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Tου Φώτη Γεωργελέ

Ή
ταν αναγκαστικό να φτάσουμε ως εδώ; Η ελληνική χρεοκοπία ήταν 
το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Από τα χρόνια του ’90 
ξέραμε ότι το σύστημα είναι αντιπαραγωγικό, ότι διατηρείται με δα-
νεικά, ότι χρειάζονται επείγουσες δομικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις 

που οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει εδώ και δεκαετίες. Η διαφορά είναι 
ότι ενώ στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και της δεκαετίας του ’90 οι τότε κυβερνή-
σεις μάζευαν τα πράγματα όταν τα ελλείμματα ξέφευγαν, στα μέσα της δεκαετίας 
του 2000 η ανέμελη διακυβέρνηση Καραμανλή πάτησε γκάζι αντί για φρένο, τα 
εκτροχίασε ακόμα περισσότερο. Το 2000 είχαμε 5 δις έλλειμμα, το 2009 36 δις. 
Καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε κλείσει τις στρόφιγγες του χρήματος, 
το χρέος της Ελλάδας δεν μπορούσε πια να εξυπηρετηθεί, για τα ελλείμματά της 
δεν υπήρχαν πια δανειστές. 

Ήταν ένα κόλπο του Γ. Παπανδρέου η προσφυγή στο ΔΝΤ; Ναι, ήταν τόσο σατανικό 
που έπεισε και τις υπόλοιπες χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, να μπουν σε μνη-
μόνια. Κάποια στιγμή πρέπει οι συνωμοσιολόγοι τηλεπλασιέ να αποφασίσουν: 
Είναι οι πολιτικοί μας πειθήνια όργανα των κατακτητών ή διαβολικές φυσιογνω-
μίες που τους επιβάλλουν τι να κάνουν; Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε τη συνδρο-
μή του ΔΝΤ, των υπόλοιπων χωρών, για να αντιμετωπίσει την ιλιγγιώδη κρίση. 
Παρά τη φιλολογία, άλλωστε, μάλλον πιο ρεαλιστικές είναι οι απόψεις του ΔΝΤ 
από της Μέρκελ. 

Δανειζόμαστε για να πληρώσουμε τους τόκους; Όχι, πάνε πολλά χρόνια από το 
2000 που είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα και δανειζόμασταν μόνο για να ξεπληρώ-
σουμε τόκους προηγούμενων δανείων. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, τα πρωτογενή 
μας ελλείμματα (χωρίς τους τόκους) συνεχώς μεγάλωναν μέχρι που έφτασαν στα 
απίστευτα 24 δις του 2009. Ακόμα και σήμερα, παρά την προσπάθεια δύο χρόνων, 
χρειαζόμαστε ακόμα δανεικά για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό μας, δηλα-
δή για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. 

Δανειζόμαστε με ληστρικά επιτόκια από τους τοκογλύφους; Το 1990 δανειζό-
μασταν με πάνω από 22% επιτόκιο. Το 2000 είχε πέσει γύρω στο 7%. Με την 
ένταξή μας στην Ευρωζώνη τα επιτόκια έπεσαν στο μισό, γύρω στο 3 με 5%. Στην 
πραγματικότητα έχουμε το αντίθετο πρόβλημα. Τα φτηνά επιτόκια του ευρώ μάς 
ώθησαν σε μεγαλύτερο, πιο εύκολο δανεισμό και η αδιανόητη ανωριμότητά μας 
είναι η αιτία που αντί να χρησιμοποιήσουμε τα δανεικά σε επενδύσεις που δημι-
ουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας, τα σπαταλήσαμε στην κατανάλωση. Σήμερα 
μας δανείζουν γύρω στο 3,7% με μεγάλες ευκολίες αποπληρωμής σε 40 χρόνια. 
Και μας χαρίζουν και ένα ποσό. 

Μπορούσαμε να βρούμε λεφτά από άλλους; Ναι, όπως θα μας δώσει πετρέλαιο ο 
Τσάβες, θα βρούμε φυσικό αέριο στη θάλασσα, θα γίνει Κουβέιτ το Ιόνιο, θα πάρου-
με πολεμικές αποζημιώσεις από τον πόλεμο του ’40, θα πουλήσουμε τις μετοχές της 
Ελληνικής Τράπεζας που βρήκαμε στο Μοναστηράκι, θα παίρνουμε ένα ευρώ κό-
πι-ράιτ για κάθε φορά που κάποιος στον κόσμο λέει τη λέξη «φιλοσοφία». Ο ελλη-
νικός λαϊκισμός μοιάζει όλο και περισσότερο με τις εκπομπές της μεταμεσονύκτιας 
τηλεόρασης. Στην πραγματικότητα, Κινέζοι και Ρώσοι όχι μόνο μας προέτρεψαν να 
καταφύγουμε στο ΔΝΤ, αλλά και τελευταία δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι που 
τα λεφτά των χωρών του κόσμου όλου πάνε σε μια πλούσια χώρα για να διατηρήσει 
ένα βιοτικό επίπεδο ανώτερο από αυτών που τη δανείζουν.

Εντέλει, πέτυχε το Μνημόνιο; Είναι σαν το ανέκδοτο, η εγχείρηση επέτυχε, ο ασθε-
νής απεβίωσε. Μέσα σε δύο χρόνια πραγματικά τα ελλείμματά μας μειώθηκαν ση-
μαντικά, από το 15,6% του ΑΕΠ στο 9,1%. Πράγμα που μεταφράζεται σε πολλά δις 
που δεν χρειάζεται πια να δανειζόμαστε και να πληρώνουμε τόκους. Όμως αυτό 
έγινε κυρίως με εισπρακτικά μέσα, με οριζόντιες μειώσεις μισθών και συντάξεων, 
με υπερβολικούς φόρους. Το κόστος του κράτους μειώνεται δύσκολα, αποκρα-
τικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις δεν γίνονται, οι μεταρρυθμίσεις σαμποτάρονται 
εκ των ένδον και οι λίγες αλλαγές γίνονται με τόση καθυστέρηση που χάνεται η 
δυναμική τους. Αποτέλεσμα, η παρατεταμένη ύφεση που κοντεύει να εξαφανίσει 
τον ιδιωτικό τομέα. 

Φταίει γι’ αυτό η Τρόικα, το μνημόνιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση; Φυσικά, αν και όχι πάντα 
για τους λόγους που την κατηγορούν οι εγχώριοι πατριώτες. Είναι αλήθεια ότι η 
θεωρία λέει πως περιοριστικά μέτρα εφαρμόζεις την περίοδο της ανάπτυξης και όχι 

στην ύφεση για να την κάνεις μεγαλύτερη. Μόνο που την περίοδο της ανάπτυξης 
εμείς μεγαλώναμε τα ελλείμματά μας αντί να τα μειώσουμε. Φταίει επίσης γιατί δεν 
κατάλαβε ότι το πρόβλημά μας δεν είναι η οικονομική κρίση, αλλά η κρίση του πο-
λιτικού συστήματος, το οποίο και δεν μπορούσε και δεν ήθελε να θίξει τις δομές του 
αντιπαραγωγικού κράτους. Αλλά μήπως εμείς δεν διατυμπανίζαμε ότι είμαστε α-
νεξάρτητο κράτος και δεν δεχόμαστε επικυρίαρχους; Τι θέλαμε, να τα κάνουν αντί 
για μας; Αν για τα προηγούμενα έχουν μερικά ελαφρυντικά, δεν έχουν κανένα για 
την πορεία της εφαρμογής των μνημονίων. Δυο χρόνια κοιτάγαμε τους αριθμούς α-
ντί να αντιμετωπίζουμε τους λόγους που δημιουργούν τα ελλείμματα των αριθμών. 
Κάθε τρεις μήνες τα κλιμάκια έφταναν εδώ και αντί να εξαρτούν τη δόση από την 
πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, μετρούσαν εκατομμύρια στο ταμείο. Αδιαφορώντας 
από πού προέρχονται. Και επιτρέποντας έτσι στο ληγμένο πολιτικό σύστημα να 
προστατεύει το μαγαζάκι του, μεταθέτοντας τα βάρη στην υπόλοιπη κοινωνία. 

Να πληρώσουν την κρίση οι κλέφτες που τα έφαγαν. Είναι η τρίτη ή η τέταρτη 
γραμμή άμυνας του ελληνικού λαϊκισμού. Η πρώτη ήταν δεν υπάρχει κρίση, είναι 
παραμύθι χωρίς δράκο. Η δεύτερη, θα μας σώσουν ο Τσάβες και ο Πούτιν. Η τρίτη, 
είναι ένα κόλπο των κακών ξένων που μας ζηλεύουν και θέλουν να μας κάνουν 
πειραματόζωα. Καθώς σιγά σιγά τα ερωτήματα γίνονταν πιο επιτακτικά –στις 
30 του μήνα ποιος πληρώνει τους μισθούς;–, η δημαγωγία του καφενείου άρχισε 
να στήνει κρεμάλες στην πλατεία Συντάγματος για τους «κλέφτες πολιτικούς». 
Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Τους πολιτικούς τους κατηγορούμε για διαφθορά, 
για άλλους λόγους, όχι για να σωθούμε από τα ελλείμματα. Όχι ένα σπίτι στη Διο-
νυσίου Αρεοπαγίτου, αλλά κι αν ακόμα και οι 300 γίνονταν εκατομμυριούχοι από 
τις μίζες, όλοι μαζί δεν θα κάλυπταν το 1 δις ετησίως που στοιχίζουν οι 200.000 
πλαστές συντάξεις και επιδόματα. 
 
Θα βγει ο Ολάντ, θα πέσει χρήμα στην αγορά. Αυτή είναι η τελευταία βερσιόν της 
προσπάθειας να μην κάνουμε αυτό που πρέπει. Ακόμα και οι κατήγοροι της γερμα-
νικής πειθαρχίας, ο Πολ Κρούγκμαν, οι Γάλλοι σοσιαλιστές, λένε ότι η Ελλάδα είναι 
ειδική περίπτωση. Μιλάνε για τη δικιά τους λιτότητα, που τα δίδακτρα στην Αγγλία 
πάνε 13.000 ευρώ. Τι να πουν, ότι εδώ τα πανεπιστήμια δεν λειτουργούν γιατί οι 
πρυτάνεις δεν θέλουν να χάσουν τη διαχείριση των χρημάτων; Η αλήθεια είναι πως 
αν μετατοπιστεί το ευρωπαϊκό εκκρεμές από τα κεντροδεξιά στα κεντροαριστερά, 
τα ασφυκτικά και αυστηρά γερμανικά προγράμματα μπορεί να χαλαρώσουν προς 
τη μεριά των επενδύσεων. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα για την Ελλάδα. Είναι 
κοινή πεποίθηση σε όλους τους Ευρωπαίους ότι χρήματα στη χώρα μας χωρίς να 
προηγηθούν οι αλλαγές που πρέπει, συνεπάγεται ότι ενισχύουν ένα διεφθαρμένο 
και αντιπαραγωγικό σύστημα να επιβιώσει ανενόχλητο. Έχουν άδικο; Δηλαδή αν 
οι Ευρωπαίοι πάρουν αυξήσεις θα έρθουν να αγοράσουν από μας τι; Θα πάψουμε να 
κλείνουμε τα λιμάνια, να διώχνουμε τα κρουαζιερόπλοια, να κλείνουμε τα μουσεία 
στις 2.30; Θα αγοράζουν από μας λεμόνια, αφού εμείς αγοράζουμε λεμόνια από 
το Μαρόκο; Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά που θα «πέσουν στην αγορά»; Πρόωρες 
συντάξεις; «Κοινωνικό κράτος» που σημαίνει 200.000 πλαστές συντάξεις; Προ-
γράμματα ΕΣΠΑ που πάνε στα κομματικά σωματεία; Επιδόματα έγκαιρης προσέ-
λευσης; Ποιος θα πάει την ανταγωνιστικότητα από την 100ή θέση στην 30ή για να 
διατηρηθεί το τωρινό βιοτικό επίπεδο; Ποιος θα κάνει αξιολόγηση του δημόσιου 
τομέα; Ποιος θα διώξει τις κομματικές αργομισθίες; Ποιος θα κόψει τις μίζες της 
διαπλεκόμενης επιχειρηματικότητας που υπερτιμολογεί τις προμήθειες; Ο Ολάντ; 
Όσοι μιλάνε για ανάπτυξη χωρίς να προηγηθούν μεταρρυθμίσεις, χωρίς να μειωθεί 
το κόστος της γραφειοκρατίας, να επαναλειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός, να 
αντιμετωπιστεί το πελατειακό κράτος, κοροϊδεύουν τον κόσμο. 

Έχουμε δικτατορία, κατοχή, μας κυβερνούν προδότες, δωσίλογοι; Να κρεμάσουμε 
στο Σύνταγμα τους συνεργάτες των ναζί; Θεωρώ υποτιμητική για τη νοημοσύνη 
των αναγνωστών αυτής της εφημερίδας και θλιβερή για τους πολίτες αυτής της 
χώρας ακόμα και τη συζήτηση τέτοιων απόψεων. Η άσκηση βίας κατά διαφωνού-
ντων ξανά μετά από μισό αιώνα είναι ήττα για την κοινωνία μας. Η ανεπάρκεια των 
κυρίαρχων πολιτικών ρευμάτων, οι αδυναμίες και η ανικανότητα του πολιτικού 
συστήματος επέτρεψαν στις πιο σκοτεινές δυνάμεις να βγουν στην επιφάνεια. 
Θεωρίες συνωμοσίας, απομονωτισμός, αντιευρωπαϊσμός, λαϊκισμός, δημαγωγία, 
τυχοδιωκτισμός, πατριδοκαπηλεία, έχουν βγει από τα σκοτάδια του περιθωρί-
ου, έχουν γίνει κυρίαρχος πολιτικός λόγος, έχουν ενώσει τα άκρα σε ένα κοινό 
ανορθολογικό μέτωπο της παραφροσύνης που δεν διστάζει πια να ασκεί πολιτι-
κή βία, να αμφισβητεί τη δημοκρατία. Πολλοί άνθρωποι, κουρασμένοι από την 
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πολύχρονη προσπάθεια, αγανακτισμένοι από την άδικη κατανομή 
των βαρών, εξοργισμένοι από τη διαφθορά και την ανικανότητα, 
αντιμετωπίζουν πια το αδιανόητο ως φυσιολογικό. Είναι ο σίγουρος 
δρόμος για την καταστροφή. Όποτε αυτή η χώρα ξέφευγε από τη 
λογική και την οδηγούσε η «ευγενής μας τύφλωση», γνώριζε μόνο 
δεινά. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η σημερινή. Όσο κι αν ακού-
γεται σκληρό και απαιτητικό, οι πολίτες αυτής της χώρας οφείλουν 
να δείξουν μεγαλύτερη ωριμότητα από το πολιτικό σύστημα που 
τους οδήγησε εδώ. 

Η απάτη του αντιμνημονιακού Μετώπου. Οι πολίτες αυτής της χώρας 
βρίσκονται πραγματικά σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Τα δύο μεγάλα 
κόμματα εξουσίας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους. 
Δεν μπορούν δηλαδή να αντιμετωπίσουν τις πελατειακές σχέσεις, 
την κομματοκρατία, τον κρατισμό, τον παρασιτισμό ως μοντέλο οι-
κονομικού συστήματος. Προσπαθούν υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω. Οι καθυστερήσεις, οι υπεκ-
φυγές, οι προσπάθειες των οργανωμένων ομάδων συμφερόντων να 
μη χάσουν προνόμια και έσοδα που τους παρείχε το χρεοκοπημένο 
σύστημα είναι η αιτία που η ύφεση βαθαίνει και διαρκεί περισσότερο 
από όσο θα ’πρεπε. Το γαμώτο της υπόθεσης είναι ότι θα μπορούσα-
με, αν είχαμε συμπεριφερθεί αλλιώς, να βγαίναμε ήδη από τη βαθιά 
κρίση. Το δυστύχημα είναι ότι οι δειλές έστω μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες έχουν συσπειρώσει όλα τα κατεστημένα συμφέροντα, 
όλα τα συντεχνιακά προνόμια, όλες τις οπισθοδρομικές αντιλήψεις, 
που υπερασπίζονται τη ληγμένη Ελλάδα κρυμμένες πίσω από την 
«αντίσταση στους ξένους». Το αντιμνημονιακό Μέτωπο δεν κάνει 
αντιπολίτευση στα κυβερνητικά κόμματα γιατί δεν μας βγάζουν από 
την κρίση, γιατί καθυστερούν, γιατί δεν αλλάζουν το χρεοκοπημένο 
παιχνίδι. Αντίθετα. Τα κατηγορούν γιατί επιχειρούν να το αλλά-
ξουν. Σύμφωνα με τη ρητορική τους, ήμασταν καλά πριν, φταίνε οι 
ξένοι που ήρθαν και μας ξεβόλεψαν. Θέλουμε τα λεφτά τους, αλλά 
θα διώξουμε τους Ευρωπαίους. Θέλουμε τα δάνεια, αλλά χωρίς να 
τα αποπληρώνουμε. Έχουν φτιάξει μια παρανοϊκή πραγματικότητα, 
κατά την οποία όλα είναι δυνατά, κανένα συμφέρον δεν θα θιγεί, 
όλοι θα ζουν όπως το 2009 που δανειζόμασταν 36 δις. Δεν είναι μόνο 
ότι η προπαγάνδα τους δεν έχει καμία λογική, είναι και ότι αυτή η 
Ελλάδα που νοσταλγούν, η εποχή της διανομής των δανεικών στους 
ημετέρους, είναι μια Ελλάδα άδικη, μίζερη, που βασίλευε η μετριο-
κρατία. Η επιστροφή στην προ-μνημονίου εποχή που ονειρεύονται, 
είναι πια αδύνατη. 

Εμείς τι ψηφίζουμε; Δεν ξέρω. Έχουμε ακόμη τρεις μέρες. Το ζήτημα 
είναι να ψηφίσουμε και γενικά να συμπεριφερθούμε ψύχραιμα και 
με ηρεμία. Να απομονώσουμε τις κραυγές. Αν είμαστε ρεαλιστές 
πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάπως έτσι θα συνέβαιναν τα πράγ-
ματα. Αλλαγές που δεν μπορούσαμε να κάνουμε σε δύο δεκαετίες, 
δεν θα τις κάναμε εύκολα σε δύο χρόνια. Έτσι είναι η κοινωνία μας, 
ηλικιωμένη, αρκετά βολεμένη, χωρίς δυναμισμό. Έτσι είναι και το 
πολιτικό σύστημα που την εκπροσωπεί. Εύκολο ήταν να ακυρώσει 
τον εαυτό του; Μέσα στα δύο αυτά χρόνια η κοινωνία μας έβγαλε δε-
κάδες απατεώνες και καραγκιόζηδες, λίγους σοβαρούς ανθρώπους. 
Τώρα όμως το πολιτικό σύστημα που τόσο κατηγορήσαμε, πετάει 
πάλι το μπαλάκι σε μας. Και κανείς δεν μπορεί να πει πια «δεν μας 
λένε την αλήθεια», δεν ήξερα. Έχουν ειπωθεί όλα αυτά τα χρόνια. 
Όποιος θέλει, ξέρει. Μόνο όποιος δεν θέλει ν’ ακούσει, όποιος προ-
τιμάει την αυτοκαταστροφή από την προσπάθεια, δεν θα βρει τι να 
κάνει. Γιατί, σ’ όποιο χώρο κι αν βρίσκεται κοντά ο καθένας, αυτή 
τη φορά έχει εναλλακτικές. Ακόμα κι αν θέλει να τιμωρήσει, έχει 
μικρότερα σοβαρά κόμματα που δεν διολίσθησαν στο λαϊκισμό και 
τη δημαγωγία. Ακόμη και μέσα στα μεγάλα κόμματα, αυτή τη φορά 
τα πρόσωπα παίζουν μεγάλο ρόλο. Η αναδιάρθρωση του πολιτικού 
συστήματος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι 
της κοινωνίας μας μέσα σ’ αυτή τη Βουλή έχει τόσο μεγάλη κρισι-
μότητα, όσο και τα ίδια τα κόμματα. Αλλά να θυμόμαστε ότι από την 
Κυριακή το βράδυ, άλλοθι δεν θα ’χουμε ούτε και εμείς. Γιατί εμείς 
θα έχουμε ψηφίσει έτσι και κανείς μας δεν θα μπορεί πια να «αγανα-
κτεί» εκ του ασφαλούς, όπως μέχρι τώρα. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυροπούλου, 
N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμ-
ματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. Δημητρακόπουλος, Τζ. 
Διαμαντοπούλου, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. Ι-
ωάννου, Λ. Καλοβυρνάς, Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανικολού, 
Σ. Καρρά, M. Kοντοβά, Σ. Κραουνάκης, Γ. Κρασσακόπου-
λος, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Γ. Κυρίτσης,Γ. Kωνσταντινίδης, 
Λ. Λαζόπουλος, M. Λεάνης, Π. Μανδραβέλης, Μ. Μαρ-
καντώνη, Β. Ματζάρογλου, Π. Μένεγος, M. Mηλάτος, Θ. 
Μήνας, Ι. Μπλάτσου, Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. Παναγοπού-
λου, Γ. Πανόπουλος, Ε. Παπαδάκης, Δ. Παπαδόπουλος, 
Στ. Παπασπύρου, Γ. Παυριανός, Μ. Πιτένης, K.Ρήγος, 
A. Αλ Σάλεχ, E. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Γ. Τζιρτζιλάκης, Δ. 
Τριανταφύλλου, Σ. Tριανταφύλλου, Ά. Τσέκερης, Σ. Tσι-
τσόπουλος, Δ. Φύσσας, Στ. Χαραμή, Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, 
Αντιγόνη Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη  

Εικονογραφήσεις: Θοδωρής Μπαργιώτας, 
Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart, Β. Γκογκτζιλάς, 

Benoit Paré
art@athensvoice.gr

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

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

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

Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου, Κων/νος Σαμα-
ράς, Κων/νος Τζήκας

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Key Account Managers: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου, 
Δημήτρης Καλαμάρης, Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη 

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

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

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

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

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

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

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

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο α-

στείος ζωγράφος Τάσος Παυλόπου-

λος, ο οποίος αποτελεί το alter ego του 

σοβαρού ζωγράφου Τάσου παυλόπου-

λου. ό πρώτος είναι αλαφροΐσκιωτος 

και ντανταϊστής. Γεννήθηκε το 1955 

στην Αθήνα και σπούδασε στην Ακαδη-

μία καλών Τεχνών της Βαρσοβίας στην 

πολωνία (1978-1983), με καθηγητές τον 

Henryk Tomaszewski και την Teresa 

Pagowska. Έχει κάνει 23 ατομικές εκ-

θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομα-

δικές. Έχει δημοσιεύσει δέκα βιβλία και 

έχει εκδώσει τα περιοδικά «Η Διάπλα-

σις της Τέχνης» (2002) και «Artοποιεί-

ον» (2007). ό δεύτερος, ο πιο σοβαρός 

και νοήμων, θα ψηφίσει «δαγκωτό» 

Αριστερά, χωρίς κομματικές παρωπί-

δες, με μοναδικό σκοπό να διώξουμε 

επιτέλους αυτά τα άθλια υποκείμενα, 

εγχώρια και ξένα που έχουν κάτσει στο 

σβέρκο μας και μας δαγκώνουν λυσ-

σασμένα με τις κοφτερές μνημονιακές 

τους μασέλες. Μετά θα προσπαθήσει 

να κόψει το κάπνισμα και θα ασχοληθεί 

με τα εγγόνια του.

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει το εξώφυλλο της 
A.V. Στο τέλος της χρονιάς όλα τα εικαστικά ε-
ξώφυλλα θα συγκεντρωθούν για να εκτεθούν 
στο Μουσείο Μπενάκη. 

ΠαΡαλΕΙΨΗ
Στο μεγάλο αφιέρωμα για την Αθήνα 

(τ. 389) δεν μπήκε το κείμενο που συ-

νόδευε τη φωτογραφία στο θέμα «Η α-

ναγέννηση της Ακαδημίας Πλάτωνος» 

(σελ. 60) 

Δράση του Συνεργατικού καφενείου 

(στέκι για όλη τη γειτονιά που διοργα-

νώνει μια σειρά εκδηλώσεων, εκτός του 

ότι σερβίρει οικονομικότατα εδέσμα-

τα) και της ομάδας Lunch street party 

(lunchstreetparty.blogspot.com) δίπλα 

στους αρχαιολογικούς θησαυρούς στο 

πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Επίσης, 

δραστήριοι κάτοικοι έχουν δημιουργή-

σει το «Στέκι Αλληλεγγύης» (Τηλεφά-
νους 12), όπου εκτός από το ανταλλακτι-

κό παζάρι, εδώ οι επισκέπτες μπορούν 

να βρουν πληροφοριακό υλικό για την 

περιοχή, φωτογραφίες και χάρτες. 
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

«ΤΡΑΤΖΙΚ»
Λόγω εκλογών παρατείνεται η χρήση της λέξης 
για ακόμα μερικές μέρες.

ΤΟ REUNION ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Παλιές συμμαθήτριες στη συναυλία του 
Christophe.

ΕΤ 1
Συνεχίζει να είναι ένα ξεχωριστό κανάλι εν μέ-
σω σκουπιδιών. Τη Δευτέρα το βράδυ, 
μετέδωσε τη «Στρέλλα».

ΝΑΤΑΣΣΑ ΤΥΡΟΥ - ΟΥΖΑ
Το καλύτερο όνομα υποψήφιας βουλευτού. 
Λεπτομέρεια που σκοτώνει στο βιογραφικό: 
οι γνώσεις word, excell, power point.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Παρουσιάζει την Αυτοβιογραφία της στο Δη-
μαρχείο Αμαρουσίου την Τρίτη 8/5 στις 19.30. 
Και θα πάμε. Η κυρία Στυλιανοπούλου 
δεν είναι ηθοποιός, είναι λαϊκή ηρωίδα. 
(«Ηθοποιός Αμέσου Δράσεως», εκδόσεις Τετρά-
γωνο)

BALTAZAR
Tην ερχόμενη Πέμπτη ανοίγει ο ωραιότερος 
κήπος της Αθήνας. Θα ’ναι εκεί και θα μας περι-
μένει για να φλερτάρουμε με την ακαταμάχητη 
γοητεία της ακηδίας, της καλοκαιρινής ραστώ-
νης, της αμεριμνησίας. 
(Στην οδό Τσόχα, στους Αμπελόκηπους)

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
Ας ελπίσουμε ότι αυτός που θα κερδίσει δεν 
θα είναι τόσο ηλίθιος όσο φαίνεται, ούτε τόσο 
απατεώνας όσο φημολογείται.

ΑΤΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
«Έχετε ξεφύγει», «Είστε ντεμοντέ», «Δεν είμα-
στε σαν τα μούτρα τους»… Καλά, όλη την ώρα 
μεσημεριανάδικα βλέπουν όλοι τους;

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σύριζα + Καμμένος = Συκαμμένος.

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ
Κομψά, πολιτισμένα, με τα σεμέν, με τα φοντάν, 
όπως πρέπει. Και με 5 οπαδούς, όσους έχουν.

OVER-DRESSED ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Πάρτε, κυρία μου, μια πλαστική τσάντα να πά-
τε, να μην εκτίθεστε με τις Dior και με τις Fendi. 
Με τέτοιες κουβαλιούνται τα μεγάλα ποσά, 
άλλωστε.

Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΙΚΥΣ
Συντήρηση λέγεται.

ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ!
Είπαμε να έρθει η άνοιξη, αλλά όχι έτσι, μέσα σε 
μια νύχτα. 

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Αυτός πήρε το οικογενειακό πακέτο».
(Για τον Άκη)- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Λόγια που ακούστηκαν δημοσί-
ως στην Αθήνα, τις τελευταίες 
μέρες...

- Πόσο κάνει 
αυτό το στεφανάκι;

- Τριάντα ευρώ.
- Τι λες, κυρά μου; Σαράντα κά-

νουν τα μεγάλα στις κηδείες.
(Κύριος θέλει να πιάσει τον Μάη. 

Ανθοκομική έκθεση Πειραιά, 
πλατεία Κοραή, Πρωτομαγιά 

πρωί)

Βαλτετσίου, Εξάρ-
χεια, Μεγάλη Παρασκευή α-

πόγευμα, δύο 20χρονοι συζητάνε, 
ο ένας μπουκωμένος με σουβλάκι 

λέει στον άλλο με ύφος: 
«Ρε φίλε, ο χριστιανισμός 

είναι τρόπος ζωής».

«Και μου 
λέει, να είσαι ήρεμη 

γιατί ο άνθρωπος είναι 
ψυχωτικός μαζί σου. Ε, όχι! 

Δεν κατάλαβα, ΓΙΑΤΙ να είμαι 
ήρεμη;…»

(Ουρλιάζοντας κάπως, στο κι-
νητό της, κατεβαίνοντας τη 

Μητροπόλεως, Κυριακή 
πρωί)

«Είμαι Τρίτη 
Δημοτικού και 

δεν ξέρω ακόμα τι θα 
γίνω όταν μεγαλώσω».

(Αγχωμένο παιδάκι στους φίλους 
του. Σταθμός Ηλεκτρικού, 

Μοναστηράκι, Πέμπτη από-
γευμα)

«Κι αυτό έκλει-
σε; Δεν προλαβαίνου-
με να ψωνίσουμε πια»

(Κορίτσια έτοιμα για shopping, 
μπροστά σε κλειστό κατάστη-

μα. Σκουφά, Πέμπτη από-
γευμα)

Τύπος-
κουτσαβάκι, σε 

δρόμο του Πειραιά προ-
χωράει κουβαλώντας μία 

πολυθρόνα στους ώμους του. 
Περαστικός (γνωστός του;) 

του φωνάζει:
«Πάλι χαρτιάέπαιζες, ρε;»

(Τρίτη πρωί. Δεν κατάλαβα 
τίποτα)

«Αυτές οι φρά-
ουλες είναι φυτό, ή 
αυτά που τρώμε;»

(Μια γυναίκα μπροστά σε μία φρα-
ουλιά. Ανθοκομική έκθεση Πει-

ραιά, πλατεία Κοραή, Πρωτο-
μαγιά πρωί)

(Ανταπόκριση 
από Θεσσαλονίκη):

Νεαρή (δείχνει σύννεφο): 
Τι είναι;

Νεαρός: Μία χορεύτρια.
Νεαρή: Ναι! (Κοιτάζονται με λα-
τρεία για μερικά δευτερόλεπτα).
Άλλη νεαρή, δίπλα τους: Εγώ μια 

αρκούδα βλέπω.
(Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου, 
Σάββατο, στο λιόγερμα)

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Θα ψηφίσω κουτουρού

Κυριακή του Παραλύτου
που ’ναι μέρα εκλογών
δεν θα μείνω ακινήτου

γιατί αρχίζει ο αγών
Την ταυτότητα θα πάρω

και θα μπω στο Σουμπαρού
και μαζί με τον κουμπάρο

θα ψηφίσω κουτουρού

Μέχρι τώρα πριν ψηφίσω
έπρεπε να το σκεφτώ

φέτος θα πρωτοτυπήσω
και στην τύχη θ αφεθώ

Έχω ακούσει κάθε γνώμη
δεξιού κι αριστερού

κι αποφάσισα (συγνώμη…)
να ψηφίσω κουτουρού

Ψηφοδέλτια θα μαζέψω
θα κλειστώ στο παραβάν

και δεν ξέρω αν θα εκλέξω
Ιησούν ή Βαραββάν

Εκλογές με φεγγαράδα
κι όπως είπε ένας γκουρού

το καλό για την Ελλάδα
είναι ψήφος κουτουρού!

