πε-
ρισσότερες εξηγήσεις, επεξηγήσεις. Κάνε back 
up στα αρχεία σου, κάνε ρεκτιφιέ στο αυτοκίνητό 
σου, ετοιμάσου για αναβολές και καθυστερήσεις. 
Α, και αν δεν το έχεις αντιληφθεί, μην περιμένεις 
την τελευταία στιγμή για να κάνεις αλλαγές σε 
τομείς που η στασιμότητα αρχίζει να δημιουρ-
γεί προβλήματα και παρενέργειες, με δυο λόγια: 
ποιο είναι το εναλλακτικό σου σχέδιο στα εργασι-
ακά ή τα προσωπικά σου;   

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Θα σε ενθουσίαζε μια σχέση στην οποία κά-
ποιος άλλος θα έκανε το πρώτο βήμα, έτσι για 
αλλαγή, οπότε μη δείξεις έκπληξη αν αυτός/ή 
που αγαπάς ή σε ενδιαφέρει πάρει τα ηνία της 
σχέσης με κάπως άτσαλο τρόπο. Α, και μην ξε-
χνάς ότι αυτή την εποχή των πολλών ανάδρο-
μων πλανητών υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστη-
μένοι με τη συμπεριφορά σου στο παρελθόν 
(μακρινό ή και πρόσφατο) που ψοφάνε να σου 
την πούνε ή να στην κάνουνε. Πολλοί επίσης 
δεν καταλαβαίνουν ότι εσύ, ο άνθρωπος των 
επικίνδυνων αποστολών, βρίσκεσαι και πάλι 
σε μια αποστολή (εσύ ξέρεις ποια και τι είδους) 
και όπως συνήθως συμβαίνει με τους ανθρώ-
πων των αποστολών αντιμετωπίζεις οικονο-
μικό πρόβλημα. Τώρα, αν επιθυμείς κάτι που 
δεν μπορείς να αποκτήσεις, θυμήσου τη φράση 
ενός έμπειρου και σοφού Υδροχόου που είπε 
κάποτε: «Απλοποίησε! Απλοποίησε! Και δεν θα 
θέλεις τίποτα!», Αλλά ήταν πλούσιος, επίσης. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Ο Ερμής ανάδρομος μπαίνει στο τελευταίο δεκα-
ήμερο των Ιχθύων (24/3 - 4/4) και αυτό σημαίνει 
ότι θα νιώσεις δυσφορία για όσα θα καθυστε-
ρούν και θα αναβάλλονται και αναγκασμένος 
να ασχοληθείς με προσωπικά ή επαγγελματικά 
θέματα και σχέσεις. Οι επιρρεπείς στις καταχρή-
σεις Ιχθείς θα αυξήσουν την κατανάλωση αλκοόλ 
(Μην Οδηγείς Όταν Πίνεις), άλλοι θα βρουν διέ-
ξοδο στην απάθεια και την απόδραση από την 
καθημερινότητα  (είτε κυριολεκτική είτε μέσω 
μαραθώνιων ντιβιντοδρομιών). Οι συνειδητοί Ι-
χθείς θα αποφύγουν κάθε κατάχρηση, θα κάνουν 
ό,τι έχουν να κάνουν στην καθημερινότητά τους, 
θα επιλύσουν τις εκκρεμότητες, θα υποχωρή-
σουν ενστικτωδώς σε επικείμενες συγκρούσεις 
και θα περιμένουν με μια σιωπηλή σύγχυση να 
επιστρέψει ο Ερμής σε ορθή πορεία. Ακόμα ό-
μως κι αυτοί οι χαριτωμένοι Ιχθείς δεν θα είναι οι 
άψογοι επαγγελματίες που είναι τον υπόλοιπο 
καιρό. Όλοι οι Ιχθείς θα πρέπει να παραμείνουν 
ατάραχοι σε ραντεβού που αναβάλλονται και 
επαγγελματικές συναντήσεις που καταλήγουν 
στο μηδέν. Το αντίδοτο: Δύο εβδομάδες στα νη-
σιά της Καραϊβικής – καλά, καλά, μη βρίζεις… A  

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

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Όλοι οι ιχθείς θα πρέπει να 
παραμείνουν ατάραχοι σε 
ραντεβού που αναβάλλονται και 
επαγγελματικές συναντήσεις 
που καταλήγουν στο μηδέν.

(Προβλέψεις 19-26/3)

Κυκλοφορεί
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