T
o e-awards είναι ένας σημαντι-

κός θεσμός για την αναγνώριση 

και τη διάκριση του καλύτερου 

διαδικτυακού περιεχομένου.

Χ ρ ή σ τ ε ς  τ ο υ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ 

internet προτείνουν, η κριτική επιτροπή επιλέ-

γει shortlists σε διάφορες κατηγορίες και στο 

τέλος πραγματοποιείται μια ανοιχτή ιντερνε-

τική ψηφοφορία για να ανακηρυχθούν οι νι-

κητές.

Με μεγάλη χαρά μάθαμε ότι το athensvoice.gr 

είναι υποψήφιο για το βραβείο της διοργάνω-

σης στη σημαντική κατηγορία του Kαλύτερου 

Eνημερωτικού Iστότοπου για το 2011. 

Τι σημαίνει καλύτερος ενημερωτικός ιστό-

τοπος; Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το θε-

σμό ενδιαφέρει η ανάδειξη της ποιότητας και 

όχι της δημοφιλίας στο διαδίκτυο. Σκοπός είναι 

να επισημανθούν άτομα και οντότητες που α-

φιερώνονται στην παραγωγή αξιόλογου διαδι-

κτυακού λόγου σε συνθήκες διαδικτύου.

Και με ποια κριτήρια εντοπίζεται το ποιοτικό 

περιεχόμενο; Οι διοργανωτές, μεταξύ άλ-

λων, επισημαίνουν:  

Το πρωτογενές περιεχόμενο. «Μέσα στον ο-

ρυμαγδό των αντιγραφών, της άκριτης αναπα-

ραγωγής και του copy-paste, ας εντοπίσουμε 

τους ανθρώπους που επιμένουν να επικοινω-

νούν καταθέτοντας στη δημόσια σφαίρα το 

δημιουργικό τους ταλέντο».

 Η διάδραση. «Ας εντοπίσουμε τους ανθρώ-

πους που αναπτύσσουν δυναμικό περιεχό-

μενο, το οποίο παρακολουθεί ερωτήματα και 

ανταποκρίνεται στην αναγκαία διάδραση με-

ταξύ των χρηστών».

Η δεοντολογία. «Η διασταύρωση, η τεκμηρίω-

ση, η λήψη της αντίθετης άποψης, ο σεβασμός 

των προσωπικών δεδομένων, αλλά και η απο-

φυγή λόγου που προωθεί τις διακρίσεις εναντί-

ον ευπαθών κοινωνικών ομάδων…»

Η ανεξαρτησία. «Η ανάπτυξη περιεχομένου 

που δεν υπαγορεύεται από ποικίλες εξαρτή-

σεις είναι ένα επίτευγμα το οποίο πρέπει να επι-

σημαίνεται και να επιβραβεύεται».

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν αδιαπραγ-

μάτευτες αρχές της λειτουργίας του athensvoice.
gr και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που αυτό ανα-

γνωρίζεται από τους αναγνώστες και την κριτική 

επιτροπή. Θα λέγαμε ψέματα αν ισχυριζόμασταν 

ότι μας αρκεί η (ούτως ή άλλως μεγάλη) επιτυχία 

της επιλογής μας ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα 

ελληνικά sites για τη shortlist των βραβείων και 

δεν μας ενδιαφέρει το βραβείο.

Γι’ αυτό, αν πιστεύεις κι εσύ ότι ανταποκρινό-
μαστε στις παραπάνω αρχές και θέλεις το αγα-
πημένο σου site να πάρει το σημαντικό αυτό 
βραβείο, μπες στο www.e-awards.gr μέχρι τις 
14 Μαΐου και δώσε μας την ψήφο σου!

ΒρΑΒείΑ e-awards
athensvoice.gr

Ένα από τα ποιοτικότερα 
ενημερωτικά sites!
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● Συμπέρασμα 1ο: Όταν δεν 
έχεις χρήματα να αγοράσεις 
άλλους πελάτες, αρχίζεις να 
επικαλείσαι την ηθική. 
● Τα μεγάλα πολιτικά 
κόμματα έμοιαζαν με 
κάτι γλοιώδεις 60άρηδες 
μεγαλοεργολάβους που 
κυκλοφορούσαν στα 
κοινωνικά μπουζούκια 
με τις τριχωτές κοιλιές 
να ξεχειλίζουν από το 
παντελόνι, το λιγδωμένο 
βαμμένο μαλλί, το φτιαγμένο 
κακγκουροάμαξο χωρίς 
σιγαστήρα στην εξάτμση και 
μια 20χρονη λαϊκιά γκόμενα-
τρόπαιο αγκαλιά. 
● Ναι, όλοι ξέραμε ότι η 
γκόμενα-τρόπαιο ήταν μαζί 
του επειδή είχε λεφτά, επειδή 
τη διόριζε ή επειδή της 
νομιμοποιούσε το αυθαίρετο.
● Μόνο που τώρα τα χρήματα 
του 60άρη τελείωσαν. Και 
όπως είναι αναμενόμενο, η 
γκόμενα-ψηφοφόρος τον 
εγκατέλειψε για κάποιον που 
μπορεί να μην έχει χρήματα 
αλλά την κολακεύει συνέχεια 
και την παραμυθιάζει ότι θα 
της κάνει όλα τα χατίρια άμα 
του κάτσει. 
● Και στην προσπάθειά του να 
την ξανακερδίσει, ο γλίτσας 
μεγαλοεργολάβος προσπαθεί 
να δείξει ότι ξαφνικά άρχισε 
να τον ενδιαφέρει η διαφάνεια 
και η ηθική. 
● Μετάφραση: Σημαίνει ότι 
προκειμένου να μαζέψουν 
πίσω τον κόσμο, τώρα που 
δεν έχουν άλλον τρόπο 
να τον δωροδοκήσουν, τα 
κόμματα είναι ικανά μέχρι και 
τους δικούς τους Άκηδες να 
θυσιάσουν.

● Συμπέρασμα 2ο: Όταν δεν 
σε τρομάζει πλέον το «Τέρας» 

είναι γιατί έχεις αρχίσει να του 
μοιάζεις. 
● Sorry, αλλά όταν αρχίζεις 
να βρίσκεις φυσικά και 
αποδεκτά τα «όχι-δεν-θα-
τραγουδήσεις-Νταλάρα-
γιατί-δεν-γουστάρω» και τα 
«πόσα πήρες, ρε πουλημένε, 
για να διαφωνείς με αυτά που 
λέω»… 
● …και όταν αναπαράγεις 
με κρυφή ηδονή κάθε (μα 
κάθε!) επίθεση σε δημόσιο 
πρόσωπο, αποκαλώντας 
την απλώς «αποδοκιμασία 
με γιαούρτια και συνθήματα 
στον Τάδε»…
● …ή ακόμα όταν επίσης 
απολαμβάνεις το 
σύνθημα «Να 
καεί - να καεί το 
μπουρδέλο η 
Βουλή» και το 
χρησιμοποιείς 
για να 
πουλήσεις 
κι εσύ την 
πραμάτεια σου 
ή για να στρέψεις 
αλλού την οργή του 
κόσμου, ώστε να περάσουν 
στο ντούκου οι δικές σου 
λαμογιές…
●…ε, μετά, είναι τουλάχιστον 
υποκριτικό να ανησυχείς και 
να θορυβείσαι, επειδή κάποιοι 
ξέφυγαν από το μαντρί σου 
και πήγαν στο απέναντι 
μαντρί.

● Συμπέρασμα 3ο: Το 
«φταις για όλα» σημαίνει 
επίσης και «δεν φταις για 
τίποτα».
● Το γενικευμένο «για όλα 
φταίνε οι πολιτικοί» που δίνει 
τον τόνο στην περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα, αποτελεί την 
πιο ύπουλη μέθοδο αθώωσής 
τους. Κάνει τόσο ανούσια την 

κατηγορία, που τη μετατρέπει 
απλώς σε λαϊκό σουξέ. Διότι 
όταν κάποιος κατηγορείται 
για όλα, στην πραγματικότητα 
μετατρέπεις τις ευθύνες 
του σε κάτι μεταφυσικό. 
Άρα οι πραγματικές ευθύνες 
παραμένουν αδιευκρίνιστες 
και σταδιακά «θολώνουν». 
Ποιον συμφέρει όμως να 
γίνονται «θολές» οι ευθύνες, 
αν όχι τον ίδιο τον ένοχο;

● Συμπέρασμα 4ο: Το 
«λεφτά υπάρχουν» θα φέρνει 
πάντα περισσότερους 
πιστούς. 
● Κανείς δεν φαίνεται 
ιδιαίτερα πρόθυμος να 
ενηλικιωθεί και να αναλάβει 
την ευθύνη να κρίνει αυτά 
που ακούει. Προτιμούν 
όλοι να παραπλανηθούν 
συνειδητά, ώστε μετά να 
πάρουν το ρόλο του αιώνια 
εξαπατημένου αθώου, παρά 
να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους και να αναρωτηθούν 
αν υπάρχει αντίκρισμα στην 
υπόσχεση που ακούν. Είτε 
αυτή η υπόσχεση είναι το  
«λεφτά υπάρχουν» είτε το 
«μπορούμε μόνοι μας». 

● Συμπέρασμα 5ο: Άλλο 
η πλειοψηφία και άλλο ο 
θόρυβος.
● Ανάμεσα σε δύο 
ανθρώπους που διαφωνούν, 

φαινομενικά μοιάζει να 
έχει το προβάδισμα 

εκείνος που 
επιτρέπει στον 
εαυτό του να 
χρησιμοποιήσει 
για τον άλλο την 
προστακτική 

«Σκάσε!».

● Συμπέρασμα 6ο: 
Το να αποκαλείς τους 

άλλους «πρόβατα» είναι η 
χειρότερη μορφή ελιτισμού.
● Κάθε φορά που 
δημοσιεύεται μια άποψη που 
εμπεριέχει το χαρακτηρισμό 
«πρόβατα» για κάποιους, 
μεταφράζεται ως εξής: εσείς 
δεν μπορείτε να κρίνετε 
υπεύθυνα τα πράγματα γιατί 
είστε ψιλο-ηλίθιοι, ενώ εγώ 
κατέχω την απόλυτη αλήθεια 
και αν δεν την ασπαστείτε θα 
έχετε καταδικάσει τον εαυτό 
σας στο αιώνιο σκοτάδι και 
την άγνοια. Ρε!

● Συμπέρασμα 7ο: Όταν όλα 
αποτύχουν, μπορείς πάντα να 
επικαλεστείς τις προφητείες 
του γέροντα Παΐσιου. A   

Από τον 
Νίκο 
Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την αλλαγή των μόνιμων στηλών, μια στις τόσες, 
λόγω επικαιρότητας)

Μεγάλη 

αλήθεια της 

ζωής: 

Πάντα υπάρχει 

κάποιος να σου πει 

την «αλήθεια» 

που θέλεις να 

ακούσεις.

Forrest Gump
Τα προεκλογικα συμπερασματα του
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Πανικοβάλτων500 

● ● ● Αφήσαμε, την Κυριακή το βράδυ, να 
παρασυρθούμε από τα θολά, γρατζουνισμένα 
«Τραγούδια της Φωτιάς» του Κούνδουρου, 1975 – 
το λες και βγαίνουν ιαχές από το βάθος του μυα-
λού, 1975. Οι μυθικές συναυλίες της Mεταπολί-
τευσης που έγιναν στο Καραϊσκάκη και στην Α-
λεξάνδρας, εκρηκτικά γεμάτες και φορτωμένες 
φωνή. Τσιμεντένιες κερκίδες κι επάνω τους ορ-
θάνοιχτες ψυχές να πάλλονται στο εμβατήριο 
των πραγμάτων που έρχονταν. Αγρότες κατέ-
βαιναν στην πόλη, εργάτες απλώνονταν στους 
δρόμους, τα τρόλεϊ μέσα στο γράσο έσφυζαν 
από αστούς, φοιτητές κρεμασμένοι από τις τα-
ράτσες, από τα Οροπέδια και τον Θεσσαλικό Κύ-
κλο στις γκαρσονιέρες της Κυψέλης, Θητείες, 
πασιονάριες, η Μελίνα στο «Καφενείον η Ελλάς» 
σαν να ρίχνει κατάρες κι ευχές μαζί, εργασία, 
οργή, ουζάδικα, έκπληξη και έρωτας. Μινιόν και 
Πολυτεχνείο στον ίδιο δρόμο. Ζε σουί γκρεκ.

● ● ● «Κοίτα πόσο αθώοι ήταν οι γονείς σου».
«Τους μισούσα».
«Κι εγώ για να φύγω από τους δικούς μου, κατέ-
βαινα κάτω. Έτσι πάει, μικρέ».

● ● ● Αθώοι, γενναίοι και άοπλοι στους δρό-
μους. Γυμνοί, ένα στενό πουλοβεράκι κι ένα 
πακέτο τσιγάρα Δελφοί κασετίνα, πατικωμένα 
στην τσέπη, τίποτε άλλο. Κοιτούσαν ατρόμητοι 
την κάμερα, έλα, γράφ’ τα όλα, δείξε. Τα μαλλιά 
τους μύριζαν σοβαρό σεξ και άγονη γραμμή. 
Κοίταζαν ευθεία ψηλά ή δίπλα τους, τους αγα-
πημένους τους, πλάι-πλάι μαζί στο δρόμο. Αν 

χαθούμε, ραντεβού στη Σόνια. Γελούσαν 
και πατούσαν σταθερά κάθε επόμενο βήμα 
τους. Έλσα, σε φοβάμαι, Έλσα, σ’ αγαπώ. 

● ● ● Τους έβλεπα τότε ανεβασμένους στις 
εξέδρες, τροπαιοφόρους, μαυροντυμένους 
και ψηλορείτες και άκουγα τα τύμπανα να 
χτυπούν. Ήταν οι θεοί μου. Με είχαν μαγέψει 
με κάτι ξόρκια, κάτι Ζαβαρακατρανέμια. Ή-
μουν 13. Μου υποσχέθηκαν Αγάπη και Επα-
νάσταση. Καταλαβαίνεις; 
«Σε πρόδωσαν, μαλάκα».

● ● ● Κι έτσι, μετά από δύο χρόνια, το ’77, έσκα-
σαν στα μούτρα μου οι Clash – σε κασέτα αγορα-
σμένη από το Γκάτγουικ, γεμάτη εκρηκτικά, μόλις 
είχαν κυκλοφορήσει, φρέσκοι, θυμωμένοι, τρα-
γανοί, η πτήση είχε καθυστέρηση, όλος ο συγ-
χρονισμός ήταν τέλειος. White Riot – a riot of my 
own. Ήταν η δική μου σόλο πορεία, μόνος στο κέ-
ντρο της πόλης, η εκδίκησή μου στους προδότες 
που τους έβλεπα σιγά σιγά να ανεβαίνουν σαν 
πολτός, μέχρι να φτάσουν στην κορυφή, στην 
εξουσία, και να ξεχειλίσει η πούλπα. Ήθελαν να ε-
ξαργυρώσουν το ’73 με μια κωλοκαρέκλα, μικρέ.  

● ● ● Μετά από λίγο, ούτε καν το ηρωικό ’75 
με τα «Τραγούδια της Φωτιάς» που βλέπεις στην 
ταινία του Κούνδουρου, υπήρχε πια. Τα επόμενα 
χρόνια η αθωότητα χάθηκε από τους δρόμους, 
άρχισαν να υπάρχουν τραυματίες, αίμα, αρχίσαμε 
να σκορπάμε στους παράδρομους. Στις πορείες 
όταν άρχιζαν οι φασαρίες, κόβαμε δρόμο, ανεβαί-

ναμε τα σκαλάκια από τον Άγιο Νικόλαο της 
Ασκληπιού και βγαίναμε στον περιφερειακό 

του Λυκαβηττού, το περπατούσαμε σύριζα το 
βουνό και μετά από λίγο ήμασταν πίσω από την Α-
μερικάνικη Πρεσβεία. Καθόμασταν στα πεζούλια 
με τα πόδια να κρέμονται και βλέπαμε από κάτω 
να κοχλάζει η αναλαμπή της ιστορίας. Οι πρώτες 
φωτιές είχαν αρχίσει, χωρίς όμως τραγούδια πια.

● ● ● «Ξέρεις πότε κατέβηκα ξανά στους δρό-
μους; Στα 18 μου, όταν ερωτεύτηκα βαριά». 

● ● ● Μετά, βγήκαμε για μια βόλτα στη γειτο-
νιά. Η νύχτα της περασμένης Κυριακής, αν θυ-
μάστε, είχε μια παραπονεμένη γλύκα, την απο-
γοήτευση της προδοσίας. Καθίσαμε λίγο στα πε-
ζούλια του Λυκαβηττού, όπως παλιά. Κάτω από 
τα πόδια μας έσκουζε τραυματισμένη η Αθήνα, 
αναλαμπές και κομμάτια, περιοχές ολόκληρες 
σε ένα καφέ - πορτοκαλί χρώμα σαν ξεραμένο 
αίμα. Μακρινές σειρήνες και ένας υπόκωφος, 
ανησυχητικός ψίθυρος, σαν πολλές φωνές μαζί, 
θυμωμένες, πατικωμένες, κλειδωμένες σε υπό-
γεια. Καθίσαμε χωρίς να μιλάμε, θυμόμουν κά-
πως τη μάνα μου. Πού και πού περνούσε και μας 
έριχνε εξεταστικές ματιές, κανένας από αυτούς 
τους τύπους που βγάζουν τους αστυνομικούς 
τους σκύλους για περιπολία και τσίσα – τους κα-
ταλαβαίνεις από το κούρεμα. Αυτοκίνητα ανέ-
βαιναν το δρόμο πάνω, προς το θέατρο, να δουν 
από το ελικοδρόμιο το φεγγάρι που πλαντάζει 
αυτές τις μέρες. Έρχεται βαριά πανσέληνος.  A 

➜ y.nenes@yahoo.com

Πόσο αθώοι, 
γενναίοι 
και άοπλοι 
στους 
δρόμους

Του Γιάννη νένέ 

Σκηνές από τα «Τραγούδια της Φωτιάς» 
(1975) του Ν. Κούνδουρου



Συνεντεύξεις με αρχηγούς κομμάτων και υποψήφιους βουλευτές, άρθρα, σχόλια,
web radio εκπομπές, ειδήσεις. Η A.V. και το athensvoice.gr παρακολουθεί στενά

τις πολιτικές εξελίξεις στο δρόμο προς τις κρίσιμες εκλογές της 6ης Μαΐου.
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Β λέμματα αγριεμένα, πρόσωπα 
σαν σφίγγες, λόγια ακατάλη-
πτα πολλές φορές, συνθήματα 

εν κενώ περιεχομένου. Μία κοινωνία σε 
υστερία. Αυτή είναι η εικόνα που αντι-
κρίζει κανείς επισκεπτόμενος τα δυτικά 
προάστια της Αττικής, λίγα χιλιόμετρα 
από το κέντρο της πόλης. Οι υποψήφιοι 
βουλευτές είναι κουμπωμένοι έως ...ε-
ξουθενωμένοι από την «απάθεια» που 
επιδεικνύεται από τους πολίτες. Είναι 
απάθεια ή κάτι άλλο πρωτόγνωρο, επι-
κίνδυνο, σχεδόν απειλητικό;

Η νοοτροπία του «αγανακτισμένου» 
κυριαρχεί εδώ, στις γειτονιές της ανερ-
γίας και της απελπισίας. Μια νοοτροπία 
η οποία οδηγεί κατευθείαν στον πα-
ραλογισμό. Κανείς δεν μπορεί να εξη-
γήσει πώς είναι δυνατόν τόσοι πολλοί 
πολίτες ταυτόχρονα να εκφράζουν την 
οργή τους κατευθυνόμενοι σε επιλογές 
όπως του Πάνου Καμμένου ή του Μιχα-
λολιάκου της Χρυσής Αυγής. Έντρομος 
ένας εκ των αρχηγών κόμματος της Α-
ριστεράς εκμυστηρεύεται πως στη Λά-
ρισα είναι ορατή η απόκτηση έδρας από 
τη Χρυσή Αυγή. Εκεί στον κάμπο, όπου 
το ΚΚΕ είναι ισχυρό και όπου ο ΣΥΡΙΖΑ 
διεκδικεί μερίδιο και όπου εδρεύει ο 
εις εκ των πρωτοπαλίκαρων του Πάνου 
Καμμένου, ο Χρήστος Ζώης, και άρα θα 
έπρεπε, λογικά, να απορροφά το σοκ. Ο 
ίδιος ο Χρήστος Ζώης δεν εμφανίζεται 
πουθενά. Πώς θα μπορούσε να στηρί-
ξει ένα πρόγραμμα (;) του Καμμένου το 
οποίο είναι χειρότερο από το ακροδεξιό 
σύνταγμα της Ουγγαρίας, αυτός ένας 
πρώην φιλελεύθερος της Νέας Δημο-
κρατίας; Άλλωστε ο έμπειρος δημο-
σκόπος, παλιά και ψύχραιμη καραβάνα, 
κατέληγε την περασμένη Τρίτη το βρά-
δυ πως Καμμένος και Χρυσή Αυγή ψα-
ρεύουν από την ίδια δεξαμενή ψηφο-
φόρων, που δεν είναι άλλη από εκείνη 
των πικραμένων της Νέας Δημοκρατί-
ας. «Η Χρυσή Αυγή είναι πολύ ψηλά και 
ο Καμμένος έχει πιάσει ταβάνι» έλεγε ο 
δημοσκόπος.  

Στη Β΄ Αθηνών, το βράδυ της Δευτέρας 
που μας πέρασε, ο επικεφαλής της κα-
μπάνιας πασόκου βουλευτή ήταν σαφής. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολί-
τευση στα δυτικά προάστια. Το ΠΑΣΟΚ 
αγγίζει στο Αιγάλεω, το Χαϊδάρι και το 
Μπουρνάζι ποσοστό κάτω από εκείνο 
του 1974. Η εικόνα για το πρώην κυβερ-
νητικό κόμμα ήταν καλύτερη στα ανα-
τολικά προάστια, όπου ο Ευάγγελος Βε-
νιζέλος πείθει κάπως περισσότερο τους 
μικρομεσαίους της Ηλιούπολης και του 

Ελληνικού. Αλλά η διαφορά είναι αυτή 
και μόνο, με λίγα λόγια η κατάσταση της 
βαλκανικής σοσιαλδημοκρατίας είναι 
μη αναστρέψιμη.

Ο Παύλος Γερουλάνος ήταν σαφώς α-
πογοητευμένος το βράδυ του Σαββάτου 
που μας πέρασε, αναφερόμενος στη συ-
σπείρωση του ΠΑΣΟΚ. «Είναι άθλια» 
είπε και σταμάτησε. Αυτός, ένας αστός, 
φίλος του Παπανδρέου, αποφάσισε να 
διεκδικήσει έδρα στην Ά  Αθηνών – ό-
που το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να βγάλει 
πόσους άραγε βουλευτές; Δύο; Τρεις; 
Στην Εύβοια η Χρυσή Αυγή διεκδικεί έ-
δρα ενώ στην Αρκαδία και τη Μεσσηνία 
το ΠΑΣΟΚ είναι διαλυμένο. 

Στη Συγγρού εκδίδουν διατάγματα 
ελπίζοντας πως την τελευταία στιγμή 
θα κερδίσουν τους αναποφάσιστους. Η 
αιμορραγία προς τον Πάνο Καμμένο εί-
ναι τεράστια στη Β΄ Αθηνών. Η απώλεια 
προς τη Χρυσή Αυγή επίσης ορατή. Ο 
δεξιός ψηφοφόρος στρίβει προς τα 
υπερδεξιά και τα ακροδεξιά. Ο Φώ-
της Κουβέλης αποκαλεί αυ-
τή την ψήφο «τιμωρητική», 
αλλά η εικόνα τείνει να λά-
βει διαστάσεις καταλυτικής 
συντηρητικής λαίλαπας. 
Στην Αριστερά τα πράγ-
ματα θυμίζουν ηφαίστειο 
πριν από την έκρηξη. Αν ο 
ΣΥΡΙΖΑ καταλήξει να είναι 
πρώτο κόμμα της Αριστε-
ράς, τότε ο Περισσός έχει σοβαρό 
πρόβλημα και η ηγετική ομάδα του 
ΚΚΕ θα κληθεί να διαχειριστεί εν-
δεχομένως μία μεγαλύτερη κρίση από 
εκείνη του 1989.

Η 7η Μαΐου
Το πρωί της Πρωτομαγιάς κανείς δη-
μοσκόπος ή τεχνίτης των εκλογικών 
προγνωστικών δεν ήταν σε θέση να 
προσδιορίσει τη διαδρομή της ψήφου 
των αναποφάσιστων ψηφοφόρων την 
ημέρα των εκλογών. Αν και το ποσοστό 
αγγίζει το θηριώδες, για τελευταία ε-
βδομάδα προεκλογικής μάχης, 20% (2 
εκατ. πολίτες δηλαδή), εντούτοις η κα-
τανομή της ψήφου είναι ένας γρίφος. Ο 
αναποφάσιστος συμπεριφέρεται χαοτι-
κά και απρόσμενα και η αναποφασιστι-
κότητά του δεν περιορίζεται μεταξύ των 
κομμάτων εξουσίας, όπως συνέβαινε 
έως και τις εκλογές του 2009. Η αναπο-
φάσιστη ψήφος συμπεριφέρεται με τη 
λογική του στροβιλισμού των ρευστών, 
τουτέστιν άναρχα, αλλάζει στιγμιαία, 
προκαλεί βαρυτικά κύματα τα οποία 

με τη σειρά τους επηρεάζουν τοπικά 
μικροσυστήματα. Ο δημοσκόπος έχει 
σηκώσει τα χέρια και επιχειρεί να προ-
σεγγίσει τάσεις, αλλά και αυτό είναι επί 
της ουσίας ακατόρθωτο.

Έτσι, η κουβέντα νομοτελειακά κατα-
λήγει στην επομένη των εκλογών. Το 
δίλημμα «ακυβερνησία» ή «διακυβέρ-
νηση», για να παίξουμε με τους όρους, 
είναι εκ των πραγμάτων εκβιαστικό. 
Ο  Έλληνας πολίτης ζητά να παραμεί-
νει στο ευρώ αλλά με τους δικούς του 
όρους, αν και γνωρίζει πως κάτι τέτοιο 
δεν είναι εφικτό. Ο ψηφοφόρος έχει πα-
ραμυθιαστεί με το επιχείρημα της «ευ-
ρωπαϊκότητας» της κρίσης. Αισθάνεται 
πιο ασφαλής νιώθοντας την ανάσα του 
ταλαιπωρημένου Ισπανού και του κα-
ταρρέοντος Ιταλού. Νομίζει πως έτσι θα 
τη γλιτώσει και πως οι δανειστές του θα 
τον απαλλάξουν από τα βάρη του, φο-
βούμενοι την πλήρη διάλυση της Ευρώ-

πης. Πρόκειται για απόλυτη αυταρέ-
σκεια. Η Ευρώπη αν διαλυθεί θα το 
οφείλει στη συνολική κατάρρευσή 

της ως οικονομική οντότη-
τα. Η Ελλάδα δεν θα παίξει 
κανέναν επιπλέον ρόλο. 
Με λίγα λόγια, ο Έλληνας 
ψηφοφόρος αγνοεί πως 
πρέπει να πολεμήσει και ο 
ίδιος για να διατηρηθεί η 
ευρωπαϊκή συλλογικότητα. 
Το πολιτικό σκηνικό όμως 
τον τροφοδοτεί με ψευδή 

ιδεολογικά επιχειρήματα. Οι κομ-
ματικές οδηγίες τού προτείνουν 

να συμπεριφερθεί ωσάν η Ευρώπη 
να τρέμει μπροστά στην προοπτική α-
ποχώρησης της Ελλάδας από το ευρώ. 
Πρόκειται για αστικό μύθο πολλών με-
γατόνων. Η Ευρώπη –και ό,τι απομείνει 
από αυτήν αν η κρίση δεν ελεγχθεί– θα 
αυτοπροστατευθεί απαλλάσσοντας το 
εσωτερικό της από βάρη, σαν το καράβι 
που μπάζει νερά και οι ναύτες ρίχνουν 
στη θάλασσα το υπέρβαρο.
 
Επαναληπτικές. 
Η πτώση ενός ταμπού.
Τη Δευτέρα που μας πέρασε, ένας αρ-
χηγός κόμματος, και μάλιστα κεντροα-
ριστερού προσανατολισμού, αντιμετώ-
πιζε με ψυχραιμία το ενδεχόμενο προ-
σφυγής σε επαναληπτικές εκλογές. «Ε-
ντός 25 ημερών» είπε χαρακτηριστικά. 
Ο γνωστός ψύχραιμος δημοσκόπος ή-
ταν σαφέστερος. «Βλέπω εκλογές εντός 
του Ιουνίου» είπε και λάλησε. Ήταν εν-
δεχομένως η πρώτη φορά που κάτι τέ-
τοιο ειπώθηκε χωρίς κάποιο «μούδια-

σμα». Το πολιτικό σκηνικό αρχίζει και 
συμφιλιώνεται με αυτό το ενδεχόμενο. 
«Δεν είναι δα και κάτι το τόσο φοβερό 
και άλλωστε οι δανειστές το γνωρίζουν 
και το αναμένουν αυτό το ενδεχόμενο» 
συνεχίζουν άλλοι πολιτικοί παράγο-
ντες οι οποίοι μέχρι και πρόσφατα αντι-
μετώπιζαν αυτή την προοπτική με δέος 
και ανασφάλεια.

Στα «σοκάκια της Αριστεράς», εκεί 
μεταξύ Κουμουνδούρου και Αγ. Κων-
σταντίνου, αρχίζουν ήδη να συζητούν 
για την επόμενη ημέρα. Στην Ιπποκρά-
τους το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται πως 
η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση 
του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού στην 
Ελλάδα δεν ανήκει πια στα «στιβαρά 
χέρια» του κόμματος του Ανδρέα Πα-
πανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί παρά 
να συμμετέχει και όχι να καθορίζει τον 
πολιτικό διάλογο που θα καταλήξει στη 
συγκρότηση ενός νέου πολιτικού φο-
ρέα. Το ανέλπιστο δώρο που τους πρό-
σφερε ο Αντώνης Σαμαράς –η υπερδε-
ξιά, δηλαδή, μεταστροφή του στα πλαί-
σια μιας νέας οβιδιακής μετάλλαξης της 
Νέας Δημοκρατίας– αποτελεί «μάνα εξ 
ουρανού» για τον ευρύτερο δημοκρα-
τικό χώρο. «Ο Σαμαράς αφήνει πλέον 
το περιθώριο ελιγμών ώστε ο μεσαίος 
χώρος να επανακάμψει στην Κεντροα-
ριστερά» λένε οι ελάχιστοι πια σοβαροί 
που έχουν εναπομείνει σε πασοκικές 
συλλογικότητες. 

Η επόμενη Βουλή θα είναι βραχύβια, 
ανισομερής, επικίνδυνη και αναποτε-
λεσματική. Θα είναι μία μεταβατική 
Βουλή που θα οδηγήσει πιθανότατα σε 
εκβιαστικά διλήμματα. Στη Δημοκρα-
τία συμβαίνουν τα πάντα και υπάρχουν 
λύσεις για κάθε συνδυαστική δυσκο-
λία. Οι λαοί κάνουν λάθη αλλά ακόμη 
και το ...λάθος αποτελεί δημοκρατικό 
δικαίωμα. Σε εποχές συλλογικού πα-
ραληρήματος, οι εκλογές δεν μπορούν 
παρά να είναι και αυτές παραληρημα-
τικού χαρακτήρα. Αλλά ευτυχώς ή δυ-
στυχώς ακόμη και το παραλήρημα είναι 
δημοκρατικό δικαίωμα. Ο «πόλεμος» 
αρχίζει τα μεσάνυκτα της 6ης προς την 
7η Μαΐου, μετά τα αποτελέσματα και 
πριν καταλαγιάσει ο πολιτικός κουρ-
νιαχτός. Ο «πόλεμος» αυτός θα έχει να 
κάνει με τους νέους συσχετισμούς που 
αρχίζουν να διαφαίνονται στην Ευρώ-
πη. Η Ελλάδα, θέλουν δεν θέλουν τα 
«καμ(μ)ένα» μυαλά» και τα ξυρισμένα 
κρανία των μελανοχιτώνων αλλά και οι 
μετασταλινικές κραυγές από την άλλη 
όχθη, θα παίξει το χαρτί της από κοινού 
με τις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες για 
ένα νέο μοντέλο συλλογικής ζωής. Αλ-
λιώς αυτή η Ελλάδα θα παραμείνει μία 
απλή κουκκίδα σε μία ξεχαρβαλωμένη 
Ανατολική Μεσόγειο, προσδοκώντας 
ως σωτήρα κάποιον παρηκμασμένο 
Παλαιολόγο. A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Ο  Έλληνας 
ζητά να πα-

ραμείνει στο 
ευρώ, αλλά με 

τους δικούς 
του όρους

Το μικροαστικό παραλήρημα
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
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Μια «απαντηση» 
στην ATHENS VOICE

Του Βάσίλη κουφοπουλου

Την περ ασ μ έ ν η Πέ μ π τ η η 
ATHENS VOICE έκανε τη δι-
κή της παρέμβαση στην προ-

εκλογική εκστρατεία, παρου-
σιάζοντας αναλυτικά σε βάθος 
το πρόβλημα της Αθήνας και 
ορισμένες από τις λύσεις. Αυ-
τό πρέπει να είναι και το στοί-
χημα των εφημερίδων ειδικά 
στις εποχές της κρίσης. 
Λύθηκε όμως το πρόβλημα; 
Από το 2008 στο Σκάι 100,3 
ξεκινήσαμε την έρευνα για 
την Αθήνα, με εκπομπές στην 
πρωινή και την απογευμα-
τινή ζώνη απευθείας από τα 
σημεία των προβλημάτων. 
Η κυβέρνηση της ΝΔ νόμιζε 
πως κάναμε αντιπολίτευ-
ση, η επόμενη κυβέρνηση 
όρισε ως συντονιστή των ε-
νεργειών για το Κέντρο της Αθήνας 
τον Θόδωρο Πάγκαλο. Η συγκυ-
βέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, που 
ακολούθησε υπό το Λ. Παπαδήμο, 
ήταν απλώς σε άλλη σφαίρα πραγ-
ματικότητας.
Το πρόβλημα της Αθήνας ξεκινάει 
μετά τους Ολυμπιακούς Aγώνες. 
Όταν τελείωσε το πάρτι των 
έργων και η χώρα, μαζί με την 
πρωτεύουσά της, μπήκε 
στον αυτόματο πιλότο. 
Πλέον συμπληρώνουμε 
8 χρόνια καταστροφής 
της Αθήνας και τώρα το 
πρόβλημα, κάτω από 
την πίεση του ΔΝΤ και 
της φτώχειας, επιδει-
νώνεται με ταχύτατους 
ρυθμούς. 
Η κατάσταση στην Α-
θήνα μπορεί να αλλάξει 
μόνο μέσα από δημόσι-
ες επενδύσεις που θα έχουν ως 
άξονα την κοινωνική πολιτική 
μέσα από τον Δήμο Αθηναίων 
και την ανάπτυξη, από την ανάδει-
ξη των αρχαιολογικών χώρων. Πριν 
διεκδικήσουμε εκ νέου τα Ελγίνεια 
είναι ανάγκη να αναδείξουμε τον 
πλούτο που έχει αυτή η πόλη, με 
ένα δίκτυο μουσείων που θα πε-
ριλαμβάνει από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο ως και το Βυζαντινό. Από 
το Μουσείο της Ακρόπολης μέχρι 
και την Ακαδημία Πλάτωνος, η ο-
ποία φιλοξενεί στις αποθήκες της 
257.000 ευρήματα από όλες τις ανα-

σκα-
φές της Αθήνας. Αν πα-
λιά τα «ξύλινα τείχη» έσωσαν την 
πόλη, τώρα η λύση θα έρθει μέσα 
από το μάρμαρά της.
Σκεφτείτε μόνο γιατί επιλέγουν (ό-
σοι έχουν ακόμη χρήματα) την Πρά-
γα ή τη Βαρκελώνη για τα ταξίδια 

τους στο εξωτερικό. Είναι ωραί-
ες πόλεις γιατί προστατεύουν 
και διαχειρίζονται τα μνημεία 

τους. Ο τουρισμός λοι-
πόν θα έρθει μέσα από 
τους συμβασιούχους 
και μόνιμους αρχαιολό-
γους, από τους συντη-
ρητές των μνημείων που 
βραβεύονται διαρκώς 
από το εξωτερικό, από 
τους ταπεινούς εργάτες 
που κάνουν τη δύσκολη 
δουλειά στις ανασκα-
φές, και όχι από το μο-
ντέλο των εργολάβων 

που κατέστρεψε την Αθήνα. 
Πρέπει, όμως, να δούμε και τι 

υπάρχει στο «τραπέζι». Οι πόροι 
από το Πράσινο Ταμείο, τα 120 εκατ. 
ευρώ που διέθεσε το Υπουργείο Α-
νάπτυξης, τα σχέδια από τα Ιδρύμα-
τα Αλέξανδρος Ωνάσης και Σταύρος 
Νιάρχος. Και κυρίως οι πολίτες που 
παλεύουν για την πόλη, αφού δεν 
θέλουν να την παραδώσουν στις 
κάθε είδους συμμορίες και μαφίες. 
Ο Δήμος Αθηναίων πρέπει άμεσα 
να βγει από τα γραφεία της οδού 
Λιοσίων και να πιάσει δουλειά σε 
κάθε γειτονιά. ●

Πριν διεκδι-
κήσουμε εκ 
νέου τα Ελ-
γίνεια είναι 
ανάγκη να 

αναδείξουμε 
τον πλούτο 

που έχει αυτή 
η πόλη
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Χλιαρό απόγευμα 
στο πάρκο

Της ΆννΆς ΔΆμιΆνιΔη

Μ ετά τη φύση του Πηλίου, μετά τα πάρκα του Παρισιού, μπορεί να με γε-
μίσει ευφροσύνη το καθημερινό μου πέρασμα από το Πεδίο του Άρεως; 
Κι όμως. Μέσα στο μήνα που έλειπα ήρθε η άνοιξη εδώ, μαζί της ήρθαν 

και τα παιδιά με τις μπάλες τους. Πλημμύρισαν το χώρο μπροστά στο Ηρώο, οι 
φωνές τους ακούγονται σαν μουσική, σαν ύμνος στη χαρά, προσφέρουν ένα 
είδος λουτρού αισιοδοξίας. Στα παγκάκια οι μαμάδες τους μιλούν πολωνικά, 
αλβανικά, ρουμάνικα, γεωργιανά. Δεν ξεχωρίζω όλες τις γλώσσες. Φωνάζουν 
τα παιδιά τους στα ελληνικά. Είναι δύσκολο να επιμείνουν να τα μάθουν τη δική 
τους μητρική γλώσσα. Το ξέρω από τις φίλες μου που ζουν στη Γαλλία και την 
Αγγλία, πόσο δυσκολεύονται να μάθουν ελληνικά στα παιδιά τους. 
Δηλαδή, για στάσου, η ΝΔ του Σαμαρά θα διώξει από δω όλον αυτόν τον κόσμο; 
Θα αλλάξει το νόμο της ιθαγένειας, να μην έχουν ποτέ πολιτική ύπαρξη αυτά 
τα παιδιά που παίζουν εδώ, που πάνε στο 60ό Λύκειο και στο 135ο Δημοτικό 
της γειτονιάς μου, που θα δουλέψουν αύριο για τις συντάξεις μας, που περνάνε 
τα απογεύματά τους παίζοντας στο πάρκο; Τι εφιάλτης είναι αυτός που μας υ-
πόσχεται αυτό το κόμμα; Θα ψηφίσουν οι Έλληνες του 6ου διαμερίσματος ξανά 
τη ΝΔ για να αδειάσει η πολυκατοικία τους από νέες μανάδες, από παιδιά, από 
μεροκαματιάρηδες και μικροεπιχειρηματίες βαλκανικής καταγωγής; Θα κά-
νουν τη ζωή τους κόλαση οι Κυψελιώτες οικειοθελώς; Και ποιος θα πληρώνει 
τα κοινόχρηστα, για να μη ρωτήσω ποιος θα φροντίζει τις γιαγιάδες που μένουν 
εδώ και τα μωρά των συμπατριωτών μας που μένουν σε καλές γειτονιές;
Πάρε τη δική μας πολυκατοικία, ο εργατικά ενεργός πληθυσμός της είναι όλοι 
μετανάστες. Οι ντόπιοι είμαστε όχι απλώς λιγότεροι, αλλά και στο περιθώριο της 
εργασίας, συνταξιούχοι ή εισοδηματίες από νοίκια. Νοίκια μεταναστών. Φαντά-
σματα θα κατοικούν στη γειτονιά μας, αν όντως καταφέρει να τους διώξει όλους 
ο Σαμαράς. Άσε που θα καταρρεύσει ό,τι έχει απομείνει να λειτουργεί στη χώρα. 
Αλλά φυσικά δεν θα το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει, έτσι τα λέει αυτά για να 
ικανοποιήσει ένα αίσθημα, πώς να το πω τώρα; Μισαλλοδοξίας; Μίσους γενι-
κά, οργής προς πάσα κατεύθυνση που πλανάται πάνω από την πόλη, κι ας τη 
στρέψουμε προς τους μετανάστες για να την οργανώσουμε;
Γιατί όμως οι πολιτικοί να θέλουν να ικανοποιήσουν τέτοια αισθήματα; Γιατί να 
θεωρούν ότι το πνευματικό επίπεδο των ψηφοφόρων είναι τόσο χαμηλό, γιατί 
να αναζητούν τη χειρότερη σταθερά; Δεν μας αξίζει κάτι καλύτερο; 
Έχουν περάσει είκοσι χρόνια αφότου άρχισε η δύσκολη εγκατάσταση μετα-
ναστών στη γειτονιά μας. Δύσκολη για κείνους, δύσκολη και για μας που δεν 
είχαμε συνηθίσει. Επί χρόνια ακουγόταν η λέξη Αλβανός σαν βρισιά, τρομάξα-
με να απαλλαγούμε από τον πρώιμο ρατσισμό, τώρα θέλουν να μας ξαναρίξουν 
χωρίς ενοχές σε δαύτον. Με δυσκολία καλλιεργήθηκαν οι σχέσεις, τώρα θέλουν 
να τις αγνοήσουν, να ξεριζώσουν τους δεσμούς που δημιουργήθηκαν, να βασα-
νίσουν τα παιδιά που γεννήθηκαν, να χαρίσουν ταπεινή ικανοποίηση στους «εξ 
αίματος» Έλληνες, να τους γυρίσουν πίσω στις απωθημένες προκαταλήψεις.
Μα δεν αξίζουμε κάτι καλύτερο; ●

Η εκλογική αναμέτρηση της 6ης Μα-
ΐου είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς 
είναι η πρώτη μετά την (ουσιαστι-

κή) χρεοκοπία του ελληνικού κράτους 
και συμβαίνει σε μια στιγμή που ούτε η 
παραμονή της χώρας στο ευρώ έχει τε-
λεσίδικα διασφαλιστεί, ούτε είναι σα-
φές προς ποια κατεύθυνση πρόκειται 
να πορευτεί στο επόμενο διάστημα η 
Ευρώπη.
Ο ελληνικός λαός στη μεγάλη του 
πλειοψηφία εξακολουθεί να παραμέ-
νει ορθολογικά υπέρ της Ευρώπης και 
του ευρώ. Τα ποσοστά όμως των δύο 
κυβερνητικών κομμάτων, όπως αυτά 
εμφανίστηκαν πριν απαγορευτεί η 
δημοσίευσή τους, από τις πληρο-
φορίες που διαρρέουν έκτο-
τε αλλά και από προσωπική 
εμπειρία (είχα την ευκαιρία 
το τελευταίο εικοσαήμερο 
να επισκεφθώ 22 νομούς της 
χώρας και να έρθω σε επαφή 
με κάθε είδους ανθρώπους 
σε μικρές και μεγάλες πό-
λεις και χωριά), δεν φαίνε-
ται να ανακάμπτουν. Υπάρ-
χουν εκατομμύρια πολίτες που είναι 
τυπικά αναποφάσιστοι και ακόμα 
περισσότεροι που δηλώνουν κάποιο 
κόμμα, αλλά δεν έχουν στην πραγματι-
κότητα αποφασίσει. 
Το τι θα επιλέξουν θα καθορίσει με πο-
λύ πραγματικό τρόπο τη ζωή όλων στα 
επόμενα χρόνια. Οι πιθανότητες επιτυ-
χίας της επόμενης κυβέρνησης, όποια κι 
αν είναι αυτή, είναι σε κάθε περίπτωση 
αμφίβολες. Το έργο που έχει μπροστά 
της είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Ελλάδα 
πρέπει να μετακινήσει ένα σχεδόν εκα-
τομμύριο ανθρώπους από τον υπερτρο-
φικό εσωστρεφή καταναλωτικό τομέα 
της οικονομίας που ζούσε με δανεικά, 
στον ατροφικό εξωστρεφή παραγωγι-
κό τομέα. Οι περισσότεροι από αυτούς 
είναι ήδη άνεργοι. Για να βρουν δου-

λειά  η χώρα πρέπει να προσελκύσει ε-
πενδύσεις σε βαθμό πρωτοφανή για τα 
δεδομένα της, με τα δημόσια οικονομι-
κά σε κατάσταση χρεοκοπίας, αποκομ-
μένη από τις αγορές χρήματος (τόσο για 
το δημόσιο, όσο και για τον ιδιωτικό το-
μέα) και με το κράτος να βρίσκεται στην 
κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε.  
Οι ελπίδες που προέρχονται από αλ-
λαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι 
μικρές. Ακόμα κι αν οι Ευρωπαίοι προ-
χωρήσουν στην έκδοση ευρωομολόγου 
αυτό δεν πρόκειται να αφορά την Ελ-
λάδα μέχρι το 2020. Μπορεί να έχουμε 
κάποια αξιόλογη βοήθεια στη χρημα-
τοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων 
(αυτό ήταν το αντικείμενο το σχεδίου 
2020 που προετοιμάσαμε ως Δημοκρα-
τική Συμμαχία μαζί με τους Ευρωπαίους 
Φιλελευθέρους) και μια λίγο μακρύτερη 
διάρκεια στη δημοσιονομική προσαρ-
μογή, με μια μικρή αναβολή ενός έτους 
και 1% ή 2% του ΑΕΠ από το 2014 στο 
2015. Αλλά ως εκεί. Αυτό είναι ένα πι-
θανό ευνοϊκό σενάριο που μπορεί κα-
νείς λογικά να προβλέψει.
Με τα δεδομένα αυτά η Δημοκρατική 
Συμμαχία δίνει στους πολίτες που θε-
ωρούν ότι τα δύο κόμματα δεν έχουν 
αλλάξει και δεν επιθυμούν να τα ψηφί-
σουν, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποι-

ούν την έκταση των δυσκολιών και 
τη σημασία που έχει η παραμονή 
στην Ευρώπη, μια θετική διέξοδο. 

Όποιοι την επιλέξουν δεν 
θα εξαντλήσουν την ψήφο 
τους σε διαμαρτυρία (είτε 
μια πολυτελή διαμαρτυρία 
κάποιας ελίτ, είτε μια δια-
μαρτυρία που να αφορά το 
θυμικό), αλλά θα βοηθήσουν 
να μπει στη Βουλή ένα κόμ-
μα που είναι με συνέπεια 
φιλοευρωπαϊκό, που βοηθά 

στη βελτίωση της εικόνας της Ελ-
λάδας στην Ευρώπη (όπου η Ντόρα 

Μπακογιάννη εξακολουθεί να είναι 
ένας από τους λίγους  Έλληνες πολιτι-
κούς που διαθέτει ικανό κύρος και απο-
δοχή) και το οποίο στη σύντομη πορεία 
του στήριξε με όσες δυνάμεις διέθετε τις 
μεταρρυθμίσεις. Η Δημοκρατική Συμ-
μαχία στη Βουλή θα είναι χρήσιμη για τη 
χώρα, είτε ως υπεύθυνος κυβερνητικός 
εταίρος είτε ως εναλλακτικός πολιτικός 
πόλος που θα κάνει αντιπολίτευση, όχι 
αρνούμενη τα πάντα, αλλά από τη σκο-
πιά της ανάγκης προώθησης των αλλα-
γών στο κράτος που όλοι γνωρίζουμε 
ότι πρέπει επειγόντως να γίνουν. ●

* Ο Θ.Σ. είναι ευρωβουλευτής και υπεύθυνος του Τομέα 
Οικονομίας της Δημοκρατικής Συμμαχίας

Μια θετική διέξοδος
Του Θόδωρου Σκυλακάκη

Η Δημ. Συμ-
μαχία θα εί-
ναι χρήσιμη 

ως υπεύθυνος 
κυβερνητικός 

εταίρος

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
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Πριν από μερικές ημέρες ο Α-
ντώνης Σαμαράς μίλησε σε 
«ανθρώπους των γραμμάτων 

και των τεχνών» στο χώρο του Ιδρύμα-
τος Μιχάλης Κακογιάννης. Στην ομι-
λία του ζήτησε από το ακροατήριό του 
να βοηθήσει έτσι ώστε να απενοχοποι-
ηθούν όροι και έννοιες όπως είναι η 
πατρίδα, ο Θεός, η επιχειρηματικότη-
τα κ.λπ. Με αυτή την αφορμή θέλω να 
αναφερθώ σε δυο ανεξάρτητα μεταξύ 
τους θέματα: τη σχέση του αρχηγού της 
ΝΔ με τις παραδοσιακές δεξιές αξίες και 
το αν οι έννοιες Θεός και πατρίδα είναι 
όντως ενοχοποιημένες στην Ελλάδα 
ώστε να χρειάζονται απενοχοποίηση. 
Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι η 
επίκληση των παραδοσιακών συντηρη-
τικών αξιών από τον Σαμαρά είναι μια 
κίνηση τακτικής προκειμένου να απο-
δυναμώσει την εκλογική δυναμική των 
άλλων δεξιών κομμάτων (Χρυσή Αυγή, 
Καμμένος, ΛΑΟΣ). Ο Σαμαράς όμως δεν 
εμφανίστηκε τώρα στην πολιτική. Ξεκί-
νησε ως πολιτικό παιδί του Ευάγγελου 
Αβέρωφ, έδωσε «πατριωτικό» δείγμα 
γραφής με την υπόθεση του Σκοπιανού 
και συνέχισε δημιουργώντας την ΠΟ-
ΛΑΝ στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. 
Συνεπώς δεν έχω λόγους να πιστεύω ότι 
η τωρινή στάση του είναι καιροσκοπική. 
Ο Σαμαράς είναι ένας δεξιός παλαιάς 
κοπής που το πολιτικό τοπίο όλα αυτά 
τα χρόνια δεν ευνοούσε. Και δεν ευνο-
ούσε γιατί η μάχη της εξουσίας στην Ελ-
λάδα παιζόταν στην προσέλκυση των 
κεντρώων ψηφοφόρων. Αυτός ήταν και 
ο λόγος που η ΝΔ μεταπολιτευτικά υιο-
θετούσε ένα μετριοπαθές προφίλ, ιδίως 
την εποχή του Καραμανλή του μικρού. 
Το ερώτημα είναι αν στη σημερινή πρω-
τόγνωρη συγκυρία το «προϊόν» Σαμαρά 
μπορεί να «πουλήσει». Όπως όμως δεί-

χνουν τα ποσοστά των άλλων συγγενών 
κομμάτων, και ιδίως των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων, αυτό το «προϊόν» υπάρχουν 
άλλοι που μπορούν να το «πουλήσουν» 
καλύτερα και αυθεντικότερα. Το δεύ-
τερο θέμα είναι αν οι έννοιες Θεός και 
πατρίδα έχουν όντως ενοχοποιηθεί 
στην Ελλάδα ώστε να χρειάζονται 
απενοχοποίηση. Διάβαζα πρόσφα-
τα μια ξένη έρευνα στην οποία οι 
Έλληνες εμφανίζονταν ως ο πιο 
θρήσκος λαός στην Ευρώπη με τους 
λιγότερο θρήσκους να είναι οι κάτοι-
κοι της βόρειας και ανατολικής 
Ευρώπης. Όποιος όμως ζει 
στην Ελλάδα δεν χρειάζε-
ται καμία έρευνα για να 
γνωρίζει το προφανές. 
Οι Έλληνες είναι θρή-
σκοι και μάλιστα πολύ. 
Η συγκεριμένη 

έρευνα ανέφερε και κάτι άλλο φαινομε-
νικά παράδοξο. Παρότι θρήσκοι οι Έλ-
ληνες παρουσίαζαν από τα χαμηλότερα 
ποσοσοτά εκκλησιασμού. Όποιος ζει 
στην Ελλάδα είναι εύκολο να διαπιστώ-
σει ότι η σχέση των Ελλήνων με τη θρη-
σκεία είναι περισσότερο τυπολατρική 
και λιγότερο πνευματική. Περισσότερο 
θεοφοβούμενοι και λιγότερο θρήσκοι 
δηλαδή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έ-
χουν ενοχοποιήσει την έννοια του Θε-
ού. Το αντίθετο θα έλεγα. Πέρα από το 
θέμα της θρησκείας όλες οι διεθνείς έ-
ρευνες που απεικονίζουν τις κοινωνι-
κές αντιλήψεις παρουσιάζουν τους 
Έλληνες με σημαντική απόκλιση 
από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, 
επί το συντηρητικότερο εν-
νοείται. Με άλλα λόγια οι 
Έλληνες είναι αυτό που στη 

στατιστική αποκαλεί-
ται outliers. Συνε-

πώς πιστεύω ότι 
οι ανησυχίες του 
πρ ο έδ ρ ου τ η ς 
ΝΔ είναι υπερ-
βολικές. Το ίδιο ισχύει 

και για την έννοια 
της πατρίδας. 

Οι  Έλ λ ηνες 
έχουν 
μια 
ιδιαί-
τερη 
ευ-
αι-
θη-

σία στο θέμα της πατρίδας, της ελληνι-
κότητας κ.λπ. Ακόμη και τα κόμματα της 
Αριστεράς επικαλούνται συχνά τον πα-
τριωτισμό, με πιο πρόσφατο παράδειγ-
μα εκείνο του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς φυ-
σικά να υστερεί και το ΚΚΕ. Στις χώρες 
του δυτικού κόσμου κάτι αντίστοιχο θα 
προκαλούσε κάποια αμηχανία, ακόμη 
και δυσφορία (it would raise eyebrows, 
όπως θα έλεγαν οι φίλοι μας οι Άγγλοι). 
Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με όλες τις ι-
διαιτερότητες που αυτό συνεπάγεται. 
Και στο θέμα του πατριωτισμού όμως 

συμβαίνει κάτι παρόμοιο με εκείνο 
της θρησκείας. Υπερισχύει η τυπο-
λατρία έναντι της ουσίας. Όταν οι 
Έλληνες καλούνται να πράξουν το 

πατριωτικό τους καθήκον 
με το ένα είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους απέναντι 
στο κράτος και την κοινω-
νία, τότε ο πατριωτισμός 
πάει περίπατο. Καλά είναι 
τα πατριωτικά συλλαλη-
τήρια και οι σημαίες, αλλά 
καλύτερος ο ατομισμός και 

η προσφυγή στα προσωπικά και οι-
κογενειακά δίκτυα. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι οι  Έλληνες έχουν ενο-
χοποιήσει την έννοια της πατρίδας. Το 
αντίθετο θα έλεγα. Και εδώ λοιπόν οι 
φόβοι του προέδρου της ΝΔ είναι υπερ-
βολικοί. Πέρα όμως από τις ανησυχίες 
–υπερβολικές ή μη– του προέδρου της 
ΝΔ για τη σχέση των Ελλήνων με τις έν-
νοιες Θεός και πατρίδα υπάρχουν και 
πιο άμεσα προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. Για να το πω διαφο-
ρετικά, αυτή την εποχή καίγεται η γού-
να μας. Τίθεται συνεπώς το ερώτημα: ο 
Θεός και η πατρίδα μπορούν να δώσουν 
μερικές ακόμη ψήφους στον Σαμαρά, 
μπορούν όμως να ρίξουν τα σπρεντς; ●

Μπορούν 
ο Θεός και 
η πατρίδα 
να ρίξουν 
τα σπρεντς;
Του ΓιώρΓου ςώτηρέλλου

Στη σημερινή 
συγκυρία, το 

«προϊόν» 
Σαμαρά 

μπορεί να 
«πουλήσει»;
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«To ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεδομένο. Η 
συμμετοχή σε κυβέρνηση δεν είναι ούτε 
προνόμιο ούτε απόλαυση. Είναι εθνικό 
καθήκον που μπορούμε να επιτελέσου-
με μόνο αν διαμορφώνονται οι σχετικές 
προϋποθέσεις, αν ο λαός το θέλει» επι-
σημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγ-
γελος Βενιζέλος. 
 
H 7η Μαΐου θα είναι, όπως όλα δείχνουν, 

μια μέρα μη αυτοδυναμίας... Ναι, σωστά. 
Αλλά, ο μοναδικός στην Ελλάδα που ο-
νειρεύεται ακόμα αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση της ΝΔ νομίζω ότι είναι ο κ. Σα-
μαράς και μερικοί ακόμα ίσως κοντινοί 

του άνθρωποι που τον συμβουλεύουν. 
Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες στη χώρα αυ-
τή έχουν αντιληφθεί πως η πρωτοφα-
νής αυτή κρίση δεν είναι δυνατόν να α-
ντιμετωπιστεί από ένα και μόνο κόμμα. 
Εμείς, όπως ξέρετε, μιλάμε για αυτοδύ-
ναμη Ελλάδα. Γι’ αυτό και χαρακτήρισα 
την πρόταση του κ. Σαμαρά για αυτο-
δύναμη κυβέρνηση της ΝΔ ως «ντεμο-
ντέ». Η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών θέλει συνεργασία. Ένας ασφα-
λής τρόπος υπάρχει για να επιτευχθεί η 
συνεργασία όλων των υπευθύνων φι-
λοευρωπαϊκών δυνάμεων, συμπεριλαμ-
βανομένης και της Αριστεράς: να ’ναι το 
ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. 
 
Αυτό είναι καλό ή κακό για τον τόπο; Γυ-

ρίζουμε σελίδα και σε ποια κατεύθυνση; 

Εμείς, όπως ξέρετε, είχαμε μια αυτοδύ-
ναμη πλειοψηφία στην προηγούμενη 
Βουλή, άνετη. Μέχρι και το σχηματισμό 
της κυβέρνησης Παπαδήμου, πήραμε 
στις πλάτες μας την υπόθεση, μόνοι μας, 
και το φορτίο ήταν δυσβάσταχτο. Δεν 
μπορέσαμε και δεν έπρεπε τελικά να 
προχωρήσουμε μόνοι μας. Αυτό ήταν 
λάθος. Προσωπικά, από τον Μάιο του 
2010, ήμουν της άποψης ότι έπρεπε ν’ 
αναζητηθεί πλειοψηφία 3/5, 180 βου-
λευτών, για ν’ αναλάβει ο καθένας την 
ευθύνη του. Αν αυτό είχε συμβεί εξαρ-
χής, θα υπήρχε μεγαλύτερο εύρος στή-
ριξης των δύσκολων αποφάσεων που 
πήραμε. Κυρίως, όμως, θα είχαμε απο-
φύγει πολλούς «τζάμπα μάγκες», όπως 
τους αποκαλώ, οι απόψεις των οποίων 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώ-
ρα. Γιατί έξω απ’ το χορό, πολλοί πολλά 
τραγούδια ξέρουν.
 
Άρα, είναι θετική εξέλιξη η μη αυτοδυνα-

μία... Καταρχάς η παλιού τύπου αυτο-
δυναμία δεν έχει καμία σχέση με τους 
αριθμούς, με τις τωρινές τάσεις του ε-
κλογικού σώματος. Κανείς δεν μπορεί 
μόνος. Πρέπει συνεπώς να πάμε στη 
μεγάλη συνεργασία των φιλοευρωπαϊ-
κών δυνάμεων της υπευθυνότητας, της 
αλληλεγγύης και των μεταρρυθμίσεων. 
Η συνεργασία όμως πρέπει να είναι  συ-
νεργασία. Θέλει κουλτούρα συνεργασί-
ας, σοβαρότητα και αίσθηση του μεγέ-
θους του προβλήματος.

Ναι, αλλά θα βρεθεί κοινός τόπος για βιώ-

σιμη κυβέρνηση από τις φιλοευρωπαϊκές 

δυνάμεις –όπως λέτε– ή μήπως θα πάμε ξα-

νά για εκλογές; Την επομένη των εκλο-
γών, το ΠΑΣΟΚ θέλει και μπορεί να η-
γηθεί της συμμαχίας των δυνάμεων που 
θέλουν την Ελλάδα στην Ευρώπη, που 
θέλουν την Ελλάδα στο ευρώ. Το ΠΑ-
ΣΟΚ, ως η μεγάλη προοδευτική παρά-
ταξη που βρίσκεται ιδεολογικά στο μέ-
σον του πολιτικού φάσματος, φιλοδοξεί 
να ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία 
του τόπου, αυτή της πανστρατιάς των 
υπεύθυνων δυνάμεων που θα βγάλουν 
οριστικά τη χώρα από την κρίση.  
 
Όμως τι περιθώρια συνεργασιών υπάρ-

χουν με τα σημερινά δεδομένα; Δείτε την 
εικόνα το βράδυ των εκλογών. Εμείς λέ-
με προεκλογικά αυτό που θα λέμε και 
μετεκλογικά. Οι άλλοι, και κυρίως οι 
δυνάμεις της Αριστεράς που ορίζονται 
ως φιλοευρωπαϊκές, πρέπει να προσέ-
ξουν μήπως έχουν δυσκολία να δικαιο-
λογήσουν τη στάση τους μετεκλογικά.  
 
Οπότε; Πεποίθησή μου είναι ότι μέχρι τις 
εκλογές θα αλλάξουν δύο πράγματα, και 
τα δύο για το καλό της χώρας: αφενός οι 

πολίτες θα καταλάβουν ότι με την ψήφο 
τους την Κυριακή δεν απαντούν στο ε-
ρώτημα «ποιον θέλετε να τιμωρήσετε» 
αλλά «ποιος είναι ικανός να βγάλει τη 
χώρα από το αδιέξοδο, παραμένοντας 
στην Ευρώπη και στο ευρώ». Και αφε-
τέρου οι λοιπές φιλοευρωπαϊκές δυνά-
μεις, έστω και μετεκλογικά, ελπίζουμε 
ότι θα παραμερίσουν τους εγωισμούς, 
τις πρόχειρες, αντιπαραγωγικές και 
παρωχημένες συνθηματολογίες και θα 
ακολουθήσουν το ΠΑΣΟΚ στην πορεία 
οριστικής εξόδου της χώρας από την 
κρίση. Διαφορετικά, έστω και μια ημέ-
ρα ακυβερνησίας ισοδυναμεί με μεγάλο 
κίνδυνο για τη χώρα. Και το ερώτημα 
είναι απλό: πώς θα πληρωθούν μι-
σθοί και συντάξεις τον Ιούνιο; Πώς 
θα λειτουργήσουν τα σχολεία; Τα 
νοσοκομεία;
 
Φοβάστε μια Βουλή των ά-

κρων, μια Βουλή με την παρου-

σία της Χρυσής Αυγής; Αυτό 
είναι ένα ενδεχόμενο που αν 
συμβεί θα είναι ντροπή για 
το ίδιο το πολίτευμα. Δεν 
μπορώ να φανταστώ ότι οι 
νοσταλγοί του ναζισμού θα 
μπουν με βηματισμό χήνας στο ναό 
της Δημοκρατίας μας. Θα είναι ένα 
ντροπιαστικό θέαμα, αν συμβεί αυ-
τό. Θα ξυπνήσει μνήμες Γερμανίας του 
Μεσοπολέμου, μνήμες Βαϊμάρης, επο-
χές δικτατορίας και φασισμού, εποχές 
που όλοι μας, όσοι τις ζήσαμε, θέλουμε 
να τις ξεχάσουμε. Είναι κοινός τόπος η 
πρόσκαιρη ενίσχυση τέτοιων ομάδων 
σε περιόδους κρίσης. Θέλω να ελπίζω 
όμως ότι την ώρα της κάλπης το τοπίο 
θα ξεκαθαρίσει. Και με την επιστροφή 
της χώρας στην ανάπτυξη από το 2013, 

σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, οι πυ-
ρήνες αυτοί θα απομονωθούν και θα 
εξαφανιστούν, όπως τους αρμόζει και 
όπως –ευτυχώς– μας έχει διδάξει η πα-
γκόσμια ιστορία.  
 
Είναι  δεδομένη η θέση μας στην Ευρωζώ-

νη την επομένη των εκλογών, σε περίπτω-

ση που ανακύψουν δυσμενείς πολιτικοί 

συσχετισμοί; Ή μήπως κινδυνολογούν οι 

φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις για να κερδί-

σουν ψήφους; Πράγματι πολλοί λένε: 
«Τώρα πια είναι πολύ ακριβό για τους 
Ευρωπαίους να μας δείξουν την πόρτα, 
έχουν ήδη δώσει πολλά χρήματα για 
την Ελλάδα». Η απάντηση είναι πολύ α-
πλή. Σε περίπτωση πολιτικής αστάθει-
ας ή δυσμενών για τη χώρα πολιτικών 
συσχετισμών, οι εταίροι μας μπορούν 
κάλλιστα να μας πουν: «Μείνετε στο 
ευρώ, πληρώνουμε τις εξωτερικές υπο-
χρεώσεις σας για να μην έχει πρόβλημα 
η Ευρωζώνη, αλλά βγάλτε τα πέρα μό-
νοι σας με τις εσωτερικές πληρωμές». 
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η 
προσαρμογή που εμείς ζητάμε να γίνει 
μέσα σε τρία αντί για δύο χρόνια ώστε 
να ανακουφιστεί ο Έλληνας πολίτης, 
θα γίνει τελικά μέσα σε τρεις εβδομά-
δες! Με δραστική περικοπή μισθών και 
συντάξεων πάνω από 50%, περικοπή 
επιδομάτων, δαπανών υγείας, γιατί α-
πλούστατα δεν θα έχουμε να πληρώ-
σουμε. Και αυτό δεν είναι κινδυνολο-
γία, είναι η απόλυτη αλήθεια.  
 
Εφόσον η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα την ερ-

χόμενη Κυριακή, δικαιούται ο Α. Σαμαράς 

να διεκδικήσει τον πρωθυπουργικό θώκο;  
Σημασία δεν έχει τι νομίζει ο κ. Σαμα-
ράς ότι δικαιούται, αλλά ποια είναι η 
ασφαλής εθνική και υπεύθυνη λύση. 
Αυτή τη λύση προτείνει το ΠΑΣΟΚ.  

 
Εσείς θα συναινούσατε σε μια τέτοια 

εξέλιξη; Θα  δίνατε έστω ψήφο ανο-

χής και με ποιες προϋποθέ-

σεις;  Έχω πει πολλές φορές, 
και δεν θα κουραστώ να το 
λέω, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εί-
ναι δεδομένο. Η συμμετο-
χή σε κυβέρνηση δεν είναι 
για εμάς ούτε προνόμιο ού-
τε απόλαυση. Είναι εθνικό 
καθήκον, που μπορούμε να 
επιτελέσουμε μόνο αν δι-

αμορφώνονται οι σχετικές προϋ-
ποθέσεις, αν ο λαός το θέλει. Εμείς 

προτείνουμε έναν εθνικό συναγερμό 
όλων των υπεύθυνων φιλοευρωπαϊκών 
δυνάμεων για την ασφαλή έξοδο από 
την κρίση. Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει 
μόνο σε ό,τι γίνεται αποκλειστικά για 
το συμφέρον της χώρας. Και γι’ αυτό, έ-
χουμε δεσμευθεί. Πεποίθησή μου είναι 
ότι το ΠΑΣΟΚ, μέσα από τις διεργασίες 
που γίνονται στο εσωτερικό της ευρύτε-
ρης δημοκρατικής παράταξης, στα εκα-
τομμύρια των ψηφοφόρων του 2009, θα 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012

Προτείνουμε 
εθνικό συνα-
γερμό όλων 
των φιλοευ-

ρωπαϊκών 
δυνάμεων

Ευάγγελος Βενιζέλος

  Έστω και μια μέρα ακυβερνησίας 
θα κοστίσει ακριβά στη χώρα

Του έυτυΧη ΠΆλληκΆρη
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αναδειχθεί εντέλει την 6η Μαΐου ως η 
πρώτη πολιτική δύναμη.  
 
Δεσμευτήκατε να μη γίνουν νέες περικο-

πές σε μισθούς και συντάξεις τον Ιούνιο, 

αλλά να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές 

αλλαγές. Όμως δυόμισι χρόνια τέτοιες αλ-

λαγές δεν είδαμε, κι ας είχε το ΠΑΣΟΚ αυτο-

δυναμία. Πώς θα γίνουν τώρα και με ποιες 

εγγυήσεις; To ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη δυ-
σάρεστη θέση, όπως έχω ξαναπεί, του 
«συνεργείου διάσωσης» που προσπά-
θησε να περιορίσει την «πυρηνική 
καταστροφή» που άφησε πίσω της 
το 2009 η Νέα Δημοκρατία του κ. 
Καραμανλή και του κ. Σα-
μαρά. Στα μόλις δυόμισι 
χρόνια που βρέθηκε στην 
κυβέρνηση, μετρώντας και 
τη συγκυβέρνηση υπό τον 
κ. Παπαδήμο, το ΠΑΣΟΚ α-
φοσιώθηκε με όλες του τις 
δυνάμεις στη σωτηρία της 
χώρας, την αποφυγή της 
χρεοκοπίας και την παραμονή στο 
ευρώ. Και αυτός ο στόχος επετεύ-
χθη και με το παραπάνω.  
Τώρα πλέον υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. 
Χάρη στη δραστική μείωση του χρέους, 
τη νέα δανειακή σύμβαση, τη σταθερό-
τητα του χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος, τη ρευστότητα που θα αρχίσει επι-
τέλους να υπάρχει, υπάρχουν για πρώτη 
φορά οι προϋποθέσεις, οι εγγυήσεις, για 
να γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές που 
τόσο έχει ανάγκη η χώρα.   
Εμείς μιλάμε –έχοντας μετρήσει προ-
σεκτικά τις δυνατότητες– για σταδιακή 
κατάργηση των έκτακτων φόρων καθώς 
και τη μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών, για να αυξηθεί η απασχόληση 
και να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη.
 
Πώς κρίνετε την εμμονή του Αλέξη Τσίπρα 

να μην αποκλείει την παροχή στήριξης από 

τον Πάνο Καμμένο – κι αυτό παρά τις έντο-

νες αντιδράσεις που καταγράφτηκαν; Ο κ. 
Τσίπρας έχει παρουσιάσει την εικονική 
πρόταση της «αριστερής διακυβέρνη-
σης». Όμως, όλες οι δυνάμεις της Αρι-
στεράς την απέρριψαν απερίφραστα. 
Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος νομίζει ότι μπορεί 
να πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
να πάρει διερευνητική εντολή και να τη 
μετατρέψει μόνος του σε οριστική εντο-
λή σχηματισμού κυβέρνησης, γιατί προ-
φανώς αγνοεί ποιες είναι οι συνταγμα-
τικές διαδικασίες και τι σημαίνει αρχή 
της δεδηλωμένης. Ο πολιτικός τυχοδιω-
κτισμός και η επιπολαιότητα έχουν όρια. 
Η άνεση με την οποία μίλησε για στήριξη 
από τις δυνάμεις του υπερσυντηρητικού 
χώρου έχουν ήδη προκαλέσει τεράστιες 
αντιδράσεις στο εσωτερικό της παρά-
ταξής του. Συνεπώς αυτό το «πυροτέ-
χνημα» έδειξε ακόμη μία φορά πολιτικό 
μικρομεγαλισμό, ασυνέπεια και ένα πε-
ρίεργο άγχος για την εξουσία.  

Μήπως παρ’ όλα αυτά ήρθε η ώρα της Αρι-

στεράς, μιας αριστερής συγκυβέρνησης 

που μάλιστα θα επαναδιαπραγματευτεί 

τους όρους του μνημονίου ή ακόμα θα «πα-

γώσει» τις υποχρεώσεις μας προς τους ε-

ταίρους; Αυτή η τοποθέτηση μου θυμίζει 
τις αντιφατικές απόψεις του φίλου μου 
του κ. Κουβέλη: ναι στην Ευρώπη, όχι 
στις υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει αυτή 
η Ευρώπη. Δυστυχώς. Η Ευρώπη στην 
πραγματικότητα είναι ένα διαρκές πε-
δίο σκληρής διαπραγμάτευσης. Η Ευ-

ρωζώνη έχει ένα κοινό νόμισμα και 
τίποτε άλλο από τα «ενωτικά» στοι-
χεία ενός ομοσπονδιακού κράτους. 

Αλλά δεν υπάρχει και τίποτα 
καλύτερο από την Ευρώπη. 
Υπάρχει η μοναξιά τύπου 
Αλβανίας πριν την πτώση 
του υπαρκτού σοσιαλισμού. 
Επομένως, αν μια υποθετι-
κή αριστερή συγκυβέρνηση 
–που έχει ήδη καταγγελθεί 
από όλες τις αριστερές δυ-

νάμεις– τυχόν αποφασίσει δήθεν 
«πάγωμα» των υποχρεώσεών μας 

προς τους εταίρους, το μόνο που θα κα-
ταφέρει είναι να βρεθούμε εν μια νυκτί 
σε αδυναμία να ανταποκριθούμε ακό-
μη και στις πιο βασικές υποχρεώσεις 
του κράτους, την καταβολή μισθών και 
συντάξεων. Αρχικά οι απόψεις αυτές 
φαίνονται ρομαντικές, ανεφάρμοστες. 
Η επιμονή όμως σε αυτές αποτελεί πο-
λιτικό τυχοδιωκτισμό.
 
Η συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες 

μέρες παρέμεινε χαμηλή. Τι προσδοκά το 

ΠΑΣΟΚ μέχρι την κάλπη; Τι μήνυμα στέλνει 

στους αναποφάσιστους, τους δυσαρεστη-

μένους ή ακόμα και οργισμένους οπαδούς 

του; Τώρα, αυτές τις ημέρες αποφασί-
ζουν οι πολίτες. Στις εκλογές αυτές κρί-
νεται το μέλλον μιας γενιάς, όπως είναι 
το σύνθημα που μου φωνάζουν οι νέοι 
μας στις συγκεντρώσεις. Στην πραγ-
ματικότητα, όμως, κρίνεται το μέλλον 
πολλών γενεών. Πιστεύουμε ότι όταν 
κάποιος σκέφτεται λογικά, με ηρεμία, 
με ψυχραιμία, τις προτάσεις που έχει 
μπροστά του, καταλήγει στη δική μας 
πρόταση, εκτιμώντας την αλήθεια, την 
ειλικρίνεια και το συγκεκριμένο πρα-
κτικό χαρακτήρα αυτών που λέμε.  
Απέναντι στους δυσαρεστημένους υ-
ποστηρικτές μας, απαντάμε με έντονη 
αυτοκριτική. Φίλες και φίλοι, το μήνυ-
μα ελήφθη. Έχουμε μάθει από τα λάθη 
μας και κοιτάμε μπροστά. Επειδή όμως 
τα όρια της τιμωρίας του πολιτικού συ-
στήματος και της αυτοτιμωρίας της ί-
διας της χώρας είναι δυσδιάκριτα, δεν 
πρέπει οι θυσίες του ελληνικού λαού 
να πάνε χαμένες στα χέρια ανθρώπων 
μη ικανών να ολοκληρώσουν την έξοδο 
από την κρίση. ●

* Ο Ευ. Β. είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Δεν πρέπει 
οι θυσίες του 

ελληνικού 
λαού να πάνε 

χαμένες
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Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ δεν αποτελεί λύ-
ση, εκτιμά ο Φ. Κουβέλης και προσθέτει: «Εί-
μαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, με την προϋ-

πόθεση ότι θα υπηρετούν την αλλαγή των πολι-
τικών και όχι ευκαιριακές συμπράξεις για τη νομή 
της εξουσίας ή τη συνέχιση, με άλλο τρόπο, της 
ίδιας πολιτικής». 

Ας ξεκινήσουμε πρώτα από μια εικόνα που 
κατέγραψαν οι δημοσκοπήσεις και εμ-
φανίζει μια Βουλή πολλών κομμάτων... Η 
κοινωνία έχει ανακαθορίσει τους συσχετισμούς 
της. Αρκεί να καταγράψει κανείς το γεγονός ότι 
η μεσαία τάξη εξαφανίζεται, το 30% ζει κάτω 
από το όριο της φτώχειας, η ανεργία καλπάζει. 
Επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι 1.085.000. 
Επαναλαμβάνω, επίσημα καταγεγραμμένοι. Χω-
ρίς να υπολογίζει κανείς την κρυπτόμενη ή τη 
λανθάνουσα ανεργία...
 
Ιδιαίτερα στους νέους... Τραγικοί πρωταγωνι-
στές είναι οι νέοι άνδρες και οι νέες γυναίκες, που 
σε αυτό το ποσοστό κατέχουν –με την επίσημη 
καταγραφή– από 40% έως 50%. Αυτό έχει αλ-
λάξει τους κοινωνικούς συσχετισμούς. Και όταν 
αλλάζουν οι κοινωνικοί συσχετισμοί, επόμενο 
είναι αυτή η αλλαγμένη κοινωνία να διεκδικεί και 
να εκφράζεται αλλάζοντας και τους πολιτικούς 
συσχετισμούς.
 
Άρα, από την εποχή των αυτοδυναμιών 
–της Μεταπολίτευσης βασικά, όπως τη γνω-
ρίσαμε–, μπαίνουμε σε μια εποχή συνεργα-
σιών αναπόφευκτα; Αυτό είναι ζητούμενο. 
Αναμφισβήτητα διαμορφώνονται νέες πολιτικές 
συνθήκες και οι συνεργασίες εκ των πραγμάτων 
έχουν την παρουσία τους ως αναγκαιότητα.
 
Γιατί πώς αλλιώς θα κυβερνηθεί ο τόπος; Α-
κριβώς. Βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ποιες 
συνεργασίες, με ποιο περιεχόμενο προγραμμα-
τικής συμφωνίας και με ποιες φερέγγυες πολιτι-
κές πρακτικές και πρόσωπα. Ας μην ξεχνάμε ότι 
αυτό το πολιτικό σύστημα, εκτός από τις άλλες 
παθογένειες που είχε, είχε έντονο το στοιχείο 
της διαφθοράς. Και αυτή η διαφθορά πια είναι 
ένα καταλυτικό στοιχείο στις επιλογές της κοι-
νωνίας – και θα έλεγα ορθά.
 
Φοβάστε μια Βουλή των άκρων; Μια Βου-
λή με τη Χρυσή Αυγή μέσα;  Έκφραση των 
ακραίων πολιτικών δυνάμεων, των ακραίων εκ-
δοχών της πολιτικής, θα έχουμε. Αλλά δεν έχω 
ιδιαίτερο φόβο. Θα έχουν την παρουσία τους, 
μια παρουσία η οποία τροφοδοτήθηκε από τις 
ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος, τις δη-
μοκρατικές ανεπάρκειες, αλλά δεν φοβάμαι την 
κοινωνία της μεγάλης μεταβολής της δημοκρα-
τικής λειτουργίας.
 
Πάμε λίγο τώρα στην 7η Μαΐου. Όπως εί-
παμε, η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση. 
Προφανώς μια κυβέρνηση συνεργασίας, 
γιατί –από ό,τι αντιλαμβάνομαι– η αυτοδυ-
ναμία μάλλον δεν θα επιτευχθεί από τη ΝΔ. 
Ή διαφωνείτε σε αυτό;  Όχι, συμφωνώ με την 
εκτίμηση ότι το πλέον πιθανό, το έντονα πιθανό, 
είναι να μην υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. 
Εκείνο το οποίο ήδη προωθείται, παρά τα περί 
του αντιθέτου λεγόμενα από το ΠΑΣΟΚ και από 
τη Νέα Δημοκρατία –κυρίως από τη Νέα Δημο-
κρατία, λιγότερο από το ΠΑΣΟΚ– είναι μια συγκυ-

βέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ.
 
Λένε κάποιοι ότι αν το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεν 
έχουν ποσοστό πάνω από 50% ή ικανό α-
ριθμό εδρών, στην ουσία δεν θα έχουν νο-
μιμοποίηση να κυβερνήσουν. Συμφωνείτε 
με αυτό;  Βεβαίως. Δεν θα υπάρχει η αναγκαία 
δημοκρατική νομιμοποίηση. Έχω, επίσης, την 
εκτίμηση ότι είναι ενδεχόμενο από τα δύο αυτά 
κόμματα να προωθηθεί και μια άλλη κυβέρνηση, 
τύπου κυβέρνησης Παπαδήμου ή τύπου κυβέρ-
νησης Μόντι. 
 
Γιατί όχι; Και μια κυβέρνηση Παπαδήμου 
ή Μόντι μπορεί να είναι το αντίβαρο στο 
έλλειμμα πολιτικής που υπάρχει αυτή τη 
στιγμή στη χώρα για να κυβερνηθεί. Μια 
κυβέρνηση τέτοιου τύπου πάντοτε θα ελέγχεται 
αναφορικά με το περιεχόμενο της πολιτικής. Κι 
αν μια κυβέρνηση τέτοια στηριχθεί από το ΠΑ-
ΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία είναι βέβαιο ότι θα 
έχει δεσμευτικό πολιτικό περιεχόμενο, το οποίο 
καταγράφεται σήμερα από την πολιτική τους, η 
οποία –κατά την άποψή μας– δεν είναι η πολιτική 
που χρειάζεται ο τόπος.
 
Έχετε αναφερθεί επανειλημμένα στο γεγο-
νός ότι αν υπάρξουν αδιέξοδα στη διαμόρ-
φωση ενός κυβερνητικού σχήματος, θα 
πάμε ξανά σε εκλογές. Παρεμπιπτόντως, 
τα ίδια υποστηρίζει και ο κ. Σαμαράς. Το ε-
ρώτημά μου είναι: Η Δημοκρατική Αριστε-
ρά… Μισό λεπτό. Ο κ. Σαμαράς το υποστηρίζει, 
ακριβώς γιατί θέλει προεκλογικά να στηρίξει το 
επιχείρημα και την αναγκαιότητα –όπως λέει– 

της αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημο-
κρατίας. Η δική μου αναφορά στο ζήτημα των 
επαναληπτικών εκλογών αποτελεί εκτίμηση. Ότι 
δεν θα μπορέσει να προκύψει με άλλον τρόπο 
η όποια κυβέρνηση αν δεν πάμε σε επανα-
ληπτικές εκλογές και εφόσον δεν θα έχουν 
συντελεστεί τα δύο προηγούμενα ενδεχό-
μενα, δηλαδή συγκυβέρνηση Νέας Δημο-
κρατίας-ΠΑΣΟΚ ή μια κυβέρνηση 
τύπου Παπαδήμου.
 
Ωστόσο, το ερώτημά μου είναι: 
Η Δημοκρατική Αριστερά, εξ 
ορισμού, θα απέχει από τις δι-
αδικασίες διαμόρφωσης μιας 
κυβέρνησης μετεκλογικά την 
7η Μαΐου;  Εμείς, στην ενδεχό-
μενη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-
ΠΑΣΟΚ δεν θα πάρουμε μέρος. Και όπως 
επανειλημμένα έχω πει, δεν θα δώσουμε 
άλλοθι, δημοκρατικό, αριστερό άλλοθι, σε μια 
τέτοια συγκυβέρνηση.
 
Ψήφο ανοχής, υπό προϋποθέσεις, θα δίνα-
τε σε μια τέτοια κυβέρνηση; Όχι. Διότι, νομί-
ζω ότι η κρισιμότητα της περιόδου επιβάλλει όχι 
ψήφο ανοχής, αλλά ψήφο θετικής επιλογής. Και 
η θετική μας επιλογή αφορά στην πρότασή μας, 
ότι –ας το πω– εμείς θα αξιοποιήσουμε τη δύνα-
μη που θα μας δώσει ο λαός για παρέμβαση στις 
μετεκλογικές διαδικασίες, είτε από θέση προ-
γραμματικής αντιπολίτευσης είτε από θέση συμ-
μετοχής σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Δηλαδή, 
αποδεχόμαστε, με άλλα λόγια –και το έχουμε πει 
από την πρώτη στιγμή– την πρόκληση για μια κυ-

βερνώσα Αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε συνερ-
γασίες, με την προϋπόθεση ότι θα υπηρετούν 
την αλλαγή των πολιτικών και όχι ευκαιριακές 
συμπράξεις για τη νομή της εξουσίας ή τη συνέ-
χιση, με άλλο τρόπο, της ίδιας πολιτικής. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτετε; Σύ-
μπτωση σε προοδευτικό πρόγραμμα. Φερέγγυες 
πολιτικές και αξιόπιστα πρόσωπα για την εφαρ-
μογή του. Την πρότασή μας θα την απευθύνουμε 
σε όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου 
και τη στηρίζουμε σε μία πολύ συγκεκριμένη πο-
λιτική και προγραμματική βάση. Συμμετοχή στην 
Ευρωζώνη και το ευρώ...
 
Tην οποία θεωρείτε δεδομένη; Διασφα-
λισμένη; Εκτιμώ, πως ναι. Και παράλληλη δέ-
σμευση για σταδιακή απαγκίστρωση από τις 
επαχθείς, για τους εργαζόμενους και τους πολί-
τες, ρυθμίσεις του μνημονίου, με αναθεώρησή 
τους στη βάση συγκεκριμένων τροποποιήσεων 
και προγραμματικού πλαισίου, με παρεμβάσεις 
που εμείς προτείνουμε. Θα ήθελα να πω ότι η 
εμμονή στη συνέχιση της ίδιας της πολιτικής που 
εκφράζει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία με την 
παθητική αποδοχή του μνημονίου δεν αφήνει 
περιθώριο συνεργασίας. Το ίδιο ισχύει και για 
μια αντιμνημονιακή ρητορική, που ουσιαστικά 
προτείνει άμεση χρεοκοπία και επιστροφή στη 
δραχμή, ενώ ανοίγει παράλληλα τον ολισθηρό 
δρόμο για συμπτώσεις ανάμεσα σε ετερόκλητα 
ακραία πολιτικά και ιδεολογικά ρεύματα. Αυτό α-
ποτελεί και απάντηση. Η πρότασή μας –εδώ είναι 
το κρίσιμο– προϋποθέτει σοβαρές μετατοπίσεις 
προγραμματικού χαρακτήρα από τις δυνάμεις 
στις οποίες απευθύνεται κι αυτό θα διευκολυν-
θεί μόνο με την αλλαγή των πολιτικών συσχετι-
σμών. Η ενίσχυση κατά συνέπεια της Δημοκρα-
τικής Αριστεράς, η δύναμη που διεκδικούμε να 
μας δώσει ο ελληνικός λαός, δεν αποτελεί ένα 
στενό εγωιστικό στόχο, αλλά ανοίγει το δρόμο 
για στέρεες και αποτελεσματικές συνεργασίες 
σε προοδευτική κατεύθυνση. 
 
Έχετε δεχθεί οχλήσεις, επανειλημμένες, 
από τον Αλέξη Τσίπρα για μια σύμπραξη 
εξουσίας των αριστερών δυνάμεων. Γιατί 
αρνείστε μια τέτοια σύμπραξη; Όχι, τέτοια 
σύμπραξη ή κάποια πρόταση σύμπραξης δεν έ-
χουμε δεχθεί. Εκείνο που είχαμε δεχθεί κι εμείς 
και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν να κά-
νουμε μια σύμπραξη –άκουσον, άκουσον– στις 
μονοεδρικές έδρες...

 
Αυτό ήταν απόρροια μιας άρνησης για 
τις γενικότερες προθέσεις. Κοιτάξτε, 
η λειτουργία του εκλογικού συστήματος 

είναι συνολικότερη και δεν αφορά 
μεμονωμένα τις μονοεδρικές. Και, 
ας αναφερθώ και στο άλλο: είχε δι-
ατυπωθεί δημόσια από την πλευ-
ρά του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση «ελάτε 
να συνεργαστούμε όλοι μαζί, για 
να αφαιρέσουμε το μπόνους των 
πενήντα εδρών από τη Νέα Δημο-
κρατία». Και αυτό είναι πυροτέ-

χνημα, και αυτό είναι αβάσιμο, διότι ο ίδιος 
ο εκλογικός νόμος –και τέτοια σύμπραξη 

να κάνεις πριν από τις εκλογές– δεν σου πα-
ρέχει το μπόνους των πενήντα. Θα απαντήσω 

όμως και επί της ουσίας. Δεν μπορεί από μόνη 
της η αντιμνημονιακή στάση, με δεδομένες τις 
μεγάλες διαφορές που υπάρχουν αναφορικά με 
το τι πρέπει να γίνει στον τόπο, να συγκροτήσει 
το τόξο της ευρύτερης Αριστεράς. Είναι υπαρκτό 
το πρόβλημα του κατακερματισμού των δυνάμε-
ων της Αριστεράς, αλλά δεν μπορεί να αντιμετω-
πιστεί ερήμην των ουσιαστικών διαφορών, των 
προγραμματικών αντίπαλων θέσεων. Θα έλεγα, 
ακόμη και ερήμην και του στρατηγικού στόχου 
που θέτει κάθε δύναμη της Αριστεράς. ●

* Ο Φ.Κ. είναι πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς

Φώτης Κουβέλης 

Δεν θα δώσουμε ούτε ψήφο ανοχής 
σε συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ

Του έυτυΧη ΠΆλληκΆρη

Αποδεχόμα-
στε την πρό-

κληση για μια 
κυβερνώσα 

Αριστερά

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
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Ο κίνδυνος να βρεθούμε εκτός Ευρω-
ζώνης είναι υπαρκτός, ενώ μια Βου-
λή των άκρων την επομένη των ε-

κλογών θα θυμίζει... κόλαση, τονίζει η 
πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας 
Ντόρα Μπακογιάννη

Γιατί ψήφος στη Δημοκρατική Συμμαχία 

και όχι σε ένα οποιοδήποτε άλλο μικρότε-

ρο κόμμα; Έχετε το αλάθητο; Κανείς δεν 
έχει το αλάθητο και όλοι κρίνονται. Η 
Δημοκρατική Συμμαχία, όμως, έχει μια 
χαοτική διάφορα με τα άλλα κόμματα τα 
οποία έχουν επιλέξει τον εύκολο δρόμο 
του λαϊκισμού, των ανεδαφικών υπο-
σχέσεων και των μεγάλων λόγων. Εμείς 
εδώ και δύο χρόνια επιλέξαμε το δύσκο-
λο δρόμο. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Λέμε 
δύσκολες αλήθειες, καταθέτουμε προ-
τάσεις και αναλαμβάνουμε το κόστος. Η 
Συμμαχία πιστεύει πως έχει παρέλθει 
η εποχή των αερολογιών κι έχει έρθει 
η ώρα της πραγματικής πολιτικής, της 
πράξης και των συγκεκριμένων λύσεων. 
Σε αντίθεση με τους δύο αδιόρθωτους, 
που εξακολουθούν ακόμα και σήμερα 
να τάζουν τα πάντα στους πάντες, και 
τους άλλους επτά, που οδηγούν τη χώ-
ρα στην καταστροφή με αυτά τα τρελά 
που λένε, η δική μας πρόταση είναι προ-
ϊόν διαπραγμάτευσης, πράξη που δεν 
γνωρίζουν οι κ.κ. Βενιζέλος και Σαμα-
ράς, και έχει τη στήριξη των Ευρωπαίων 

Φιλελευθέρων του τρίτου μεγαλύτερου 
κόμματος στην Ευρώπη. Γι’ αυτό διεκδι-
κούμε τη θετική ψήφο των πολιτών και 
τους λέμε ότι δεν είμαστε κόμμα διαμαρ-
τυρίας, είμαστε κόμμα που παράγουμε 
πολιτική υπεύθυνη και αξιόπιστη. 

Μη αυτοδυναμία στις εκλογές σημαίνει κυ-

βερνήσεις συνεργασίας. Ποιοι με ποιους; 
Η Δημοκρατική Συμμαχία ήταν το μόνο 
κόμμα που μίλησε πρώτο για την ανά-
γκη συνεργασιών και συμμαχιών και 
τότε μας έσυραν τα μύρια όσα, για να 
προσχωρήσουν στη θέση μας αργότερα 
το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ και να σχηματίσουν 
τη συγκυβέρνηση Παπαδήμου. Με-
τεκλογικά οι δυνάμεις που πιστεύουν 
στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της 
χώρας, στην παραμονή της στην Ευρω-
ζώνη, οφείλουν να ενώσουν δυνάμεις, 
να σχηματίσουν την «Εθνική Ελλάδος», 
να μοιραστούν το πολιτικό κόστος των 
αποφάσεων που είναι απαραίτητο να 
ληφθούν για να ξεπεράσουμε την κρίση 
και να δούμε το πρώτο φως στο τούνελ. 
Αποτυπώνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις 
δημοσκοπήσεις πως οι πολίτες θέλουν 
να δουν το πολιτικό σύστημα να εγκαι-
νιάζει τον πολιτισμό των συνεργασιών. 

Πώς υπολογίζετε σε μια λύση συνεργασίας 

με ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, μια ευρωπαϊκή κυβερνη-

τική λύση, την ώρα που και οι δύο πρωτα-

γωνίστησαν στη διόγκωση της κρίσης; Η 
κυβέρνηση Παπαδήμου δεν μπορεί ν’ α-
ποτελεί δείγμα σύγκρισης. Η κυβέρνη-
ση Παπαδήμου είχε ως μοναδικό στόχο 
τη σύναψη της δανειακής σύμβασης και 
του PSI, με την πραγματική πολιτική να 
έχει παγώσει για έξι μήνες τώρα. Μετε-
κλογικά θα υπάρξουν συμφωνίες εξ 
αρχής και πολιτική πλατφόρμα πά-
νω στην οποία τα κόμματα θα συμ-
φωνήσουν. Η εντολή των 
πολιτών είναι αδιαπραγμά-
τευτη και αυτή που θ’ ανα-
γκάσει όσους συμμετέχουν 
να σοβαρευτούν.  

Σας φοβίζει μια “Βουλή των 

άκρων” μετεκλογικά; Με φο-
βίζει πολύ, γιατί μια τέτοια 
Βουλή θα είναι κόλαση. Φα-
νταστείτε την εικόνα με υ-
μνητές του Χίτλερ και δυνάμεις που 
λένε πράγματα αδιανόητα να απο-
φασίζουν στην πιο κρίσιμη στιγμή για 
τη χώρα. Κι αυτό οι πολίτες είμαι σίγου-
ρη ότι βαθιά μέσα τους το ξέρουν. Ξέρουν 
ότι η δημοκρατία παρακμάζει, όταν πε-
ριθωριακές και ευκαιριακές ομάδες επι-
χειρούν ν’ αντικαταστήσουν το κράτος 
δικαίου με τη βία, την αυτοδικία και τον 
παραλογισμό. Ο ελληνικός λαός είναι 
δημοκρατικός, έχει ευαισθησίες και πι-
στεύω ότι το δημοκρατικό κεκτημένο θα 

το προασπίσει με κάθε τρόπο. 

Τι έχετε να πείτε σε ένα νέο που σκέφτε-

ται να ψηφίσει Χρυσή Αυγή στις 6 Μαΐου; 
Κοιτάξτε, νιώθω απόλυτα την αγωνία 
του, αισθάνομαι το θυμό του, κατανοώ 
τη δίκαιη οργή του. Δικαίως εξοργίζε-
ται όταν δεν μπορεί να βρει δουλειά και 
αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό ή 
βλέπει τους γονείς του να μην μπορούν 
να τα βγάλουν πέρα και ταυτόχρονα να 
παρακολουθεί τα δύο αδιόρθωτα κόμ-
ματα να επιχορηγούν τους εαυτούς τους. 
Δικαίως εξοργίζεται όταν εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι του ιδιωτικού τομέα 
μένουν άνεργοι, την ώρα που το ίδιο το 
πολιτικό σύστημα δεν τολμά να μειώ-
σει το δικό του κόστος λειτουργίας, δί-
νοντας πρώτο το καλό παράδειγμα. Η 
απάντηση στους δύο αμετανόητους της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εί-
ναι η επιλογή των άκρων. Δεν μπορεί να 
είναι εκείνοι που επενδύουν στο λαϊκι-
σμό, στη δημαγωγία, στα ψέματα. Που 
καλλιεργούν αυταπάτες, σπέρνουν την 
ένταση, το διχασμό και υποθάλπουν τη 
βία. Πρέπει να ψηφίσουμε θετικά, κόμ-
ματα που μπορούν πραγματικά να βοη-
θήσουν να σταθεί η Ελλάδα όρθια μέσα 
στην Ευρώπη. Να βγούμε από την κρίση 
και να μπορέσουμε σαν χώρα και σαν 
λαός να βρούμε ξανά το δρόμο μας. 

Κινδυνεύουμε ακόμα να βρεθούμε εκτός 

ευρώ και Ευρώπης γενικότερα ή μήπως κιν-

δυνολογείτε για κάτι που δεν πρόκειται να 

συμβεί; Δεν μου πάνε εμένα οι κινδυνο-
λογίες. Αυτά ψάξτε τα σε εκείνους που 
επενδύουν στο φόβο και την απόγνωση 
του κόσμου. Όμως, για σκεφτείτε μια 
Βουλή που από τη μία πλευρά θα έχει τα 
δύο αδιόρθωτα κόμματα που εξακολου-
θούν να στηρίζουν το πελατειακό κρά-
τος και να μην έχουν τα κότσια να υλο-

ποιήσουν πολιτικές μεταρρυθμίσε-
ων και από την άλλη επτά δυνάμεις 
που λένε ό,τι τους κατέβει στο κε-

φάλι, για Ρώσους, Κινέζους, 
για μονομερή διαγραφή του 
χρέους και άλλα τέτοια. Αυ-
τό είναι η κόλαση του Δά-
ντη. Ποιος θα εμπιστευτεί 
μια χώρα με τέτοια σύνθεση 
κοινοβουλευτική, ώστε να 
έρθει να βάλει τα λεφτά του 
εδώ; Πώς θα βρουν αλλιώς 
δουλειά οι 1 εκατ. άνεργοι; 
Έτσι θα έρθουν επενδύσεις; 

Το πολιτικό σκηνικό που θα δια-
μορφωθεί, αν δυναμώσουν οι δυ-

νάμεις των άκρων ή αν τα δύο πρώην 
κόμματα εξουσίας δεν έχουν πίεση από 
όσους πράγματι πιστεύουν στις μεταρ-
ρυθμίσεις,  έχει πολύ μεγάλο κίνδυνο, 
ειδικά τώρα που εντείνεται η κρίση στην 
Ισπανία και μπορεί να μας οδηγήσει ε-
κτός Ευρωζώνης στα επόμενα χρόνια. ●  

* Η Ντ.Μπ. είναι πρόεδρος της Δημοκρατικής 
Συμμαχίας

Ντόρα Μπακογιάννη 

Χρειαζόμαστε μια «Εθνική 
Ελλάδος» για δούμε φως στο τούνελ

Του έυτυΧη ΠΆλληκΆρη

Έχει παρέλ-
θει η εποχή 

των αερολο-
γιών, έχει έρ-
θει η ώρα της 
πραγματικής 

πολιτικής



Μ ια μετεκλογική συνεργασία των δυνάμεων 
της Αριστεράς επιθυμεί ο Παύλος Γερουλά-
νος και όχι μια συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. 

Όσο για το ΠΑΣΟΚ, θεωρεί ότι αποτελεί το μόνο 
κόμμα της Κεντροαριστεράς που έχει τη δυνατό-
τητα και να κρατάει τη βάση του αρκετά συσπει-
ρωμένη και να αναγεννιέται.

Oι προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα κατακερ-
ματισμένο πολιτικό τοπίο. Βοηθάει αυτό τον 
τόπο ή όχι; Όχι, γιατί η 7η Μαΐου θα είναι μέρα 
δύσκολων αποφάσεων, μέρα που η χώρα θα 
πρέπει να υιοθετήσει μια ξεκάθαρη πορεία, και 
το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι αυτό 
να αποτελέσει προϊόν μιας διαπραγμάτευσης 
του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή. 

Τι εννοείτε; Όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση Παπα-
δήμου είχε συγκεκριμένους στόχους και χρο-
νοδιαγράμματα, λειτουργούσε αρμονικά. Όταν 
όμως έπρεπε να λύσει σημαντικά για τον τόπο 
θέματα, έξω από τα όρια του μνημονίου, καθυ-
στερούσε και κατέληγε σε αποφάσεις του χαμη-
λότερου κοινού παρανομαστή. Αντί να συνερ-
γαζόμαστε για να πετύχουμε εθνικούς στόχους, 
καταλήγουμε να διαχειριζόμαστε συντεχνίες. Η 
στάση της κυβέρνησης στα νομοσχέδια της παι-
δείας και της απελευθέρωσης των ταξί ήταν μια 
επιστροφή στο χθες που μας έφερε ως εδώ.

Πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα, ως μια 
επιστροφή στο χτες με ΠΑΣΟΚ και ΝΔ να εναλ-
λάσσονται στην εξουσία και ούτε γάτα ούτε 
ζημιά; Το κάθε κόμμα υπέστη φθορά για άλλους 
λόγους. Το ΠΑΣΟΚ γιατί αναγκάστηκε να πάρει 
μέτρα που δεν συνάδουν με την ιδεολογική του 
πλατφόρμα, όπως η μείωση μισθών και συντά-
ξεων. Κι αυτό θα το πληρώσει. Από την άλλη, η 
ΝΔ είχε μια ευκαιρία να κρατήσει μια άλλη στάση 

στα πράγματα και αυτό που τη φθείρει σήμερα 
είναι η ασυνέπεια της πολιτικής της στάσης. Η 
επόμενη μέρα θα χαρακτηριστεί από τη δυνα-
τότητα των μεγάλων κομμάτων να δώσουν ένα 
προγραμματικό στίγμα και να κινητοποιήσουν 
γύρω από αυτό δυνάμεις της κοινωνίας – είτε 
μέσω κοινοβουλευτικής συνεργασίας κομμάτων 
είτε προσφεύγοντας εκ νέου σε εκλογές...

Εκλογές ξανά, προτείνει και ο Α. Σαμαράς. Τις 
αντέχει ο τόπος; Πιστεύω στα μεγάλα κόμματα 
και στο ότι η πολιτική διαδικασία θα πρέπει να γί-
νεται μέσα σε αυτά, πριν φτάσουμε στην κάλπη. 
Εδώ που έχουμε φτάσει, ευχής έργο θα ήταν να 
υπάρξει μια ισχυρή μετεκλογική συνεργασία με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και στόχους. Θα ήθε-
λα να δω μια κυβερνητική συνεργασία με τα κόμ-
ματα της Αριστεράς, τα οποία όμως θα πρέπει να 
αποδεχτούν τις ευθύνες που απορρέουν από το 
μνημόνιο για την παραμονή μας στο ευρώ...

Πράγμα που πάντως δεν το αποδέχεται η Α-
ριστερά ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι 
της... Ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί και να παρ-
θούν αποφάσεις εντός και εκτός της δανειακής 
συμφωνίας. Σε αυτές τις αποφάσεις τα κόμματα 
της Αριστεράς έχουν τη δυνατότητα να εκφρά-
σουν λόγο επιρροής. Θα την αξιοποιήσουν ή θα 
απεμπολήσουν το δικαίωμά τους; Θέλω να πι-
στεύω ότι θα την αξιοποιήσουν. Αν δεν το κά-
νουν, εγκλωβισμένοι από  την αντιμνημονιακή 
τους στάση, θα χάσουν τους ψηφοφόρους που 
μπορεί να τους εμπιστεύτηκαν, αλλά δεν πιστεύ-
ουν ότι πρέπει η χώρα να πάει πίσω στη δραχμή. 

Έστω και εξ ανάγκης, όπως το θέτετε, βλέπε-
τε ενδεχόμενο συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ; Έχει 
πιθανότητες, αλλά πραγματικά με φοβίζει μια 
τέτοια συνεργασία αν γίνει ευκαιριακά, χωρίς 

σοβαρή προγραμματική σύγκλιση απόψεων και 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Την οποία προς το παρόν δεν βλέπω... Το α-
ντίθετο θα έλεγα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι πρώτη 
προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ είναι να κινηθεί με 
το μάτι προς τα αριστερά και κατά δεύτερο λόγο 
να μιλήσει με τη ΝΔ. Νομίζω ότι οι αποστάσεις 
του ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ αυτή τη στιγμή έχουν ανα-
πτυχθεί με έναν τέτοιο τρόπο, που είναι πολύ πιο 
δύσβατο το έδαφος της συνεργασίας απ’ ό,τι με 
τα αριστερά κόμματα, παρά την αντιμνημονιακή 
τους προσέγγιση. 

Δημοσκοπικά καταγράφεται η τάση παραμο-
νής στο ευρώ. Ωστόσο, ήδη εμφανίζονται ε-
νισχυμένοι οι σχηματισμοί με αντιευρωπαϊκή 
σημαία. Μήπως τα πράγματα δεν είναι τόσο 
αυτονόητα; Γιατί, για παράδειγμα, κερδίζουν 
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες; Ο κατακερματισμός 
δεν έχει συντελεστεί μόνο πάνω στην πολιτι-
κή γραμμή του μνημονίου. Πιστεύω ότι οι πα-
λινωδίες του Α. Σαμαρά και το γεγονός ότι δεν 
κατάφερε να δώσει ένα καινούργιο όραμα στην 
παράταξή του οδήγησαν στον κατακερματισμό 
της Δεξιάς. Ο πρόεδρος της ΝΔ εισπράττει την 
απουσία μιας βάσης πάνω στην οποία θα μπο-
ρέσει να χτίσει μια μεγάλη παράταξη της Δεξιάς. 
Σήμερα, δε, οδηγείται προς τα δεξιά, από όπου 
χάνει δυνάμεις, και αυτό δίνει μια ευκαιρία στο 
ΠΑΣΟΚ να ανακτήσει το κέντρο.

Σας τρομάζει μια Βουλή με τη συμμετοχή της 
Χρυσής Αυγής; Με ανατριχιάζει. Και ο κάθε Έλ-
ληνας που σήμερα λέει αβίαστα ότι θα ψηφίσει 
Χρυσή Αυγή πρέπει να κατανοήσει ότι άλλος εί-
ναι ο «συμπαθέστατος κύριος» που σήμερα τους 
παρέχει υπηρεσίες και άλλος θα είναι ο φασί-
στας που θα εκπροσωπήσει την ψήφο του στο 

ελληνικό κοινοβούλιο. Ελπίζω να το συνειδητο-
ποιήσουν πριν είναι αργά. 

Ας επιστρέψουμε στο ΠΑΣΟΚ. Πείτε μας ένα 
λόγο για τον οποίο ένας πολίτης θα πρέπει να 
δώσει την ψήφο του, μετά από αυτή τη θυελ-
λώδη διετία ή και γενικότερα με τον απολο-
γισμό του στη μεταπολίτευση. Είτε είναι θυ-
μωμένος με τα δύο τελευταία χρόνια είτε με τα 
τελευταία 40 που μας οδήγησαν εδώ, ο ψηφο-
φόρος του ΠΑΣΟΚ που φεύγει έχει λόγους που 
αισθάνεται θυμό. Θέλω να ελπίζω όμως ότι στην 
κάλπη, την ώρα που αναλογίζεσαι τι είναι καλό 
για το μέλλον του τόπου και της οικογένειάς του, 
θα αναγνωρίσει ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει η μόνη 
δύναμη της Κεντροαριστεράς που παλεύει για 
να μείνουμε στο ευρώ και να σταθεί η ελληνική 
κοινωνία και η μεσαία τάξη στα πόδια τους.

Μήπως έκλεισε ο κύκλος αυτός τώρα; Όχι, η 
Κεντροαριστερά παράταξη έχει την ιστορία της 
και μια θεμελιακή ανατροπή μπορεί να υπάρξει, 
αν βρεθούν φωτισμένοι ηγέτες ή κόμματα σε 
άλλους χώρους. Σήμερα δεν βλέπουμε κάτι τέ-
τοιο. Για την ώρα αυτό που φαίνεται είναι ότι το 
ΠΑΣΟΚ παραμένει η μόνη δύναμη αναγέννησης 
της Κεντροαριστεράς.

Πάντως θα δυσκολευτείτε να πείσετε την κοι-
νή γνώμη ενόψει της κάλπης... Βεβαίως, γιατί 
η οργή είναι μεγάλη και ο κόσμος κρίνει αυστηρά 
αυτό που γίνεται. Ωστόσο, πιστεύω ότι η δυνα-
μική που ζούμε σήμερα θα έχει ανατραπεί ριζικά 
την επομένη των εκλογών και θα ανατρέπεται 
συνέχεια όσο τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστε-
ράς δεν μπορούν να δώσουν ένα όραμα για τη 
χώρα. Εκ των πραγμάτων θα μείνει στο ΠΑΣΟΚ το 
έργο να δώσει ένα όραμα ανάτασης της Κεντρο-
αριστεράς.

Εστιάζουμε κυρίως στην οικονομική πλευρά 
της κρίσης. Είναι μόνο οι αριθμοί που δυστυ-
χούν; Η οικονομική κρίση είναι το σύμπτωμα 
μιας βαθύτερης κρίσης, που αφορά στις αξίες και 
τους θεσμούς της χώρας. Η Ελλάδα πάσχει πολύ 
από έλλειψη δομών. Δεν θέλω αυτό να ακουστεί 
τεχνοκρατικό, είναι βαθύτατα πολιτικό. Μόνο 
όταν υπάρχουν δομές μπορείς να επιλέξεις πολι-
τική κατεύθυνση και να κρίνεις τα αποτελέσματά 
της. Πώς μπορείς να κρίνεις τα αποτελέσματα 
της οποιασδήποτε φορολογικής πολιτικής, όταν 
δεν υπάρχουν δομές; Τι εννοώ με αυτό; Γιατί το 
«χαράτσι» ήταν το μόνο φορολογικό μέτρο που 
απέδωσε στο κράτος τα έσοδα που προϋπολογί-
στηκαν; Διότι δεν εξαρτιόταν από τους υπάρχο-
ντες φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς. Έπρεπε 
να βγει η κυβέρνηση από τα γρανάζια του κρά-
τους για να εισπράξει φόρους. Κάτι που βεβαίως 
δεν έπρεπε να γίνει μ’ αυτό τον τρόπο. Πιστεύω 
βαθιά ότι η γραφειοκρατία στη χώρα μας έχει 
οδηγήσει στο θάνατο της πολιτικής. Όπως και 
κάθε άλλης δημιουργίας. 

Ως υπουργός Πολιτισμού, το βρήκατε αυτό 
το εμπόδιο μπροστά σας; Θα σας απαντήσω 
με ένα παράδειγμα. Όταν ήρθα στο υπουργείο, 
όλες οι αποφάσεις για τις επιχορηγήσεις έβγαι-
ναν από το γραφείο του υπουργού. Ήταν προϊόν 
συναλλαγής μεταξύ του υπουργού και όποιου 
έμπαινε στο γραφείο του. Δημιουργήσαμε το μη-
τρώο επιχορηγούμενων φορέων, ώστε να κα-
ταγραφούν οι φορείς  που μπορούν να πάρουν 
χρήματα, συγκροτήσαμε επιτροπές για να αξιο-
λογήσουν αυτές τις αιτήσεις, έγινε δηλαδή ένα 
έργο δημιουργίας δομών για να μπορεί μετά ο 
καθένας να κρίνει την πολιτική επιλογή του υ-
πουργού. Και κάθε μας απόφαση την αναρτήσα-
με στο διαδίκτυο για να ξέρει ο καθένας τι απο-
φασίζουμε, γιατί και ποια είναι τα αποτελέσματα 
της απόφασής μας. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να 
γίνει παντού.  ●   

* Ο Π.Γ. είναι υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, 
υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ά  Αθήνας
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Το κλειδί για την έξοδο από την κρίση το 
έχουν οι δυνάμεις εκείνες της κοινωνίας 
που πιστεύουν στη θέση της Ελλάδας 

στην Ευρώπη και αναζητούν πολιτική στα-
θερότητα, διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό 
σύστημα και ξεπερνούν τα όρια του οποιου-
δήποτε κόμματος, επισημαίνει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην A.V.

Γιατί ένας νέος σήμερα να ψηφίσει ένα 
παραδοσιακό κόμμα; Μήπως για κάλπικες 
υποσχέσεις; Μήπως για κάποιο διορισμό 
στο Δημόσιο; Είναι αλήθεια ότι και κάλπικες 
υποσχέσεις έχει δώσει το πολιτικό σύστημα 
και διορισμούς έχει κάνει και πολλά έχει τά-
ξει και σε πολλές περιπτώσεις έχει ταυτιστεί 
με τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Όχι, όμως, 
όλοι. Δεν είμαστε όλοι οι πολιτικοί το ίδιο, 
δεν έχουμε το ίδιο μερίδιο ευθύνης. Ειδικά 
εκείνοι οι πολιτικοί που από την πρώτη στιγ-

μή της εκλογής μας έχουμε επισημάνει τα 
προβλήματα και έχουμε προτείνει συγκε-
κριμένες λύσεις. Τότε μάλιστα το «σύστημα» 
έκανε κάθε προσπάθεια για να ακυρώσει 
αυτές μας τις πρωτοβουλίες. Κατά συνέπεια 
οι νέοι άνθρωποι, που αντιλαμβάνομαι πλή-
ρως τα αδιέξοδα στα οποία έχουν περιέλθει, 
μπορούν να επιλέξουν με ποιοτικά κριτήρια 
υποψηφίους και από τα δύο παραδοσιακά, 
όπως λέτε, κόμματα. Να ξέρουν δε ότι θα 
φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους. Ας 
μας δώσουν την ευκαιρία. 

Φοβάστε μια Βουλή των άκρων την επομέ-
νη των εκλογών; Μια Βουλή με τη Χρυσή 
Αυγή; Θα σας έλεγα ψέματα, αν σας έλεγα 
πως όχι. Την ίδια στιγμή, όμως, πιστεύω στις 
νέες και δημιουργικές δυνάμεις της πατρί-
δας μας, στους πολίτες εκείνους που δεν 
γοητεύονται από τον καταγγελτικό λόγο 
κάποιων οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλ-
λευτούν το δίκαιο θυμό και την αγανάκτησή 
τους. Η σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας 
ζητά να της πούμε χωρίς περιστροφές πώς 
θα σταματήσουμε την κατρακύλα και θα βά-
λουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. 
Απαιτεί από τους πολιτικούς διαχειριστική 
επάρκεια και τη βούληση να συγκρουστούν 
με τις διεφθαρμένες νομενκλατούρες, ό-
που κι αν βρίσκονται. Από εκεί και πέρα ό,τι 
ανεβαίνει γρήγορα ενδέχεται να κατέβει α-
πότομα. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι ο 
παραδοσιακός υποστηρικτής της ΝΔ θα με-
τρήσει με προσοχή την ψήφο του και δεν θα 
τη δώσει εύκολα σε κόμματα που δεν λένε 
τίποτε για το διά ταύτα της επόμενης μέρας. 

Τι έθρεψε τους Ανεξάρτητους  Έλληνες; 
Πού έκανε το λάθος η ΝΔ; Η απόφαση της 
ΝΔ να στηρίξει το Μνημόνιο 2 δημιούργησε 
κλυδωνισμούς, αποχωρήσεις και τη δημι-
ουργία κόμματος από τον κ. Πάνο Καμμένο. 
Από εκεί και πέρα, όμως, δεν θα πιάσουμε 

κανέναν από το λαιμό για να γυρίσει στη ΝΔ. 
Το γεγονός ότι κάποιοι επέλεξαν να διαβούν 
τον εύκολο αντιμημονιακό δρόμο των φτη-
νών λεονταρισμών μάς δίνει την ευκαιρία να 
αποσαφηνίσουμε το ιδεολογικό μας στίγμα 
και να εγκαταλείψουμε μια για πάντα πρα-
κτικές που τραυμάτισαν την παράταξη στο 
παρελθόν. Αυτοί που επιθυμούν να συμπο-
ρευτούν με τον Γιάννη Δημαρά και τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, προφανώς δεν έχουν θέση στη 
σημερινή ΝΔ. 
 
Μήπως ήρθε η ώρα της Αριστεράς; Ο Αλ. Τσί-
πρας καλπάζει στις δημοσκοπήσεις, η Αλ. 
Παπαρρήγα μιλάει για λαϊκή εξουσία, αλλά 
και ο μετριοπαθής Φ. Κουβέλης εμφανίζει 
δυναμική ανόδου. Γιατί να μην πιστωθούν 
αυτοί τα αδιέξοδα των κομμάτων εξουσί-
ας; Σας απαντώ μονολεκτικά. Όχι. Άλλωστε 
ούτε οι ίδιοι θέλουν να κυβερνήσουν. Είτε 
δεξιός είτε αριστερός, πρέπει να δοκιμάσεις 
να δώσεις στην πολιτική σου οντότητα και 
περιεχόμενο. Και αυτό η Αριστερά δεν μπο-
ρεί να το κάνει, καθώς μόνο καταγγέλλει. 
Αυτό το έχει καταλάβει η κοινωνία και δεν 
την εμπιστεύεται. Επιπλέον, δεν πρέπει να 
παραβλέπουμε τις ευθύνες των συνδικαλι-
στών της Αριστεράς στο κλείσιμο επιχειρή-
σεων, άρα στην απώλεια χιλιάδων θέσεων 
εργασίας, και τις… τρικλοποδιές σε κάθε 
προσπάθεια διαρθρωτικών αλλαγών που 
θα συνέβαλλαν στην οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας.        

Είστε υποψήφιος στη Β΄ Αθηνών, που πολ-
λοί την παρομοιάζουν με «ναρκοπέδιο» και 
Βατερλό για μεγάλα κόμματα. Η δική σας 
εμπειρία; Η ανεργία, η εγκληματικότητα, η 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και άλλα 
πολλά είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν 
τις ανομοιογενείς περιοχές της εκλογικής 
μου περιφέρειας. Σε αυτά τα προβλήματα 
προσπάθησα ως βουλευτής Β΄ Αθηνών να 
δώσω λύσεις. Με ερωτήσεις στη Βουλή, με 

τη φυσική μου παρουσία, με συζήτηση και 
διάλογο με τους πολίτες. Αυτό, άλλωστε, 
ζητάει η κοινωνία από τους πολιτικούς. Να 
διαπιστώνει ότι προσπαθούν να δώσουν 
λύσεις. Οι ίδιοι οι πολίτες γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι δεν μπορούν να διορθωθούν όλα 
με ένα μαγικό τρόπο. Θέλουν, όμως, να τους 
το λες. Να τους κοιτάς στα μάτια και να τους 
μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας. 

Εσείς, προσωπικά, γιατί ζητάτε την ε-
πανεκλογή σας; Γιατί ήμουν συνεπής 
βουλευτής, με παραπάνω από 200 ο-
μιλίες και παρεμβάσεις στην 
Ολομέλεια και στις Επιτροπές 
της Βουλής τα τελευταία δύο 
χρόνια. Γιατί προσπάθησα ως 
βουλευτής Β΄ Αθηνών να δώ-
σω λύσεις σε πολλά μικρά και 
μεγάλα προβλήματα της εκλο-
γικής μου περιφέρειας. Γιατί, 
ως Τομεάρχης Περιβάλλοντος 
της Νέας Δημοκρατίας συνέ-
βαλα ώστε να αποκτήσει η ΝΔ 
μια σύγχρονη περιβαλλοντική 
πολιτική και να μην αποτελεί 
πια η προστασία του περιβάλλοντος 
προνομιακό χώρο της Αριστεράς. Και 
γιατί κατέβαλα φιλότιμες προσπάθειες 
για την αναβάθμιση του πολιτικού συστήμα-
τος με τολμηρές προτάσεις περιστολής των 
προνομίων των βουλευτών, τις οποίες και 
έκανα πράξη ο ίδιος.  

Γιατί αν ο Αντώνης Σαμαράς δεν πετύχει 
αυτοδυναμία, δηλώνει ότι θα ξαναέχουμε 
εκλογές;  Γιατί δεν μπορούν να τα βρουν και 
να κυβερνήσουν μαζί οι ευρωπαϊκές δυνά-
μεις του κοινοβουλίου; Πότε θα μάθουμε 
επιτέλους να συνυπάρχουμε και να συνερ-
γαζόμαστε; Ο κ. Σαμαράς δεν έχει πει αυ-
τό. Εκείνο το οποίο έχει πει είναι ότι εφόσον 
μέσα από τη διαδικασία που προβλέπει το 
Σύνταγμα δεν μπορέσει να υπάρξει βιώσιμη 

κυβέρνηση, τότε θα οδηγηθούμε εκ νέου 
σε εκλογές. Από εκεί και πέρα θα συμφω-
νήσω απολύτως μαζί σας στη λογική ότι και 
αυτοδύναμη να είναι η ΝΔ, οφείλει να ανα-
ζητήσει ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές 
συναινέσεις για να υλοποιήσει την πολιτική 
της. Οι δυνάμεις εκείνες της κοινωνίας που 
πιστεύουν στη θέση της Ελλάδας στην Ευ-
ρώπη και αναζητούν πολιτική σταθερότητα 
διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα 
και ξεπερνούν τα όρια του οποιουδήποτε 
κόμματος. Η ΝΔ μπορεί και πρέπει να είναι ο 
κεντρικός πυλώνας μιας ευρείας κοινωνικής 
πλειοψηφίας που θα οδηγήσει με ασφάλεια 
τη χώρα έξω από την κρίση.

Μιλήστε ειλικρινά: Αν κερδίσετε τις εκλο-
γές στις 6 Μαΐου θα πάρετε τα μέτρα που 
απαιτεί η Τρόικα τον ερχόμενο Ιούνιο ή όχι; 
Κατανοώ απολύτως το ερώτημά σας. Αυ-
τό που μπορώ, όμως, να σας πω –γιατί με 
ξέρετε καλά και δεν μου αρέσει να λέω και 
να υπόσχομαι πράγματα που ενδεχομένως 
δεν θα μπορέσουν να γίνουν– είναι ότι όσο 
πιο αξιόπιστα και γρήγορα προχωρήσει σε 
διαρθρωτικές αλλαγές η επόμενη κυβέρ-
νηση τόσο μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών 
θα έχει απέναντι στους δανειστές μας. Οι 
οποίοι συμφωνούν σήμερα με την ανάγκη 
ύπαρξης μιας ισχυρής αναπτυξιακής πολιτι-
κής, κάτι που όταν το έλεγε πριν δύο χρόνια 
η ΝΔ δεν υπήρχαν ευήκοα ώτα, όχι μόνον 
στην Ελλάδα αλλά ούτε στην Ευρώπη.

Είστε από αυτούς που παραδώσατε το βου-
λευτικό σας αυτοκίνητο και καταψηφίσατε 
τη διάταξη για τη χρηματοδότηση των κομ-
μάτων εξουσίας. Μήπως κάνατε και το ένα 
και το άλλο εκ του ασφαλούς; Και όχι μόνον. 
Σταμάτησα να λαμβάνω και τα χρήματα από 
τη συμμετοχή μου στις συνεδριάσεις των Ε-
πιτροπών της Βουλής και παραιτήθηκα από 

το προνόμιο της βουλευτικής μου σύντα-
ξης. Σε καμία περίπτωση δεν λειτούρ-
γησα εκ του ασφαλούς. Λειτούργησα 
με γνώμονα ότι την ώρα που οι πολίτες 

είναι άνεργοι και μειώνονται 
οι μισθοί τους, το πολιτικό σύ-
στημα δεν μπορεί να σφυρίζει 
αδιάφορα. Μόνο με ριζικές α-
νατροπές δεν θα χρεοκοπήσει 
ανεξέλεγκτα το πολιτικό σύ-
στημα. Τότε, ήμουν πολύ μό-
νος. Πλέον, όμως, και το κόμμα 
μου, η ΝΔ, έχει αγκαλιάσει πολ-
λές από αυτές τις θέσεις και τις 
έχει εντάξει στον προγραμμα-
τικό της λόγο.  

Πείτε μας ένα μέτρο που θα έπρεπε η 
νέα Βουλή να πάρει ώστε να πείσει, ιδι-

αίτερα τους νέους, ότι υπάρχει βούληση 
για δραστικές αλλαγές στην πολιτική ζωή 
του τόπου. Η δημοκρατία μάς κοστίζει πιο α-
κριβά απ’ ό,τι χρειάζεται. Εδώ και δέκα μήνες 
έχω καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις 
που μειώνουν σημαντικά αυτό το κόστος. Σε 
αυτές περιλαμβάνεται και η μείωση του α-
ριθμού των βουλευτών από 300 σε 200, κάτι 
που μπορεί να γίνει με πολιτική απόφαση. Η 
αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία μπορεί 
να λειτουργήσει πολύ καλά και με 200 βου-
λευτές. Εξάλλου και σήμερα, με 300 βουλευ-
τές, η Βουλή δεν σφύζει ακριβώς από ζωή! ● 

* Ο Κ.Μ. είναι βουλευτής της ΝΔ, υποψήφιος στη Β΄ 

Αθήνας

Κυριάκος Μητσοτάκης
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δοκιμάσεις να 

δώσεις στην 
πολιτική σου 
οντότητα και 
περιεχόμενο

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
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Η αύξηση των ποσοστών των κομμάτων 

που κινούνται στο τρίπτυχο «λαϊκισμός - 

εθνικισμός - ρατσισμός», όπως καταγρά-

φεται τουλάχιστον δημοσκοπικά στη χώρα 

μας, αλλά και στην Ευρώπη με τα ποσοστά 

της κ. Λεπέν στη Γαλλία στον πρώτο γύρο 

των εκλογών να ενισχύουν τους φόβους για 

την εξέλιξη της ΕΕ, προκαλεί βαθιά ανησυχία 

και ερωτήματα για το μέλλον της μεταπολι-

τευτικής κοινοβουλευτικής μας δημοκρατί-

ας, πόσο δε μάλλον για τη συνοχή της ίδιας 

της κοινωνίας.  Πολύ περισσότερο, όμως, 

γεννά ανησυχία για το νέο «αίμα» της Ελλά-

δας. Τις νεότερες γενιές, οι οποίες εγκλω-

βισμένες στην εργασιακή ανασφάλεια και 

αβεβαιότητα και μην έχοντας βιώσει «στο 

πετσί τους» τι σημαίνει έλλειμμα δημοκρα-

τίας, αρχίζουν να βρίσκουν τον εκφραστή 

τους σε αντικοινοβουλευτικά μορφώματα. 

Και εδώ πρέπει να προβληματιστούμε, αλλά 

και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. 

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι πολίτες σήμε-

ρα φοβούνται περισσότερο από ποτέ για το 

μέλλον τους, για το μέλλον των παιδιών τους. 

Σε μια περίοδο κορύφωσης της οικονομικής 

κρίσης, η απογοήτευση, ο θυμός της κοινω-

νίας και ιδίως των νέων απέναντι στα παρα-

δοσιακά κόμματα εξουσίας, στα οποία κατα-

λογίζουν μεγάλο μέρος των ευθυνών για τη 

σημερινή κατάσταση, είναι δικαιολογημένος. 

Η καλλιέργεια της ξενοφοβίας και του ε-

θνικισμού, ο λαϊκισμός, η υπονόμευση της 

νομιμότητας και της ασφάλειας από εξω-

κοινοβουλευτικά κέντρα, σε συνδυασμό με 

αστοχίες στην αστυνόμευση και την όξυνση 

του μεταναστευτικού αλλά και τη διάχυτη 

δυσπιστία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση 

και ολοκλήρωση, συνθέτουν την «κρίσιμη 

μάζα» για την πολιτική και ιδεολογική πα-

ρουσία ενός πολιτικού χώρου που μέχρι τώ-

ρα θεωρούσαμε ότι εκινείτο στο περιθώριο. 

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι σε περι-

όδους κρίσης οι ακραίες και εξτρεμιστικές 

λαϊκιστικές αντιλήψεις βρίσκουν πρόσφο-

ρο έδαφος για να «απορροφήσουν» ένα με-

γάλο κομμάτι της λαϊκής δυσαρέσκειας. 

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν πρέπει η κοι-

νωνία να «παρασυρθεί» ανταποκρινόμενη 

σε «ισοπεδωτικές» λογικές και πολιτικές εκ-

μηδενισμού της προσπάθειας που έχει συ-

ντελεστεί, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες, 

για τη διασφάλιση του αύριο της χώρας. 

Δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η αποδοχή εκ 

μέρους της κοινωνίας και η νομιμοποίηση 

διά της ψήφου μιας ακραίας ξενοφοβικής ε-

σωστρέφειας θα οδηγήσει σε αντιδημοκρα-

τικά και αυταρχικά μοντέλα εξουσίας. Θα 

προκαλέσει διχασμό και συγκρουσιακές κα-

ταστάσεις στους κόλπους της ίδιας κοινωνί-

ας. Και το χάσμα των γενεών συνεχώς θα 

διευρύνεται. Μπορεί τα κόμματα αυτού του 

χώρου στον καιρό της κρίσης να «αλιεύουν» 

ψηφοφόρους με τη λαθρομετανάστευση ή 

μια ιδιότυπη παροχή «κοινωνικής προστα-

σίας», από την άλλη όμως είναι φανερό ότι 

δεν έχουν αναπτύξει κάποια συγκροτημέ-

νη στρατηγική για την καταπολέμηση των 

προβλημάτων που αναδεικνύουν. Διαθέ-

τουν μόνο ηχηρά συνθήματα. Σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις, μάλιστα, δεν ξέρουμε καν 

τα πρόσωπα, τους πρωταγωνιστές των ά-

κρων. Τα δημοσκοπικά ποσοστά καλύπτουν 

μια άκρως επικίνδυνη ανωνυμία.

Κι έτσι φτάνουμε λίγες μέρες πριν από την 

κάλπη, με τους πολίτες να μη θέλουν να δώ-

σουν «συγχωροχάρτι» στα δύο μεγάλα κόμ-

ματα. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει δι-

ογκωμένο ένα μεγάλο κύμα δυσφορίας και 

αγανάκτησης, το μεγάλο κόμμα του «θυμού», 

όπως θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε. 

Η πιθανή όμως είσοδος στη Βουλή ακραίων ε-

θνικιστικών αντιλήψεων δεν πρέπει πλέον να 

εκλαμβάνεται ως έκπληξη, αλλά ως απειλή.  

Ας μην αγνοούμε ότι οι νέοι που θα ψηφί-

σουν για πρώτη φορά φέτος, γεννήθηκαν σε 

έναν κόσμο στον οποίο παραδοσιακά ιδεο-

λογικά σχήματα ήταν ασαφή. Σε έναν κόσμο 

όπου υπήρχε η «προσφορά» της εύκολης κα-

ταναλωτικής ευημερίας και η αίσθηση της δι-

αρκούς οικονομικής ανάπτυξης. Χωρίς ιστο-

ρικές προσλαμβάνουσες, δυσκολεύονται να 

διαμορφώσουν σαφή πολιτική συνείδηση.

Ακόμη και αν η αύξηση της πολιτικής ε-

πιρροής των άκρων είναι στατιστικά μικρή 

και μπορεί να ερμηνευτεί ως η έκφραση της 

συγκυριακής δυσαρέσκειας των πολιτών, 

η ενίσχυσή τους δεν πρέπει να μας αφήνει 

αδιάφορους. Εμείς οι πολιτικοί, ιδίως του 

προοδευτικού, σοσιαλδημοκρατικού χώ-

ρου, έχουμε την ευθύνη για τη μειωμένη, 

σήμερα, κοινωνική αποδοχή του κομματι-

κού συστήματος. Εμείς είμαστε οι αποδέ-

κτες της έντονης κοινωνικής κριτικής. Σε 

αυτή, η μόνη απάντησή μας είναι η καθαρό-

τητα, η συνέπεια και η τιμιότητα της πολιτι-

κής μας στάσης. Οφείλουμε να μιλήσουμε 

στον κόσμο με το έργο μας και όχι με κενές 

περιεχομένου υποσχέσεις. 

Στην ημέρα των εκλογών, στο αποτέλεσμα 

της κάλπης, εξαντλούν πολλοί τους προ-

βληματισμούς και τα επιχειρήματά τους. Η 

ουσία όμως για τη χώρα μας, την κοινωνία 

και τα παιδιά μας βρίσκεται στην επόμενη 

μέρα. Η πορεία της Ελλάδας είναι στα χέρια 

μας. Και εκεί ο καθένας από εμάς θα κριθεί 

από την αξιοπιστία του, την υπευθυνότητά 

του, το σαφή προγραμματικό του λόγο. Οι 

καιροί είναι κρίσιμοι. Η ψήφος αποτελεί δι-

καίωμα, αλλά και προσωπική ευθύνη για το 

παρόν και το μέλλον. ●

* Η Κ.Μπ. είναι πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο 
νομό Φθιώτιδας

Η ψήφος 
αποτελεί 

δικαίωμα, 
αλλά και 

προσωπική 
ευθύνη για το 
παρόν και το 

μέλλον

Το κόμμα του θυμού, ελπίδα ή 
απειλή για το μέλλον της κοινωνίας;

Της Κατερίνας Μπατζελή
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Ή ρεμα νερά για την οικονομία, στα-
θερότητα για την ανάπτυξη – είναι 
περισσότερο από βέβαιο ότι αυτές 

θα ήταν οι μοναδικές προτεραιότητες 
του εκλογικού σώματος στις 6 Μαΐου, 
αν δεν υπήρχε κάτι ακόμη πολύ σημα-
ντικό: η δίκαιη οργή των πολιτών που 
επιδιώκει την τιμωρία των ενόχων για 
τα τωρινά δεινά μας. Οφείλει κανείς 
να συμμεριστεί και τις δύο όψεις του 
νομίσματος, παρόλο που για πολλούς 
μπορεί να μοιάζουν αντιφατικές. Τρία 
«όχι» –με τα οποία συνδέθηκα τα 2,5 
χρόνια που για πρώτη φορά βρέθηκα 
σε κυβερνητική θέση– αποτελούν κρί-
σιμους δείκτες για να οριοθετήσουν 
γραμμές και ζητούμενα για το σύνολο 
του πολιτικού συστήματος: Το «όχι» 
στη μη απελευθέρωση των επαγ-
γελμάτων και των τροπολογιών 
της τελευταίας στιγμής και της 
ντροπής, το «όχι» στη 
νομιμοποίηση των πα-
ράνομων μεταναστών, 
σ την υπόθεση της Υ-
πατίας και, τελευταία, 
το «όχι» στην αποσπα-
σματική ρύθμιση της 
χρηματοδότησης των 
κομμάτων, χωρίς να α-
κολουθείται  α πό τ ις 
μεγάλες αλλαγές δια-
φάνειας και έντιμης δι-
αχείρισης. 

Η στάση που υπαγό-
ρευσε τα τρία αυτά 
«όχι» συνδέεται με 

ένα μεγάλο στόχο, με τη 
«μητέρα όλων των μεταρρυθ-
μίσεων», την ανάγκη δηλαδή 
να ανανεωθεί και να αλλάξει ρι-
ζικά το πολιτικό μας σύστημα. Στα τα-
ξί, υπήρξε επιβεβλημένη η σύγκρουση 
με το σύστημα της αδιαφάνειας και της 
συναλλαγής με τις μικρές ολιγαρχίες, 
του πελατειασμού και της διγλωσσίας, 
που έδωσε δηλητηριώδεις καρπούς κα-
τά τη διάρκεια της «σκοτεινής πλευ-
ράς» της Μεταπολίτευσης. Στην Υπα-
τία, το «όχι» επέβαλε να μην υποκύψει 
η κυβέρνηση στον εκβιασμό της νομι-
μοποίησης παράνομων μεταναστών. 
Σε ό,τι με αφορά, χρειάστηκε να φτάσω 
μέχρι την υποβολή παραίτησης ώστε 
να μην υποχωρήσουμε. Ήταν όμως ε-
πιτακτική ανάγκη η θέσπιση του νέου, 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, νόμου για 
την ιθαγένεια, που δεν αφορά παράνο-
μους μετανάστες, όπως ο Α. Σαμαράς 
ψευδώς υποστήριξε (μήπως άραγε ήδη 
το αποσύρει σιωπηρά, υπό το βάρος 

προφανώς του ψεύδους και της υπεν-
θύμισης ότι είναι ο ίδιος ο «πατέρας» 
του μεταναστευτικού προβλήματος με 
το άνοιγμα των συνόρων μετά το ’90;), 
αλλά τους ομογενείς και τα παιδιά και 
τα εγγόνια των νόμιμων μεταναστών 
που δεν γνώρισαν άλλη πατρίδα από 
την Ελλάδα και άλλο σχολείο από το 
ελληνικό. Στην τροπολογία για τη χρη-
ματοδότηση των κομμάτων ήταν σημα-
ντικό να μη συναινέσει κανείς στον αυ-
τοτραυματισμό του πολιτικού συστή-
ματος στο «παρά πέντε» κι ενώ υπήρχε 
από τον Μάιο του 2011 νόμος έτοιμος να 
εξυγιάνει και να ρυθμίσει το ζήτημα σε 
όλη του την έκταση.

Τ ο πολιτικό σύστημα δεν είναι λοιπόν 
κάτι αφηρημένο. Είναι οι άνθρωποι 
που δίνουν περιεχόμενο στους θε-

σμούς, είναι οι θεσμοί που έχουν δια-
πλαστεί με τρόπο ώστε να είναι ευμε-
τάβλητοι ανάλογα με το πώς τους (δια)
χειρίζονται οι άνθρωποι. Με αφετηρία 
τα «όχι» και με βάση ένα σύνολο με-
ταρρυθμίσεων, στις οποίες συμπερι-
λαμβάνονται η κατάργηση των stages, 
η εφαρμογή της αξιοκρατίας στο δημό-
σιο, η δι@ύγεια, ο Καλλικράτης, είναι 
ζητούμενο τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, 
να υποστηριχθεί πλειοψηφικά το «ναι» 
στη ριζική αλλαγή και τη βαθιά ανα-
νέωση του πολιτικού συστήματος. Όχι 

για ν’ αλλάξει λίγο ούτε για να αλλάξει 
«κάποτε» και «σε γενικές γραμμές». 
Για να αλλάξει τώρα και κατεπειγόντως. 
Μια ιδέα για το πώς θα γίνει αυτό μπο-
ρεί να πάρει κανείς από την εκδήλωση 
που διοργανώνεται σήμερα το βράδυ 
στο Μαρούσι, στο δημαρχείο, όπου μα-
ζί με τον Γιάννη Μπουτάρη, δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Αλιβιζάτο και 
τον Γιώργο Σωτηρέλη, έγκριτους νομι-
κούς και συνταγματολόγους, θα συζη-
τήσουμε για το τι πρέπει και τι μπορεί 
να αλλάξει αμέσως ώστε να πραγματο-
ποιηθεί αυτή η μεγάλη αλλαγή, χωρίς 
την οποία ό,τι μέχρι τώρα καταφέραμε 
κινδυνεύει να πάει στράφι, μαζί με τις 
θυσίες των ανθρώπων. 

Η ριζική ανανέωση και η μεταρρύθ-
μιση αφορούν βεβαίως και την ίδια 
την προοδευτική παράταξη. Ως προς 

αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία 
αμφιβολία ούτε δισταγμός. Μέσα από 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλό-
γου proxorame.gr ξεκινήσαμε ήδη τον 
Μάρτιο, με φίλους και συνεργάτες, ένα 
διάλογο επί της ουσίας, για την ανά-
γκη να αποκτήσει η παράταξή μας μετά 
τις εκλογές μια νέα ληξιαρχική πράξη 
γέννησης. Είναι μεγάλη και πλούσια η 
συμμετοχή σε αυτόν το διάλογο. Αυτό 
μας δίνει θάρρος και ελπίδα ότι το και-
νούργιο που έχει ανάγκη η παράταξη 
και ο τόπος μπορεί να γεννηθεί. 

Ό μως τίποτε από αυτά δεν θα έχει νό-
ημα αν η χώρα, την 7η Μαΐου, βρεθεί 
ακυβέρνητη. Χρειάζεται κυβέρνη-

ση συνεργασίας, που αποτελεί πλέον 
κεκτημένο του πολιτικού πολιτισμού 
μας. Χρειάζεται να ενισχυθούν εκείνα 
τα κομμάτια του πολιτικού φάσματος 
που, σε ρόλο πυροσβέστη και υπό συν-
θήκες σχεδόν ολικής ασφυξίας, αρχι-
κά μάλιστα με όλη την αντιπολίτευση 
«απέναντι» στο σύνολο σχεδόν των 
μεταρρυθμίσεων που επιχειρήθηκαν 
πριν τη συγκρότηση της κυβέρνησης 
συνεργασίας, «έσπασαν αυγά», συ-
γκρουόμενοι, και εντός της τότε κυβερ-
νητικής παράταξης, με το παλιό καθε-
στώς και με τα συμφέροντα των μικρών 
ολιγαρχιών. Μπορεί να έγιναν λάθη, 
ενώ υπήρξαν σίγουρα παλινωδίες και 
καθυστερήσεις. Όμως τη μάχη για τη 
διάσωση της χώρας, για την παραμονή 
στο ευρώ και για τη διασφάλιση της ευ-
ρωπαϊκής προοπτικής τη δώσαμε μέχρι 
τέλους. Όπως την έδωσε και ο πολίτης, 
με τις θυσίες στις οποίες αναγκάστη-
κε να υποβληθεί. Ούτε η ακυβερνησία, 
ούτε η αναβίωση παλαιοκαθεστωτικών 
φαντασμάτων ούτε η επικράτηση του 
παρά φύσιν μετώπου Τσίπρα/Καμμέ-
νου δεν πρέπει να μας σπρώξουν στο 
χείλος του γκρεμού, από όπου μόλις α-
πομακρυνθήκαμε. ●

* Ο Γ.Ρ. είναι αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Αθήνας

Τρία «Οχι» κι ένα «ναι»
Του Γιάννη Ραγκούση

Χρειάζεται 
να ενισχυ-

θούν εκείνα 
τα κομμάτια 

του πολιτικού 
φάσματος 

που «έσπα-
σαν αυγά», 
συγκρουό-

μενοι με τα 
συμφέροντα 
των μικρών 
ολιγαρχιών
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Τ ην εποχή της κρίσης ο πολίτης έρχε-
ται καθημερινά σε επαφή με αρνητι-
κά φαινόμενα και δυσάρεστες κατα-

στάσεις. Ο πολίτης βιώνει το βίο αβίωτο 
στο κέντρο της πόλης, χωρίς περιθώρια 
αντίδρασης και συχνά με άσχημες επι-
πτώσεις. Το πρόβλημα καταγράφεται 
πολλαπλά ως οικονομικός μαρασμός, α-
νέχεια και εγκληματικότητα. Αν η πρώ-
τη διαπίστωση είναι με η λέξη «φθορά», 
η επόμενη είναι ότι ο πολίτης δεν μπο-
ρεί να διαχειριστεί ελεύθερα τη μόνη 
περιουσία που έχει, κατά τον Μάρκο 
Αυρήλιο, δηλαδή το χρόνο.
Πρέπει να υπάρξει αντίσταση στη 
φθορά και πίστη σε αυτό τον αγώ-
να, επειδή οι δυνάμεις πλέ-
ον δεν περισσεύουν και το 
σύστημα καταρρέει. Μπο-
ρούμε να ξυπνήσουμε την 
οικονομία; Μπορούμε να 
κρατήσουμε ζωηρούς τους 
ανθρώπους της πόλης; Ναι, 
αν πρώτα δεν παρασυρθού-
με. Αν πρώτα ανάψει κάτι 
μέσα μας που θα μας κάνει αδιάφο-
ρους απέναντι στην κρίση και απέ-
ναντι σε ό,τι μας τρομοκρατεί. Να 
αναζητήσουμε σταθερές αφού πρώτα 
θέσουμε τα σωστά ερωτήματα, αφού αγ-
γίξουμε τα καυτά προβλήματα και αφού 
πρώτα αφουγκραστούμε τα σημαντικά 
που έχουμε κατακτήσει ως άτομα και ως 
λαός. Ως άτομα και ως πολίτες πρέπει να 
είμαστε πρώτα άνθρωποι, ελεύθεροι, 
υπεύθυνοι, με αγάπη για τη δουλειά μας 
και επιθυμία να προσφέρουμε στο σύ-
νολο και όχι μόνο «στο μαγαζί μας». Να 
μπορούμε να ζούμε με πίστη στον εαυτό 
μας, με ήθος, χαμόγελο και ελευθερία. 

Ως χώρα πρέπει να πάψουμε να είμα-
στε αντιδραστικοί και συντηρητικοί και 
να τολμήσουμε «μια οραματική σχέση 
με το μέλλον», όπως εύστοχα είχε πει ο 
Θόδωρος Αγγελόπουλος. Αυτό μπορεί 
να φέρει μια αισιόδοξη στροφή, αλλά 
και ανάκαμψη. Κατά συνέπεια, σε ατο-
μικό και συλλογικό επίπεδο, πρέπει να 
πιστέψουμε στο όραμα, στη συνεργα-
σία, στη συμμετοχή και στη δράση. 

Είναι πολύ αισιόδοξο σε αυτές τις συν-
θήκες να ακούς και να βλέπεις ανθρώ-

πους να αναζητούν καταφύγιο στην 
τέχνη και τον πολιτισμό, είτε ως θε-
ατές είτε ως δημιουργοί. Είναι μια 

αντίσταση και ταυτόχρονα 
μια άσκηση με απρόβλεπτα 
σύνθετα θετικά αποτελέ-
σματα. Για αυτό κι αν επιθυ-
μούμε τη χώρα μας ζωντανή 
και λαμπερή, πρέπει να δώ-
σουμε έμφαση στον πολιτι-
σμό και να βοηθήσουμε τη 
σύγχρονη καλλιτεχνική δη-

μουργία. Έχουμε ανάγκη από μια ε-
πίθεση πολιτισμού. Σε ατομικό επί-

πεδο αυτό μεταφράζεται σε εντιμό-
τητα, έμπνευση, φιλοδοξία, ταλέντο και 
δουλειά. Σε συλλογικό επίπεδο, το ίδιο 
μεταφράζεται σε ευφυΐα, εθνικό σχέδιο, 
εξωστρέφεια, δημιουργία και δουλειά. 
Χωρίς να υπάρχουν βεβαιότητες για να 
διαχειριστούμε την κρίση, ίσως μια ε-
πίθεση πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα θα 
μπορούσε να μας βοηθήσει να ξανακερ-
δίσουμε το χαμένο χρόνο... ●

* Ο Ά.Σπ. είναι βουλευτής της ΝΔ, υποψήφιος στη Β΄ 
Αθήνας

χρόνος και πολιτισμός
Του Άρη Σπηλιωτόπουλου

Να αναζητή-
σουμε στα-

θερές, αφού 
πρώτα θέσου-
με τα σωστά 
ερωτήματα 

Οι Πράσινοι στη Βουλή για διάλογο, 
συγκλίσεις και αναπροσανατολισμό 

της οικονομίας
Του Τάσου Κρομμύδα

Μ ετά από δύο χρόνια πρωτοφα-
νών θυσιών, δυστυχώς έχουμε 
και μνημόνιο και χρεοκοπία. O 

δημόσιος διάλογος μοιάζει να εξα-
ντλείται στο δίλημμα ναι ή όχι στο 
μνημόνιο. Μένουν όμως έτσι στη 
σκιά όλες εκείνες οι αλλαγές που 
χρωστάμε ως κοινωνία πρώτα στον 
εαυτό μας. Κυρίως όμως μένει ε-
κτός διαλόγου αυτό που θα έπρεπε 
να είναι το βασικό ζητούμενο και 
πεδίο αντιπαράθεσης απόψεων σε 
αυτές τις εκλογές: η αναζήτηση 
εναλλακτικών και βιώσιμων λύ-
σεων απεξάρτησής μας από τους 
δανειστές, η κατεύθυνση στην ο-
ποία θέλουμε να αναπροσανατο-
λίσουμε την πραγματική οικονο-
μία μας, η διαμόρφωση κοινών προ-
τεραιοτήτων και η αναζήτηση μέσων 
για το σκοπό αυτό.
Δεν είναι επομένως ίδια ούτε όλα τα 
«όχι», ούτε όλα τα «ναι». Η δικαιο-
λογημένη αγανάκτηση είναι απαραί-
τητο να απορρίψει κάθε λαϊκισμό και 
να επιλέξει το νηφάλιο διάλογο 
για συγκροτημένες αντιπροτά-
σεις που θα πείθουν ότι η σημε-
ρινή πορεία δεν είναι μο-
νόδρομος. 
Δυστυχώς στα κόμματα 
της αντιπολίτευσης βλέ-
πουμε έλλειμμα προτά-
σεων και μονόπλευρη 
έμφαση στο ΟΧΙ. 
Οι Οικολόγοι Πράσινοι 
τα τελευταία δύο χρό-
νια έχουμε επιδιώξει τον 
προγραμματικό διάλο-
γο και έχουμε καταθέσει 
προτάσεις για επαρκή 
δημόσια έσοδα με αιχμή 
τη φορολόγηση των περιουσιών 
και το κυνήγι των «γκρίζων πε-
ριουσιών», για πράσινη στροφή 
στην οικονομία με αναβάθμιση των 
συλλογικών αγαθών καθώς και για 
διεύρυνση της δημοκρατίας και αλ-
λαγές στους πολιτικούς θεσμούς. 
Σε αυτή την προεκλογική εκστρα-
τεία είχαμε τη δυνατότητα να παρου-
σιάσουμε ευρύτερα τις θέσεις και τις 
προτάσεις μας για την κρίση καθώς 
και για ένα νέο μοντέλο βιωσιμότη-
τας, για νέα πρότυπα ευημερίας που 
θα βασίζονται κυρίως στα συλλογικά 

αγαθά και όχι στην ατομική α-
γοραστική δύναμη.
Πιστεύουμε πως διαμορφώνεται ένα 
ρεύμα στην ελληνική κοινωνία που 
αναγνωρίζει τον εαυτό του στις θε-
τικές μας προτάσεις για διέξοδο από 
την κρίση αλλά κυρίως ήδη αλλάζει 

προτεραιότητες και καθημερι-
νές επιλογές, συνεργάζεται και 
ενεργοποιείται. Η «γενιά του 

μνημονίου» αντιμετωπί-
ζει πια διαφορετικά τον 
εθελοντισμό, την αλλη-
λεγγύη, αλλά και το πο-
δήλατο, την ανακύκλω-
ση, τους λαχανόκηπους, 
τους συνεταιρισμούς.
Μια ισχυρή πράσινη πα-
ρουσία σ την επόμενη 
Βουλή θα εξασφαλίσει 
πως θα συζητηθούν επί 
της ουσίας οι προτάσεις 
μας. Οι Πράσινοι θα εί-
μαστε καταλύτης διαλό-

γου και συγκλίσεων.
Δεν αδιαφορούμε για τη διακυ-

βέρνηση της χώρας. Τονίζουμε 
πως με τη Νέα Δημοκρατία και το 
ΠΑΣΟΚ είμαστε σε αντίθετες όχθες 
από άποψη κυβερνητικής φιλοσο-
φίας, αλλά επιδιώκουμε να είμαστε 
μέρος μιας νέας κυβερνητικής πλει-
οψηφίας που θα μπορεί να οδηγήσει 
τη χώρα σε εναλλακτική κατεύθυν-
ση με λύσεις βιώσιμες, δημοκρατικές 
και ευρωπαϊκές. ●

* Ο Τ.Κ. είναι υποψήφιος των Οικολόγων Πράσινων 
στη Β΄ Αθήνας (www.tasoskrommydas.gr)

Η δικαιολο-
γημένη αγα-

νάκτηση είναι 
απαραίτητο 

να απορρίψει 
κάθε λαϊκι-
σμό και να 
επιλέξει το 

νηφάλιο 
διάλογο 
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Μπαίνοντας στο γραφείο του Γρηγόρη 
Ψαριανού έχεις περισσότερο την αίσθη-
ση ότι μπαίνεις σε φοιτητικό διαμέρισμα 

παρά σε πολιτικό γραφείο. Αντί για αφίσες 
του κόμματος αντικρίζεις αφίσες για πάρτι 
όπου ο Ψαριανός έπαιζε μουσική, αφίσα του 
Τσε, πίνακες ζωγραφικής, μια σφυρίχτρα 
κρεμασμένη στην μπαλκονόπορτα, παλαι-
στινιακά κασκόλ και μια μεγάλη βιβλιοθή-
κη με βιβλία ως επί το πλείστον μη πολιτικά. 
«Πατέρας» του Στρίντμπεργκ, «Ηθική» του 
Επίκουρου, «Βιβλία εναντίον του τσιγάρου» 
του Όργουελ. Πάνω στο μεγάλο ξύλινο τρα-
πέζι βλέπω ένα βιβλίο του Ιερώνυμου «Εκ-
κλησιαστική περιουσία και μισθοδοσία του 
κλήρου».

Πώς βρέθηκε εδώ αυτό το βιβλίο; Επικα-

λείστε κι εσείς τη βοήθεια του Θεού, όπως 

έκανε ο κ. Σαμαράς στην ομιλία του σε αν-

θρώπους του πολιτισμού; Αυτά που κάνει ο 
Σαμαράς είναι αθλιότητες. Τον αγαπάω πά-
ρα πολύ τον Ιερώνυμο και τον σέβομαι, για-
τί είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά, άλλο 
αυτό κι άλλο να τρέχω πίσω από τη φούστα 
του για να πάρω την ευλογία του και καμιά 
διακοσαριά χιλιάδες ψήφους.

Θεωρείτε ότι προσπαθεί να πιάσει ένα δε-

ξιό ακροατήριο το οποίο έχει πάει στον ΛΑ-

ΟΣ ή τον Καμμένο; Και το καταφέρνει; Γιατί 

το 2012, μεσούσης της κρίσης, η επίκληση 

στον Θεό φαντάζει λίγο περίεργη.Υπάρχουν 
πολλές θεούσες στην Ελλάδα, μία από αυ-
τές και η μαμά μου. Πάει στην εκκλησία, τα 
ψυχοσάββατα γράφει στα πρόσφορα ονό-
ματα, εγώ γελάω αλλά αυτή συνεχίζει. Ευ-
τυχώς είναι αριστερή και δεν τσιμπάει από 
τέτοιες γελοιότητες. Είναι γελοίο ένα πολιτι-
κό κόμμα να επικαλείται το θρησκευτικό συ-
ναίσθημα, είναι άθλιο. Είμαστε το τελευταίο 
θεοκρατικό καθεστώς της Ευρώπης. Δεν 
υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να ορκί-
ζεται στο ευαγγέλιο, με τους Χριστούληδες 
μέσα στα σχολεία και τα δικαστήρια. Γι’ αυτό 
όλοι αυτοί οι σαλταδόροι της εξουσίας επι-
καλούνται το θρησκευόμενο συναίσθημα 
της μέσης θεούσας. 

Τι διαφοροποιεί τη ΔΗΜΑΡ από τον ΣΥΡΙΖΑ;

Οι διαφορές είναι η αιτία που φύγαμε. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Εμείς θέλα-
με ο ΣΥΝ, μετά το αποτυχημένο πείραμα του 
ΣΥΡΙΖΑ με τις 13 συνιστώσες (που εκτός από 
τον ΣΥΝ, όλες οι άλλες είναι εμείς οι τρεις 
φίλοι που τρώμε το σταφύλι), να κρατηθεί 
και να ανοίξει στον κόσμο. Μια μεγάλη αρι-
στερή πλατφόρμα, ένα μεγάλο αριστερό 
κίνημα. Ο Τσίπρας και οι περί αυτού αποφά-
σισαν να κρατήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς φύ-
γαμε γιατί είχε αλλοιωθεί η φυσιογνωμία 
της ανανεωτικής δημοκρατικής Αριστεράς 
μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε κάτι αριστεριστές 

που μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι είμαστε 
δεξιούληδες, συμβιβασμένοι, έτοιμοι να τα 
κατεβάσουμε και να συνεργαστούμε με την 
άρχουσα τάξη. Για τους ίδιους λόγους που 
φύγαμε δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. 
Η επίθεση φιλίας και συνεργασίας που προ-
τείνει ο Τσίπρας είναι ένα επικοινωνιακό κόλ-
πο. Το ΚΚΕ τον βρίζει και αυτός μας βρίζει. 
Κάνει πρόταση συνεργασίας στον υβριστή 
του και στον υβριζόμενο; Κοροϊδευόμαστε;  

Στη Βουλή, όμως, πόσο διαφοροποιείται η 

στάση σας από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ; Και οι δύο 

δεν ψηφίσατε το μνημόνιο και οι δύο αρνη-

θήκατε να μπείτε στην κυβέρνηση… Εμείς, 
όμως, έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτά-
σεις και δεν αρνούμαστε την εμπλοκή σε 
μία κυβερνητική λύση με προοδευτική κα-
τεύθυνση. Ο Τσίπρας θέλει ένα αριστερό 
μέτωπο. 

Αριστερό θέλει; Γιατί είπε ότι δεν θέλει να 

χάσει ψήφους, ακόμα και αν προέρχονται 

από τον κ. Καμμένο.  Όσο πλησιάζουν οι 
εκλογές, ο Αλέξης κάνει κωλοτουμπίτσες. 
Ως τώρα ήθελε να εισπράξει την οργή, τη 
φωτιά, την κουκούλα, την επανάσταση. 
Όσο πλησιάζουν οι εκλογές προσπαθεί να 
εισπράξει έναν ψευδεπίγραφο ευρωπαϊ-
σμό. Μέχρι πριν λίγο μάς έλεγαν παύση πλη-
ρωμών και επιστροφή στη δραχμή. Τώρα 
έχει αρχίσει και κάνει επίθεση φιλίας στην 

Αριστερά και έχει αρχίσει να μιλάει για κυ-
βερνώσα Αριστερά. Αλέξη μου, αυτά είναι 
επικοινωνιακά κόλπα. 

Από την άλλη δεν σας προβληματίζει ότι 

ένα 49% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, 

που θεωρητικά είναι αριστεροί ψηφο-

φόροι, δήλωναν ότι έβλεπαν θετικά το 

κόμμα Καμμένου; Ένα περίπου 
18% του κομμουνιστικού κόμ-
ματος του Μαρσέλ είχε πάει 
στον Λεπέν πριν 20 χρόνια. Το 
γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα, 
που είχε πάνω από 20%, στις ε-
πόμενες εκλογές πήρε 3%. Όλοι 
οι υπόλοιποι πήγαν στον Λεπέν. 
Υπάρχουν τέτοια παραδείγμα-
τα. Άνθρωποι που υποκύπτουν 
στον αριστερό λαϊκισμό, εύκολα μπορεί 
να πέσουν θύματα ενός δεξιού λαϊκιστή 
δημαγωγού. 

Εσείς αποκλείετε κατηγορηματικά μία συ-

νεργασία με τον κ. Καμμένο; Δεν υπάρχει 
καμία πιθανότητα. Δεν έχουμε κανένα επί-
πεδο συνεννόησης για να συνεργαστούμε 
σε κάτι. Με τον Καμμένο, με τη Χρυσή Αυγή, 
με τον ΛΑΟΣ, με το ΠΑΣΟΚ όπως είναι, με τη 
ΝΔ όπως είναι.

Άρα δεν συνεργάζεστε με κανέναν... Δεν έχει 
να κάνει το με ποιον, αλλά για ποιο πράγμα. 

Για να σχηματίσετε κυβέρνηση; Βεβαίως, 
αλλά σε ποια κατεύθυνση; Θέλουν να κά-
νουν διαχωρισμό κράτους εκκλησίας; Μέ-
σα. Θέλουν ένα δίκαιο φορολογικό και α-
σφαλιστικό σύστημα; Θέλουν να ανοίξουν 
τους λογαριασμούς της Ελβετίας και των off 
shore εταιρειών και να τους φορολογήσου-
με; Θέλουν να αξιοποιήσουμε τη δημόσια πε-
ριουσία; Να μηδενίσουμε τους εξοπλισμούς 
και να επιστρέψουμε τα υποβρύχια στους α-
λήτες που μας πουλούσαν πανάκριβα; Θέλει 
το ΠΑΣΟΚ; Θέλει ο Σαμαράς; Μπορεί να θέλει 
και ο Σαμαράς, έχει κάνει και αυτός διάφορες 
κωλοτούμπες. Μας είπε ότι θέλει να αλλάξει 
το πολιτικό σύστημα. Σώπα, βρε Αντωνάκη, 
τόσο καιρό γιατί δεν μας το έλεγες;

Στο παρελθόν είχατε αναφέρει ότι ο κ. Πα-

παδήμος «μπορεί να αποτελεί εγγύηση, 

γιατί είναι αποδεκτός και από την κοινωνία 

και από το πολιτικό κατεστημένο και από τις 

τράπεζες, την Ευρώπη, το μέσο πολίτη. Δεν 

θα είναι μαριονέτα, δεν θα είναι κούριερ 

κανενός». Επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες 

σας; Όχι βέβαια. Εγώ ήλπιζα ότι ο Παπαδή-
μος, ως αποδεκτός από τις τράπεζες, ως συ-
μπαθής στον κόσμο, που ήξερε τη δουλειά 
του, να αναλάμβανε αυτός υλοποιώντας 
μέτρα του μνημονίου. Προς όλες τις κατευ-
θύνσεις, όμως. Το μνημόνιο δεν ζητάει μόνο 
αποκεφαλισμό των μισθωτών και των συ-
νταξιούχων. Έδινα ψήφο ανοχής για να βλέ-
παμε τι θα κάνει και επιμένω ότι έπρεπε να 
ψηφίσουμε «παρών». Εγώ καθόμουν απέξω 
γιατί ήθελα να απέχω, για να μη δημιουργή-
σω πρόβλημα με το «παρών» που θα ψήφι-
ζα. «Παρών» σημαίνει περιμένω και βλέπω. 
Δες τι θα κάνει και μετά τσάκισέ τον.

Αφού, λοιπόν, το μνημόνιο δεν εφαρμόστη-

κε, πώς μπορούμε να λέμε ότι απέτυχε κάτι 

που δεν εφαρμόστηκε; Υπάρχουν πράγμα-
τα του μνημονίου που δεν τα κάνουμε. Α-
πέτυχαν αυτά που πήγαν να εφαρμόσουν 
και η βασική ιδέα για περιορισμό μισθών και 
συντάξεων οριζόντια. Αυτό είναι αλητεία 

και δεν ήταν κι αυτό ακριβώς που ζήτα-
γε το μνημόνιο. 

Πώς κρίνετε το γεγονός ότι όταν επι-

τέθηκαν στον Πέτρο Ευθυμί-

ου μέλη της Χρυσής Αυγής τα 

κόμματα έβγαλαν ανακοινώ-

σεις καταδικάζοντας το γεγο-

νός, ενώ όταν επιτίθενται σε 

άλλους πολιτικούς με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο δεν βγαίνουν 

αντίστοιχες ανακοινώσεις; 

Καταδικάζουμε τη βία μόνο 

όταν προέρχεται από τη Χ.Α.; 

Όχι, αυτά είναι αθλιότητες. Δεν υπάρ-
χουν αριστερά και δεξιά γιαούρτια. 

Δεν υπάρχουν αριστερά και δεξιά ρόπα-
λα, καρέκλες, προπηλακισμοί. Οι αριστεροί 
που έβριζαν τον Βορίδη επειδή κουβαλούσε 
τσεκούρι, ενώ αυτοί κουβαλάνε μολότοφ με 
κουκούλες και καρέκλες ή χτυπούν ανθρώ-
πους, είναι αλήτες, δεν είναι αριστεροί. Και 
ο Βορίδης αλήτης ήταν τότε, με το τσεκούρι. 
Τώρα είναι ένας τέως αλήτης που διαχειρί-
ζεται τη συντεχνία των ταξιτζήδων.  ● 

*Ο Γ.Ψ. είναι βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, 
υποψήφιος στη Β΄ Αθήνας

Γρηγόρης Ψαριανός 

Δεν υπάρχουν αριστερά και δεξιά 
γιαούρτια ή ρόπαλα

Της ΚΑΤΕΡίνΑς ΠΑνΑγοΠοΥΛοΥ

Είναι γελοίο 
ένα πολιτικό 

κόμμα να επι-
καλείται το 

θρησκευτικό 
συναίσθημα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
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Ενεδύθημεν φορέματα ποικίλα
Να πετάξω όλα τα ενδύματα ή θα οδηγηθώ 
εκ νέου στην απόκτηση νέων ενδυμάτων;
Κ. Τσακίρη-Καραμιχάλη, Τα ενδύματα 

Τι θα δώσει πολιτικά η ψήφος στις 6 Μάη; Και τι 
πράγματι θα αλλάξει;
Αναρωτιέμαι:
1. Οι πολιτικοί θα εξακολουθούν να συγκρο-
τούν ένα σύστημα αυτο-εξυπηρετούμενο, 
με την έννοια ότι θα συνεχίσουν να λύνουν 
πρωτίστως τα δικά τους 
προβλήματα και μόνο ό-
ταν αυτά είναι συμβατά 
θα ασχολούνται και με 
τα αιτήματα του λαού; 
2. Η αλλαγή του πολιτι-
κού χάρτη θα επιτευχθεί 
μέσω προσκολλήσεων 
κ α ι  α π ο ρ ρ ο φ ή σ ε ω ν 
ή μέσω πολιτικών συ-
γκ λήσεων και συμμα-
χιών; Μήπως αν εξου-
θενώσουμε όλους τους 
εγγύς, κάποτε θα βρε-
θούμε μόνοι απέναντι 
στον αντίπαλο; 
3. Η μετάλλαξη του πολιτικού προσωπικού θα 
επιδιωχθεί μέσω μιας 
«επιχείρησης-τρενάκι» (όπου ο γραμματέας 
της νομαρχιακής επιτροπής γίνεαι νομάρχης, ο 
δήμαρχος γίνεται βουλευτής, ο συνδικαλιστής 
ονειρεύεται να γίνει περιφερειάρχης κ.ο.κ.) ή 
θα ανανεωθεί όλος ο μηχανισμός παραγωγής 
- προαγωγής - αγωγής - διαγωγής των πολιτι-
κών του μέλλοντος;
4. Έχουμε απαλλαγεί από τους διαφόρους -ι-
σμούς και τα «γνωστά-άγνωστα» τζάκια και 
σόγια (νοοτροπία ασυμβίβαστη με fair play) ή 
μήπως το μόνο που διαφοροποιείται είναι το 
μικρό όνομα ή ο βαθμός συγγένειας; 
5. Πώς συμβιβάζεται ο mini χρόνος με τα maxi 
προγράμματα και κυρίως με την αναγκαία ενη-
μέρωση του λαού; Τους πολίτες των αποκλει-
σμών, των κραυγών και της μοναξιάς πότε θα 
τους ακούσουμε;
6. Πολιτικοί της μιας ζαριάς, της αγίας οικο-
γένειας ή των ανίερων συμμαχιών, της δήθεν 

αθωότητας, οι μαγαζάτορες των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων και οι ξενοσπουδαγμένοι υπερεπι-
στήμονες (φορείς και προϊόντα μιας ουδέτε-
ρης και κρυόκωλης πολιτικής των στατιστικών 
πινάκων και αριθμών) θα αντιπαρατεθούν με 
«λαϊκούς ήρωες», «με αγνούς διανοουμένους» 
ή με έντιμους πολίτες;
7. Θα συγκρουστούν αυλές και στρατηγικές 
αυλικών ή ιδέες και οράματα ηγετών; 
8. Ως πότε οι μηχανισμοί θα επικαλούνται αυτό 
που προκαλούν ή ανέχονται και οι παλαιοκομ-

ματικοί θα παριστάνουν 
τους νεοκομματικούς;
9. Υποβαθμίζοντας το 
λαϊκό παλμό της πλατεί-
ας υπέρ της TV, μήπως 
σ την ουσία αν τικαθι-
στούμε το «στήσιμο» με-
τακινούμενων ομάδων 
με το «στήσιμο» εκπο-
μπών και παράλληλων 
μονολόγων (χωρίς καν 
το πάθος και τη μέθεξη 
της συνεύρεσης);
10. Το να κερδίζεις τον 
πολιτικό σου αντίπαλο 
αποτελεί στόχο και αυ-

ταξία, ανεξαρτήτως του ηθικού χρέους (προς 
το χθες) και της δι-ιστορικής ευθύνης (προς 
το αύριο);
Το (όποιο χτεσινό) κακό δεν χτυπιέται με 
(τυφλές σημερινές) κακίες. Στην Ιστορία θα 
επιστρέψουμε μόλις (και μόνο αν) πάψουμε 
να αρεσκόμαστε σε ανώφελους μύθους και 
σε σκόπιμες μικροϊστορίες. Πριν εκσυγχρο-
νιστούμε πρέπει να συγχρονιστούμε με τον 
καιρό μας. Το ζητούμενο  είναι να γευτούμε 
τις εκλογές με καθαρή καρδιά και συνείδηση 
(είτε είμαστε με την πλευρά του «νικητή» είτε 
με την πλευρά του «χαμένου»). Χρειαζόμαστε 
αλήθεια και πρόταση συνέγερσης. Αρκετό 
θάνατο –ανθρώπων και ιδεών– βιώσαμε τον 
τελευταίο καιρό. Ας συμβάλουμε στο να συ-
ναντηθούν οι πολιτικοί  με τους Έλληνες και η 
πολιτική με την Ελλάδα μέσα στο φως (και για 
το φως). ●

* Ο Γ.Π. είναι καθηγητής Εγκληματολογίας, υποψήφιος 
με τη Δημοκρατική Αριστερά στην Ά  Αθήνας

Πιστεύουν στην αλλαγή του 
πολιτικού συστήματος οι πολιτικοί;

Του Γιάννη Πανούση Η πλατεία είναι γεμάτη κι απ’ το πρόσωπό σου κάτι 
έχει σωθεί / στον αγώνα του συντρόφου, στην αγω-
νία αυτού του τόπου για ζωή ... (* Από το τραγούδι 
του Δ. Σαββόπουλου, «Η Συγκέντρωση της ΕΦΕΕ»)

Δεν έζησα τη χούντα. Τα βιώματα, όμως, 
των αγαπημένων προσώπων και η ιστορική 
γνώση έχουν εγχαράξει μέσα μου την απέ-

χθεια για τη δικτατορία και την απολυταρχία. 
Κάθε μορφής. Και ζώντας στο σήμερα, έχοντας 
μεγαλώσει με την επαναληπτική και φρούδα 
προσδοκία ότι θα «κλείσει» επιτέλους αυτός ο 
φαύλος «κύκλος της μεταπολί-
τευσης», βλέποντας την ελπίδα 
να διαψεύδεται ξανά και ξανά και 
τη χώρα μας να πηγαίνει από το 
κακό στο χειρότερο, βιώνω την 
αγωνία των περισσότερων αν-
θρώπων της γενιάς μας: Ποια θα 
είναι η ζωή μας; Ποιο θα είναι το 
μέλλον μας;

Κάθε γενιά και κάθε εποχή αφή-
νει –ή δεν αφήνει– το στίγμα και 
το ίχνος της, την παρακαταθήκη 
της στην Ιστορία. Και η πρόκληση 
για τη γενιά μας και για την εποχή 
μας είναι ξεκάθαρη: Θα καταγραφούμε στην ιστο-
ρία ως η κοινωνία ενός νέου Μεσαίωνα, που μας 
ισοπέδωσε ο οδοστρωτήρας αυτής της νέας δι-
κτατορίας των μνημονίων περνώντας από πάνω 
μας και προχωρώντας προς τους άλλους λαούς 
που έχουν σειρά χωρίς να βρει καμιά αντίσταση, 
ή θα καταγραφούμε ως η γενιά, η κοινωνία και ο 
λαός μιας νέας μεταπολίτευσης που πάλεψε συλ-
λογικά, αντιστάθηκε και αναχαίτισε αυτή τη σαρ-
κοβόρα λαίλαπα; Θα σώσουμε τους εαυτούς μας, 
τους συνανθρώπους μας, τη χώρα μας και την 
αξιοπρέπειά μας, θα διασώσουμε τους άλλους 
λαούς που ήδη απειλούνται ή θα παραδοθούμε 
αμαχητί βορά σε εκείνους που θέλουν να κατα-
σπαράξουν τις ζωές μας;

Η κοινωνία και η χώρα μας βρίσκονται σε αυτό 
το ιστορικό μεταίχμιο. Η Ιστορία έχει αποδείξει ότι 
όταν οι λαοί παλεύουν, συντελούνται και οι πιο α-
νέλπιστες ανατροπές, ακόμη και καθεστώτων που 
έχουν ριζώσει για δεκαετίας ή για αιώνες. Κι όσο 
κι αν επιμένουν να μας υπενθυμίζουν, με αυτή τη 
λογιστική λογική των αριθμών, ότι «αντιπροσω-

πεύουμε μόνο το 3% του ΑΕΠ της Ευρώπης» κι ότι 
«είμαστε ένας μικρός λαός», έχουμε γνώση και 
συνείδηση ότι στην ιστορία οι μεγάλες ανατροπές 
ξεκίνησαν πάντοτε από μειοψηφίες που πάλεψαν 
και άνοιξαν το δρόμο για τις πλειοψηφίες και τους 
λαούς.

Η Πλατεία Συντάγματος πήρε το όνομά της από 
την ιστορική συγκέντρωση του ελληνικού λα-
ού, το 1843, που απαίτησε Σύνταγμα από τον Ό-
θωνα και τον υποχρέωσε να το παραχωρήσει. 
Η Πλατεία Συντάγματος σήμερα συγκεντρώνει 

και συμβολίζει όλους εμάς που 
θέλουμε να αντισταθούμε στη 
νέα απολυταρχία των μνημονί-
ων και να πάρουμε ξανά πίσω το 
Σύνταγμά μας, τη δημοκρατία 
μας, τη ζωή μας.  

Πάνω στην Πλατεία, το μνημείο 
του αγνώστου στρατιώτη. Πάνω 
στην Πλατεία, η μνήμη του Δημή-
τρη Χριστούλα, του ανθρώπου 
που, αυτοκτονώντας, έστειλε το 
δικό του μήνυμα αντίστασης σε 
αυτή τη νέα δικτατορία και κατο-
χή. Πάνω στην Πλατεία, η Βουλή, 

το Κοινοβούλιο, που πρέπει να γίνει σημείο ανα-
φοράς και αποκατάστασης της δημοκρατίας.

Πάνω και μέσα στην Πλατεία, η Αριστερά και ο 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., η μόνη πολιτική δύναμη που αντιστάθη-
κε και αντιστέκεται με συνέπεια, θεσμικά και συλ-
λογικά, στο κοινοβούλιο και στις συγκεντρώσεις, 
στις συλλογικές κινητοποιήσεις, στα κινήματα και 
στους αγώνες κατά των μνημονίων και υπέρ της 
δημοκρατίας. Και που πάλεψε και παλεύει για να 
μην καταπνίγεται με απαγορευμένα χημικά και κα-
ταστολή η φωνή μας, η φωνή της κοινωνίας.

Το μέλλον μας δεν θα το φτιάξουν άλλοι για ε-
μάς. Θα το διαμορφώσουμε εμείς, με εμπιστο-
σύνη σε εκείνους που δεν μας πρόδωσαν, που 
αναλαμβάνουν την ευθύνη και το βάρος της 
λύσης. Το μέλλον μας είναι τώρα παρόν. H νέα 
μεταπολίτευση πρέπει να είναι, αυτή τη φορά, 
πραγματική. ●

* Η Ζ.Κ. είναι δικηγόρος, υποψήφια βουλευτής του 
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. στην Ά  Αθήνας (www.zoikonstantopoulou.gr)

Η Πλατεία είναι γεμάτη
Της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Τ ο κυρίαρχο πολιτικό σύστημα αλλά και 
η τρόικα λειτουργούν σαν να μην έχουν 
καταλάβει τίποτα απ’ όσα γύρω τους 

συμβαίνουν. Πρώτον, τα δύο μέχρι χθες 
«μεγάλα κόμματα» και ο δικομματισμός 
καταρρέουν. Δεν έχω δει ούτε μία δημο-
σκόπηση που να... υπαινίσσεται το αντίθε-
το! Παρ’ όλα αυτά λένε τα «ίδια και τα ίδια», 
χωρίς έμπνευση και ρεαλισμό και χωρίς να 
συνάγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα 
τροποποιώντας τις πολιτικές τους. Δεύτε-
ρον, το οικονομικό περιβάλλον για μετά 
τις εκλογές προαναγγέλλεται (και έτσι θα 
είναι, αν δεν αλλάξει κάτι) από τους εκ-
προσώπους της τρόικας και τον... Σαχινίδη 
«μαύρο κι άραχνο». Αναμένονται νέα μέ-
τρα λιτότητας και μεγαλύτερη ύφεση, ενώ 
η συρρίκνωση της οικονομίας θα συνεχι-
στεί και για φέτος και για του χρόνου.

Δεν ξέρω αν μια τέτοια προοπτική μπορεί 
να πείσει ή να... ενθουσιάσει τον ελληνικό 
λαό. Αντί το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα 
να «μηρυκάζει το τέλος του» ή να επινοεί 
διάφορα «σενάρια τρόμου», καλύτερα θα 
ήταν να δει πώς μπορεί να ανακόψει την 
καταστροφική πορεία για τη χώρα. Δεν 
υπάρχουν πολλές λύσεις ούτε «μαγικές» 
απαντήσεις. «Κλειδί» είναι ο έλεγχος της 
ύφεσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει να μην 
επιβληθεί από δω και πέρα κανένα νέο μέ-
τρο λιτότητας, μέχρι η οικονομία να βγει 
από την ύφεση. Παράλληλα, η έμφαση 
πρέπει να δοθεί στις μεταρρυθμίσεις, τις 
διαρθρωτικές αλλαγές (δημόσια διοίκηση, 
φορολογικό σύστημα), στην προσέλκυση 
επενδύσεων, στα δημόσια έργα, στη ρευ-
στότητα και στη βελτίωση του επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος.

Ο δρόμος των οριζόντιων φορολογικών, 
μισθολογικών και εργασιακών μέτρων ο-
δηγεί τη χώρα σε ταχεία κατάρρευση. Το 
συμπέρασμα είναι, αντί κάποιοι να «κλαί-
νε» για τον κατακερματισμό του πολιτικού 
συστήματος, να φοβούνται για την οργή 
του κόσμου και να τους προκαλεί τρόμο 
το ενδεχόμενο ανεξέλεγκτων κοινωνικών 
συγκρούσεων, καλό θα ήταν να προτεί-
νουν συγκεκριμένες πολιτικές αντιμετώ-
πισης της κρίσης. Το ’χουμε πει αρκετές 
φορές, η σταθερότητα και η κυβερνησιμό-
τητα της χώρας δεν διασφαλίζονται με... 
«αυτοδυναμίες» ή ακόμα και συνεργασία 
των δύο κομμάτων (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ), εάν δεν 
υπάρξουν δύο ουσιαστικές προϋποθέσεις: 
οικονομία ζωντανή (όχι άλλη λιτότητα) και 
κοινωνία όρθια (ρεαλιστικό πλαίσιο κοι-
νωνικής συνοχής). Όσο αυτό δεν γίνεται 
κατανοητό, η μία δυσάρεστη έκπληξη, δυ-
στυχώς, θα διαδέχεται την άλλη... ●

* Ο Π.Π. είναι δημοσιογράφος, υποψήφιος της 
Δημοκρατικής Αριστεράς στη Β΄ Αθήνας

Το «κλειδί» για την αλλαγή πορείας
Του Παναγιώτη Παναγιώτου



«Ο ι πολίτες δεν πρέπει να ακούσουν 

τις σειρήνες και δεν θα έπρεπε να 

ακούνε κανέναν ο οποίος μοιράζει 

καραμέλες και σοκολάτες» επισημαίνει ο 

Κ. Χατζηδάκης και προσθέτει πως «στις μέ-

ρες μας, το να παίρνεις ένα σταυρό στο ψη-

φοδέλτιο είναι σαν να παίρνεις ένα μικρό 

σταυρό στην πλάτη σου». 

Φοβάστε μια Βουλή των άκρων στις 7 Μαΐ-

ου; Τα άκρα ποτέ δεν έδωσαν λύσεις. Πρό-

σθεσαν προβλήματα. Και τα κόμματα των 

άκρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ε-

ξωτερικό, μοιάζουν με κομήτες. Λάμπουν 

προσωρινά, διαγράφουν μια τροχιά και 

στο τέλος καταστρέφονται. Αλλά στο 

μεταξύ μπορεί να λειτουργήσουν κατα-

στρεπτικά και για τον τόπο τους. Αυτό 

είναι που θα ήθελα να αποφύγουμε. 

Ναι, αλλά υπάρχουν πολλοί, και νέ-

οι, που γυρίζουν την πλάτη στα κόμματα 

εξουσίας, που δεν αποκλείουν ακόμα να 

δώσουν ψήφο στη Χρυσή Αυγή... Γιατί υ-

πάρχει μεγάλη οργή και ένταση σε πολλούς 

πολίτες που θέλουν να τιμωρήσουν. Αντι-

λαμβάνομαι ανθρώπινα αυτή την ανάγκη, 

παράλληλα όμως βλέπω και την ανάγκη να 

κυβερνηθεί ο τόπος. Αν υπάρχουν πολίτες 

που πιστεύουν ότι ο τόπος μπορεί να κυ-

βερνηθεί από τον κ. Τσίπρα, τον κ. Καμμένο 

ή κάποιον άλλο, ασφαλώς η επιλογή του θα 

είναι σεβαστή. Εύχομαι απλώς, όπως ευχή-

θηκε ο Γ. Ράλλης μετά την εκλογική νίκη του 

ΠΑΣΟΚ το 1981, να μη μετανιώσουμε για την 

επιλογή μας.

Η ΝΔ μιλάει για την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής 

λύσης. Τα κόμματα όμως που αποτελούν 

συνιστώσες μιας τέτοιας κατεύθυνσης δεν 

είναι μόνο η λύση του προβλήματος, αλλά 

μέρος του. Πώς ένας ψηφοφόρος θα λύ-

σει αυτόν το γρίφο; Ο κατακερματισμός δεν 

είναι λύση, ιδιαίτερα σήμερα. Χρειάζονται 

συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις που να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ωστόσο δεν 

είμαστε αλάθητοι και γι’ αυτό δέχομαι ότι 

δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς το επι-

χείρημά σας.

Τότε γιατί να ψηφίσει ένα κόμμα εξουσίας; 

Πείτε μου ένα λόγο να ψηφίσει τη ΝΔ. Δεν 

ζούμε σε ένα ιδεατό πολιτικό περιβάλλον. 

Έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ συγκεκριμέ-

νων κομμάτων. Όσον αφορά τη ΝΔ, σε κα-

μιά περίπτωση δεν μπορεί να την ταυτίσει 

κάποιος με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς προσπαθήσαμε 

σε κάποιο βαθμό να αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα μ’ όλους τους άλλους απέναντι, 

μιλήσαμε για την ανάγκη να ληφθούν μέ-

τρα και πριν τις εκλογές του 2009 και μετά. 

Μιλήσαμε για την ανάγκη να μην υπάρξει 

μόνο περιοριστική πολιτική αλλά και ανα-

πτυξιακή –πράγμα που γίνεται δεκτό στην 

Ευρώπη αυτή την ώρα–, αλλά και βάλαμε 

πλάτη στην κρίσιμη ώρα για το μνημόνιο.

Ναι, η ΝΔ ψήφισε το Μνημόνιο 2, αλλά προ-

ηγουμένως είχε στηρίξει την πολιτική της 

στην καταψήφιση του Μνημονίου 1... Μπο-

ρούμε να συζητήσουμε για όλα αυτά και τις 

ποιοτικές διαφορές, αλλά και για το εθνικό 

διακύβευμα ανάμεσα στο πρώτο και στο 

δεύτερο μνημόνιο. Υπήρξαν άλλωστε και 

διαφορετικές απόψεις και μέσα στη ΝΔ. Δεν 

πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι η ΝΔ είναι το 

μεγάλο κόμμα της Κεντροδεξιάς που αν κα-

ταρρεύσει και αυτό, μετά την κατάρρευση 

του ΠΑΣΟΚ, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί 

να συμβεί. Μια Βουλή 15 κομμάτων δεν μπο-

ρεί να είναι η λύση στο σημερινό πρόβλημα. 

Επίσης δεν μπορεί να είναι λύση η ενίσχυση 

της λογικής του «λεφτά υπάρχουν». Γιατί 

διάφορα μικρά δεξιά και αριστερά κόμμα-

τα, λαϊκίστικα, στην πραγματικότητα είναι 

η σημερινή εκδοχή του Γιώργου Παπανδρέ-

ου, ενισχυμένη και επαυξημένη. Άρα, αυτοί 

θα δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερο πρό-

βλημα από αυτό το οποίο κριτικάρουν. 

Μιλάτε για δεξιά και αριστερά κόμματα... 

Πολλοί, ωστόσο, θεωρούν ότι τελικά μετά 

την αποτυχία των δύο μεγάλων κομμάτων 
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εξουσίας ήρθε η ώρα της Αριστεράς. Γιατί 

να μην αποτελεί λύση η στροφή προς τον 

κ. Τσίπρα ή τον κ. Κουβέλη, σε μία πιο 

μετριοπαθή εκδοχή; Δεν δοκιμάστηκαν 

τέτοιες λύσεις μετά το ξέσπασμα της 

κρίσης ούτε στην Ιρλανδία, την Πορτο-

γαλία ή την Ισπανία, σε χώρες δηλαδή 

που δοκιμάζονται όπως και εμείς. Οι 

πολίτες επέλεξαν κόμματα που είναι 

υπέρ της Ευρώπης και πρότειναν μά-

λιστα λύσεις με κόστος. Αυτό είναι εν-

δεικτικό. Σε κάθε περίπτωση, στις μέ-

ρες μας, το να παίρνεις ένα σταυρό στο 

ψηφοδέλτιο είναι σαν να παίρνεις ένα 

μικρό σταυρό στην πλάτη σου. Ξέρω 

τις δυσκολίες, απλώς γνωρίζω ταυτό-

χρονα ότι μετά την απομάκρυνση εκ του 

ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται...

Ας μιλήσουμε λοιπόν για το «ταμείο». Αν 

η ΝΔ δεν κερδίσει την αυτοδυναμία, θα ε-

πιλέξει μια λύση συνεργασιών και συναι-

νέσεων ή εκ νέου προσφυγή στις κάλπες; 
Η ΝΔ έχει τους στόχους της, δικαιούται να 

τους θέτει ως μεγάλο κόμμα, αλλά σε κάθε 

περίπτωση θα συμπεριφερθεί ως κόμμα ε-

θνικής ευθύνης. Αυτή την ώρα είναι η ώρα 

της μάχης και το αποτέλεσμα θα είναι καλό 

για μας, αν είμαστε πειστικοί με τις θέσεις 

και τις προτάσεις μας. Εκεί επικεντρώνουμε 

τις προσπάθειές μας και όχι στα σενάρια της 

επόμενης μέρας. Για μένα, δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι είμαστε το κόμμα του Κων-

σταντίνου Καραμανλή και επομένως 

οφείλουμε να εμφανιστούμε 

με απολύτως ξεκάθαρο τρόπο 

στους πολίτες και να τους πού-

με: Τόσο μπορούμε. Μπορού-

με καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ, 

αλλά δεν μπορούμε να κάνου-

με θαύματα. Όσοι αναζητούν 

θαύματα, ας ψάξουν σε άλλες 

διευθύνσεις.

Τότε θα σας κάνω την εξής ερώτηση: Η 

χώρα έχει δεσμευτεί να πάρει σκληρά 

μέτρα απέναντι στους εταίρους και δανει-

στές μας, ύψους 5% του ΑΕΠ για την επό-

μενη διετία. Η ΝΔ θα τηρήσει αυτές τις δε-

σμεύσεις; Υπάρχει ξεκάθαρη δέσμευση της 

ΝΔ και με την ψήφο της στη Βουλή. Στους 

στόχους είμαστε απολύτως προσηλωμέ-

νοι, όμως –το λέει και το ίδιο το μνημόνιο– 

υπάρχει μια δυνατότητα αναθεώρησης ανά 

τρίμηνο ανάλογα με την εξέλιξη των πραγ-

μάτων. Δεν νομίζω ότι αν έχουμε ένα συγκε-

κριμένο τρόπο να ελέγξουμε τη φοροδια-

φυγή στα καύσιμα ή αν εγκαταστήσουμε 

μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο 

των δαπανών, θα μας πει κάποιος «γιατί το 

κάνατε». Θέλω να πω ότι υπάρχουν και κα-

λύτερα μονοπάτια, αλλά όλα είναι ανηφορι-

κά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

Είστε υποψήφιος στη Β΄ Αθήνας. Η Αθήνα 

της ανάπτυξης πριν από μερικά χρόνια, 

των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι σήμερα η 

πρωτεύουσα της ανεργίας και της εγκλη-

ματικότητας. Σε τι μπορεί να ελπίζει ο Αθη-

ναίος για μια αλλαγή προς το καλύτερο; 

Στην αλήθεια πριν από τις εκλογές, στην α-

ποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη μετά 

από αυτές. Δεν πρέπει να ακούσει τις σειρή-

νες και δεν θα έπρεπε να ακούει κανέναν ο 

οποίος μοιράζει καραμέλες και σοκολάτες. 

Δεν είναι μονόδρομος η καταστροφή, αλί-

μονο, έχουμε και τους ανθρώπους και τις 

δυνατότητες να υπερβούμε την κρίση χω-

ρίς μαγικές συνταγές, χωρίς δημαγωγία. Με 

προσπάθεια, με ενότητα και σχέδιο. 

Με την Ευρώπη τι γίνεται; Πέρασε ο κίν-

δυνος της χρεοκοπίας και της αποβολής 

μας από την Ευρωζώνη; Όχι. Και σας το λέω 

μετά λόγου γνώσεως, γιατί ξέρω τις Βρυ-

ξέλλες. Αν υπάρξει πολιτική αστάθεια και 

έλλειψη εμπιστοσύνης νομίζω πως, στην 

καλύτερη για εμάς περίπτωση, θα μας πουν 

ότι θα πληρώνουν το χρέος, αλλά το έλλειμ-

μά μας, που το έχουμε αναλάβει εμείς, θα 

πρέπει να είναι μηδενικό την επόμενη μέρα. 

Και αυτό θα είναι μια πολύ βίαιη προσαρμο-

γή, πολύ βιαιότερη από τα 11 δις που κουβε-

ντιάζουμε για μια προοπτική τριετίας. 

Μπορεί κάτι να αλλάξει στην ηγεσία της Ευ-

ρώπης; Ο άξονας Γερμανίας-Γαλλίας έχει 

δεχτεί σφοδρή κριτική, ενώ αρκετοί ελπί-

ζουν σε κάτι καλύτερο με την εκλογή στη 

γαλλική προεδρία του Φρανσουά Ολάντ... 

Όντας ο ίδιος ευρωπαϊστής, πιστεύω 

ότι έχει παραγίνει με την τιμωρητική 

λογική. Ασφαλώς χρειάζεται νοικοκυ-

ριό στη χώρα μας και σε κάθε 

χώρα με ανάλογα προβλή-

ματα, αλ λά αν πέσουμε σε 

ένα πηγάδι ύφεσης, που θα 

οδηγήσει σε κοινωνικές εκρή-

ξεις, δεν υπονομεύεται μόνο 

η χώρα, αλλά σε ένα βαθμό το 

ίδιο το εγχείρημα της Ευρώ-

πης. Η αποτυχία της Ελλάδας 

θα είναι, εμμέσως έστω, και 

μια αποτυχία της Ευρώπης. Εμείς θα 

το βιώσουμε σκληρότερα, αλλά και η 

ίδια η Ευρώπη θα έχει αποτύχει. Γι’ αυτό 

θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ιδίως 

οι ισχυρότεροι, να σκεφτούν πολύ σοβαρό-

τερα τη λύση των ευρωομολόγων, η οποία 

σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθησυχάσει τις 

αγορές, θα δημιουργήσει καλύτερες συν-

θήκες και για εμάς αλλά και τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  ●

* Ο Κ.Χ. είναι βουλευτής της ΝΔ, υποψήφιος στη Β΄ 
Αθήνας

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012

Αν υπάρξει 
πολιτική 

αστάθεια, η 
προσαρμογή 

θα είναι πολύ 
βιαιότερη

Κωστής Χατζηδάκης

Όσοι επιζητούν θαύματα, 
ας ψάξουν σε άλλες διευθύνσεις

Toυ ΕΥΤΥΧΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ
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Πριν λίγες μέρες, οι ανάγκες της προεκλογικής 
μάχης που δίνω με έφεραν στη Βαρβάκειο Α-
γορά. Την ώρα που συνομιλούσα με απλούς 

ανθρώπους που είχαν βγει πρωί πρωί να ψωνί-
σουν, μια κολοστεκούμενη ηλικιωμένη κυρία κρα-
τώντας δύο σακούλες με ψώνια μού είπε: «Καλά, 
βρε παιδάκι μου, τώρα βρήκες να ασχοληθείς με 
την πολιτική, τώρα που όλος ο κόσμος βρίζει τους 
πολιτικούς; Δεν σου είπε τίποτα ο πατέρας σου, 
που είναι παλιά καραβάνα σ’ αυτά;». 
Χαμογέλασα χωρίς να απαντήσω, αλλά αυτή η 
φράση τριγυρνούσε στο μυαλό μου όλη μέρα. 
Όχι για το αν είχα πάρει τη σωστή απόφαση να 
ασχοληθώ με την πολι-
τική τη λάθος στιγμή, 
αλλά για το αν μπορού-
σα να πείσω τη συγκε-
κριμένη κυρία αλλά και 
τον κάθε Αθηναίο πως 
τις αποφάσεις στη ζωή 
δεν τις παίρνεις πάντα 
ζυγίζοντας σε ζυγαριά 
ακριβείας τα υπέρ και 
τα κατά, αλλά και γιατί 
γουστάρεις ορισμένες 
φορές να πας κόντρα 
στο ρεύμα, να ρισκά-
ρεις στα δύσκολα, να 
ξεβολευτείς απο την α-
σφάλεια που σου δίνει 
η καλή δουλειά και το 
ισχυρό επίθετο. 
Έρχεται κάποια στιγμή 
που λες «αυτό μπορώ να το κάνω καλύτερα». Εί-
ναι η στιγμή που προσπαθείς να βάλεις τη δική 
σου σφραγίδα, μ’ αυτά που πιστεύεις και ονει-
ρεύεσαι για το αύριο σήμερα σε μια εποχή κρί-
σης και αναταραχής.
Με ένα μουδιασμένο και εν πολλοίς φθαρμένο 
πολιτικό σύστημα και με ψηφοφόρους χαμένους 
στη μετάφραση, απογοητευμένους και οργισμέ-
νους απο τα προεκλογικά «θα» και τα μετεκλογικά 
«πρέπει», αμήχανους αλλά και υποψιασμένους 
από την προσπάθεια πολλών να δημιουργήσουν 
την ψευδαίσθηση μιας εδέμ που τους περιμένει 
στη γωνία αν τους πιστέψουν, αν τους ακολου-
θήσουν. Κι όμως, αυτή η εποχή της κρίσης είναι η 
εποχή που θα γεννήσει τα καινούργια σύμβολα, τις 

νέες πραγματικότητες, τις αληθινά φρέσκιες ιδέες. 
Αλλά ο τοκετός δεν μπορεί να είναι ανώδυνος, έχει 
πόνο κι έχει και ζόρι. Αν θέλεις να πας ένα βήμα πα-
ρακάτω, αν θέλεις να προσπαθήσεις να βάλεις ένα 
λιθαράκι στο καινούργιο, αυτό πρέπει να το φας. 
Κόντρα στο ρεύμα, λοιπόν, αυτό το ζόρι αποφάσι-
σα να το περάσω και να πέσω στη θάλασσα τώρα 
που είναι φουρτουνιασμένη. Άλλωστε το λιμάνι 
είναι μόνο για ξεκούραση, όχι για να περνάς τη ζωή 
σου εκεί, δεμένος στη μονοτονία της νηνεμίας.
Το παλιό πεθαίνει και αντί να φάμε όλο μας το 
χρόνο μοιρολογώντας το, είναι καλύτερα να το 
κηδέψουμε, να το ενταφιάσουμε, να του βάλου-

με κι ένα ωραίο μνήμα 
και να γυρίσουμε σελί-
δα δημιουργώντας το 
νέο όχι μόνο ατομικά, 
αλλά και ως αποτελέ-
σμα δράσης συλ λο -
γικής. Αν κάτι μάς δι-
δάσκει όλους η κρίση 
αυτό είναι πια η συνέ-
πεια σ τις αξ ίες που 
κουβαλάμε, αλλά και 
η αλήθεια, αναγκαία 
προϋπόθεση προόδου 
σε έναν κόσμο που είχε 
μάθει στο ψέμα, που η 
φαυλότητα, η ανομία 
και η απουσία αισθή-
ματος ενοχής ήταν ο 
κανόνας, ο τσαμπου-
κάς, η μαγκιά.

Ε, λοιπόν, κατεβαίνω στην πολιτική γιατί δεν 
γουστάρω όλα αυτά, γιατί δεν γουστάρω  την 
ευθύνη της ανοχής, την ενίσχυση της συμπερι-
φοράς της μάζας, τις τάσεις εκφασισμού μιας 
κοινωνίας απλά και μόνο για να τιμωρήσει όσους 
φταίνε. Ναι, να τους τιμωρήσουμε μαζί, αλλά όχι 
έτσι, χωρίς πανικό και δαιμονοποιήσεις, αλλά με 
αύξηση του  ποσοστού αυτογνωσίας του καθένα 
μας και με εθνική συνείδηση. Πρέπει να  επενδύ-
σουμε ξανά δημιουργικά στον εαυτό μας, στον 
τόπο μας και στους συμπολίτες μας. Μπορούμε 
να τα καταφέρουμε. ●

Ο Α.Σ.Ψ. είναι υποψήφιος βουλευτής στην Ά  Αθήνας 
με τη Νέα Δημοκρατία

να κηδέψουμε το παλιό…
Του Ανδρέα Στ. Ψυχάρη

Γιατί κατεβαίνετε στις εκλογές; Γιατί θεωρώ 
ότι αυτά που συμβαίνουν στη χώρα αποτε-
λούν πρόκληση για κάθε πολίτη να πάρει θέση 
και να προτείνει λύσεις. Και εννοώ λύσεις που 
θα μας βγάλουν από το τέλμα και τη μοιρολα-
τρία των μονόδρομων, χωρίς όμως να οδηγη-
θούμε στο άλλο άκρο της τυφλής έκρηξης και 
της επιδεικτικής αγωνιστικότητας.

Ως γιατρός στο δημόσιο τομέα, μιλήστε μας 
για το σύστημα Υγείας στην εποχή της κρί-
σης. Σε αυτή την κρίση το σύστημα Υγείας έχει 
καίριο ρόλο, γιατί καλείται να σταθεί ανάχωμα 
απέναντι στον κίνδυνο της αρρώστιας και την 
απειλή της προσωπικής ή οικογενειακής κα-
τάρρευσης που μπορεί να προκληθεί από τη 
σοβαρή ασθένεια. Για την κοινωνία καλείται 
να αποτελέσει φραγμό στη διάλυση της κοι-
νωνικής συνοχής που τροφοδοτείται από τις 
ανισότητες και το έλλειμμα αλληλεγγύης για 
τα μεγάλα συμβάντα της ζωής, όπως η αρρώ-
στια και ο θάνατος. Σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, η χώρα χρειάζεται ένα ανθρώπινο, απο-
τελεσματικό και δίκαιο σύστημα Υγείας.

Επιγραμματικά ποιες είναι οι βασικές 
θέσεις της ΔΗΜΑΡ στον τομέα της 
Υγείας; Στρατηγικός στόχος μας 
είναι η προάσπιση του δημόσιου 
συστήματος Υγείας, με στόχο την 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρό-
σβασης όλων των πολιτών στις υ-
πηρεσίες Υγείας. Βασικός μοχλός 
για την επίτευξη αυτού του στόχου 
είναι η καταγραφή των υγειο-
νομικών αναγκών της 
χώρας για πρωτοβάθ-
μια, δευτεροβάθμια 
και τριτοβάθμια πε-
ρίθαλψη, σύμφωνα 
με διεθνή πρότυπα, 
αλλά λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψιν 
και τις γεωγραφικές 
ιδιαιτερότητες της 

χώρας. Η πάταξη της σπατάλης στο σύστημα 
Υγείας αποτελεί κομβικό ζήτημα. Πάταξη ό-
μως της σπατάλης δεν σημαίνει «τυφλές» και 
«οριζόντιες» περικοπές. Τα διαγνωστικά και 
θεραπευτικά πρωτόκολλα, η ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση δραστικής ουσίας, ο ηλε-
κτρονικός φάκελος ασθενούς, οι σφαιρικοί 
προϋπολογισμοί νοσοκομείων και άλλων 
μονάδων υγείας, η διασφάλιση της ολοήμε-
ρης λειτουργίας των υποδομών υψηλής τε-
χνολογίας, η γεωγραφική ανακατανομή των 
υπηρεσιών υγείας και η περιφερειακή τους 
διαχείριση, η ενοποίηση νοσοκομείων και άλ-
λων μονάδων με ουσιαστικά λειτουργικά κρι-
τήρια, είναι μέτρα αποφασιστικής σημασίας 
για τα οποία αγωνίζεται η ΔΗΜΑΡ.

Τελικά, γιατί ΔΗΜΑΡ; Καταρχάς, γιατί οι θυ-
σίες που γίνονται μετά το δημοσιονομικό ε-
κτροχιασμό, για τον οποίο ευθύνονται τα δύο 
μεγάλα κόμματα, έπρεπε να κατανεμηθούν 
δίκαια. Πράγμα που δεν συνέβη. Επίσης, επει-
δή απορρίπτουμε την επιλογή ανάμεσα στη 
νεοφιλελεύθερη πρόταση του ΠΑΣΟΚ και της 

ΝΔ να ιδιωτικοποιηθούν σχεδόν τα πάντα και 
την τάση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ να υπε-

ρασπίζονται τις εξόφθαλμες παθογέ-
νειες του Δημοσίου στο όνομα της 
αντίστασης στο νεοφιλελευθερι-
σμό. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, 
ο μεγάλος χαμένος είναι η ιδέα του 
δημόσιου αγαθού. Εμείς πιστεύου-
με ότι το Δημόσιο θα διασωθεί μόνο 

αν θεραπευθούν οι παθογένειές του. 
Και τέλος, επειδή δεν θέλουμε να βου-

λιάξει η χώρα μακριά από την 
Ευρώπη, για να ποζάρουμε 

ως «επαναστάτες» με φό-
ντο τα ερείπια. ●

Ο Χ.Μ. είναι υπεύθυνος 
του τομέα Υγείας και 
υποψήφιος βουλευτής 
στη Β΄ Αθήνας με τη 
Δημοκρατική Αριστερά

Χρήστος Μιχαηλίδης 

Υγεία για όλους
Του ΑΡΗ γΕΩΡγίοΥ

Μόνο μέσα από αυτό τον πολιτικό χώρο 
βλέπω να διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο 
όραμα για το μέλλον της χώρας, τέτοιο που 

να λαμβάνει υπόψη τα επόμενα χρόνια και τις 
επόμενες γενιές. Αυτό το όραμα είναι ένα νέο 
μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης για τη 
χώρα, που αναδεικνύει τη σύνδεση της βιώσιμης 
οικονομίας με το περιβάλλον και την κοινωνία. 
Συμμετέχω στα ψηφοδέλτιά τους γιατί σ’ αυτή 
τη συγκυρία, περισσότερο από ποτέ, εμείς οι πο-
λίτες πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να συμ-
μετέχουμε στις πολιτικές αποφάσεις. 

Χωρίς φόβο και θυμό, με ανοιχτή σκέψη, πρέ-
πει ν’ αντέξουμε το βάρος της συνδιαμόρφωσης 
μιας νέας Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που θα βγει 
από το βουλιμικό καταναλωτικό μοντέλο που 
τρώει τα έτοιμα και τα δανεικά, μιας χώρας που 
δεν θα καταχράται, δεν θα απαξιώνει και δεν 
θα κατασπαταλάει ό,τι είναι δημόσιο αγαθό και 
αξίωμα. Από εδώ και πέρα όλες οι πολιτικές α-
ποφάσεις πρέπει να έχουν γνώμονα την κοινω-

νική δικαιοσύνη, τη διασφάλιση των δημόσιων 
αγαθών και την υποστήριξη των καινοτόμων και 
παραγωγικών επιχειρήσεων που σέβονται τους 
εργαζόμενους και το περιβάλλον.

Η σημερινή φτώχεια και ανεργία μπορούν άμε-
σα κάπως να ελαφρύνουν και να αναχαιτισθούν 
με τη θεσμική και λειτουργική ενδυνάμωση του 
τρίτου τομέα της οικονομίας: κοινωνική οικονομία 
και πρωτοβουλίες πολιτών (συνεταιρισμοί παρα-
γωγών-καταναλωτών, δίκαιο εμπόριο, κοινωνικές 
επιχειρήσεις και υπηρεσίες, οικοκοινότητες). 
Για να αντέξουμε τις μειώσεις των μισθών μας, 
σημαντικότατη είναι η διασφάλιση και η ενίσχυ-
ση των κοινών και δημόσιων αγαθών. Αυτά περι-
λαμβάνουν το περιβάλλον (νερό, δάση, θάλασ-
σες κ.λπ.) και τις κοινωνικές υποδομές/παροχές 
(μαζικά μέσα μεταφοράς, υγεία, παιδεία κ.λπ.). 

Τα όποια χρήματα, έστω και λίγα, καταφέρουμε 
να επενδυθούν στην Ελλάδα (κλειδιά αποτελούν 
τα: ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Περιφερειακά Ταμεία, Ταμείο 
Συνοχής, το «Μίνι Μάρσαλ» Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων) είναι τεράστιας σημασίας να επεν-
δυθούν με μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στό-
χους για το μέλλον που θέλουμε να έχει η χώρα.  
Οι τομείς που πιστεύω ότι υπόσχονται ένα ωραίο 
και βιώσιμο μέλλον είναι η αναζωογόνηση της 
υπαίθρου με μικρής κλίμακας βιολογικές και ποι-
οτικές καλλιέργειες, ένας προσεγμένος και εναλ-
λακτικός τουρισμός που θα συνδέεται με τις τοπι-
κές κοινωνίες, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, 
και τέλος μια γενναία στροφή προς τις Ανανεώσι-

μες Πηγές Ενέργειας και σύνδεση της παραγωγής 
τους με την τοπική κοινωνία. Επίσης η ενεργειακή 
εξοικονόμηση κτιρίων και η καινοτομία στις ΑΠΕ 
μπορούν να αναζωογονήσουν τον κατασκευαστι-
κό τομέα. Οι κοινωνικές ομάδες πάνω στις οποίες 
μπορούμε να επενδύσουμε για να στηρίξουν με 
τη δυναμικότητά τους αυτό τον αναπροσανατο-
λισμό του παραγωγικού μοντέλου είναι οι νέοι 
μορφωμένοι άνθρωποι που τώρα φεύγουν από 
μια χώρα χωρίς ελπίδα, όραμα ή μέλλον. 

Τέλος, αυτό που πρέπει να αναλάβουμε εί-
ναι μια δημοκρατική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας. Χωρίς ξήλωμα του πελατειακού κράτους 
δεν υπάρχει έξοδος από την κρίση. Χρειάζονται 
βαθιές, μεταπολιτευτικού τύπου, τομές στη θε-
σμική συγκρότηση. Όλες αυτές οι προσπάθειες 
δεν μπορούν να γίνουν, αν αποκοπούμε από την 
πορεία της υπόλοιπης Ευρώπης. Στην Ευρώπη 
σήμερα βλέπουμε να σπάει ο άξονας Μερκοζί. Η 
αναζήτηση λύσεων θα γίνει μαζί με τους λαούς 
της υπόλοιπης Ευρώπης. Οι θετικές λύσεις για τα 
προβλήματα της χώρας μας συνδέονται με την 
ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης στην 
προοπτική της ομόσπονδης Ευρώπης. ●

* Η Λ.Μ. είναι υποψήφια των Οικολόγων Πράσινων 
στην Ά  Αθήνας

Γιατί με τους Οικολόγους Πράσινους 
Της Λενιώς Μυριβήλη
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H Αθήνα μετά 
τα μεσάνυχτα

Α
ρχικά, αγαπητέ ξενύχτη, να 

ξέρεις ότι αυτό το κομμάτι εί-

ναι γραμμένο με πολλή αγάπη 

για σένα που ξενυχτάς από 

μένα που ξενυχτάω ανελέη-

τα επίσης. Μερικοί άνθρωποι 

λειτουργούμε καλύτερα τη 

νύχτα, πώς να το κάνουμε. 

Γι’ αυτό θα αρχίσω με μερικά 

tips για το πώς να χωρέσεις 

συνήθειες της ημέρας μέσα 

στη νύχτα σου.

Θες να πας Super Market; Άνθρωπος είσαι, 

μπορεί να σου ’ρθει να σφουγγαρίσεις στη 

μέση της νύχτας και να σου ’χει τελειώσει η 

χλωρίνη. Θα βρεις τα πάντα στο 24/7, Φορμί-

ωνος και Κορδελλιού στον Βύρωνα. Διαθέτει 

ό,τι και ένα κανονικό super market, plus τσι-

γάρα, περιοδικά, σάντουιτς και μια μικρή ποι-

κιλία μαγειρεμένου φαγητού. Εμένα με έχει 

σώσει ουκ ολίγες φορές, συνήθως γιατί μου 

λείπει κάτι κουλό, τύπου κρέμα γάλακτος, 

καφές κ.λπ. Για light ξενύχτηδες ή για αυτούς 

που δουλεύουν μέχρι αργά, υπάρχουν και τα 

Ok Anytime Markets, που είναι ανοιχτά κα-

θημερινά μέχρι τις 11 μ.μ. Είναι πολλά, κάποιο 

θα είναι κοντά σου.

Θες να πιεις καφέ; Τη θέση των κλισέ τύπων 

που πίνουν τον καφέ τους στην πλατεία Κολω-

νακίου μες στη μέρα, τις αργές ώρες παίρνου-

με εμείς (η επιτομή του cool). Μπορεί να μας 

πετύχεις κιόλας, εάν δεις δύο πανέμορφους 

τύπους, η μία να παίζει στο iPad, ο άλλος να 

διαβάζει εφημερίδα, είμαστε εγώ και ο φίλος 

μου ο Λ, που απολαμβάνουμε τα καπουτσι-

νοεσπρέσο μας κατά τις 4. Ο Perros μένει α-

νοιχτός όλο το εικοσιτετράωρο. Βυθίσου στις 

άσπρες πολυθρόνες, διάβασε την εφημερίδα 

σου/χουχούλιασε/κουσκούσιασε με ησυχία.  

Άλλο αγαπημένο στέκι για καφέ αυτές τις ώ-

ρες είναι το Sugar Inn στη Τσακάλωφ. Καφέ 

επίσης σερβίρει όλο το εικοσιτετράωρο και το 

Ciao (στο Παγκράτι και στη Συγγρού).

Θες να δεις μια παράσταση; Η ανάγκη για 

μια δόση θεατρικής κουλτούρας σε έπιασε 

κάπως αργά; Εντάξει, δεν υπάρχουν θέατρα 

που ανοίγουν τις πόρτες τους στις 5 το πρωί, 

όλες οι λεγόμενες «μεταμεσονύχτιες» αρχί-

ζουν γύρω στις 12. Γράφε: Τις Παρασκευές, 

«Άθαφτοι νεκροί» στο θέατρο Κάτω απ’ τη γέ-

φυρα, «Βρώμικα κόλπα» στο Studio Κυψέλη. 

Mέχρι τις 26/5, κάθε Σάββατο στις 12 παρου-

σιάζονται στο θέατρο Φούρνος παραστά-

σεις στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ «Σώματα 
και Αντικείμενα σε κίνηση». 
Εναλλακτικά, θες να πας ένα σινεμά αργά; Τα 

περισσότερα multiplex έχουν προβολές μετά 

τις 12, αλλά μην ανοίγεσαι: το αργότερο μέχρι 

τη μία και μισή. Είναι τέλεια, γιατί συνήθως έ-

χει λίγο κόσμο και δεν μπαίνει κανείς ανάμεσα 

σε σένα και τη μηχανή των pop corn.

Προτιμάς να δεις την ταινία σπίτι; Είναι αργά 

και γουργουρίζει το στομάχι σου; Ορίστε με-

ρικά ντελιβεράδικα που μπορούν να εξυπη-

ρετήσουν τις πρωινές σου λιγούρες και δεν 

κλείνουν ποτέ: Ο Σπεσιαλίστας στο κέντρο 

έχει τα πάντα 24 ώρες το 24ωρο. Το City στην 

Αλεξάνδρας. To Κουρδιστό Πορτοκάλι για 

σουβλάκια, στην Πανόρμου.

Τρως τέτοια κάθε μέρα και αποφάσισες να 

γίνεις fit; Λοιπόν, αν και εγώ δεν το ασκώ το 

σπορ, έχουν πέσει στη αντίληψή μου δύο ει-

κοσιτετράωρα γυμναστήρια: η αλυσίδα Joe 

Weider και το Yava στην Αγία Παρασκευή. 

Κ
αι τώρα στο ζουμί: Ναι, μπορεί μια 

στις τόσες να σε πιάσει να πας σινεμά 

νυχτιάτικα ή να ρίξεις ένα σφουγγά-

ρισμα για να ανάψουν τα αίματα, αλλά 

για να μην κοροϊδευόμαστε: εννιά στις 

δέκα είσαι έξω και  πίνεις ξίδια. Ή τρως, 

για να σου κάτσουν καλά τα ξίδια. Οπότε, αν 

και ποτάδικα υπάρχουν αρκετά που το ψιλο-

καθυστερούν, σου παραθέτω μερικά που δεν 

με έχουν απογοητεύσει ποτέ μετά τις τρεις.

Μια καλή επιλογή για τις καθημερινές, που τα 

περισσότερα μπαρ κλείνουν νωρίς, είναι φυ-

σικά ο Batman στον Νέο Κόσμο: πίνεις, πίνεις, 

πίνεις και μετά πας στον Κύριο Σπύρο απένα-

ντι και κατεβάζεις μια λαχανοντολμάδες για 

να μη σπάσει η παράδοση. Αν δεν είσαι του 

ελληνικού ρεπερτορίου, κλασική after hours 

παράδοση είναι το MG στη Μαβίλη. Για τη λι-

γούρα σου μετά έχει φροντίσει το γνωστό 

βρώμικο, το Εverest και το τυροπιτάδικο δί-

πλα. Μπορείς επίσης να πας για ένα τελευταίο 

ποτό στο Μικρό μπαρ, που είναι στο από πά-

νω στενό και κλείνει πιο αργά τις καθημερι-

Πόλη

  στη μιάμιση Ξύπνα με

Οδηγός επιβίωσης για ξενύχτηδες. Αν έχεις κάνει τη νύχτα μέρα 
σαν τον Τσαλίκη, υπάρχει  Θεός και για σένα. 

Tης ΕΛΙΖΑΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
Εικονογράφηση: BENÔIT PARÉ
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Sugar Inn Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι ❙ Ciao Σπύ-
ρου Μερκούρη 4, Παγκράτι, 210 7212.134 ❙ Ο 
σπεσιαλίστας Αχαρνών 53, 210 8836.066 ❙ City 
Λ. Αλεξάνδρας 217, 210 5231.064 ❙ Κουρδιστό 
Πορτοκάλι Πανόρμου  115, 210 6911.760 ❙ Γυμνα-
στήρια Joe Weider 800 1189900 ❙ Γυμναστήρια 

Yava 210 6006.282 ❙ Batman Βρεσθένης 
40, Νέος Κόσμος ❙ MG Σούτσου 11, πλ. 
Μαβίλλη ❙ Carousel Θερμοπυλών 41, 
Κεραμεικός ❙ Απλά Ελληνικά Λ.Ποσει-

δώνος 81, Γλυφάδα ❙ Sante Σιβιτανίδου 
39, Καλλιθέα ❙ Αυτόφωρο Λ. Αλεξάν-

δρας 152 ❙ Εικοσιτετράωρο Συγγρού 
144 ❙ Η ωραία των Αθηνών Παπα-
νικολή 31, Χαλάνδρι ❙ Μικρό μπαρ 
Τιμολέοντος Βάσσου 6, πλ.Μαβίλλη

νές, και να ζητήσεις από τον κύριο Γιάννη μια 

μερίδα από το τέλειο φαγητό που φτιάχνει 

με τα χεράκια του. Τα τελευταία χρόνια, σαν 

αφτεράδικο ακούγεται πολύ και το Carousel 

στον Κεραμεικό. Αν μένεις νότια, ή απόψε το 

κορίτσι σου θέλει θάλασσες κι εσύ ποτέ χατίρι 

δεν του χάλασες, υπάρχει το Απλά ελληνικά 

στη Γλυφάδα, αφτεράδικο που δεν χρειάζε-

ται να σου πω τι μουσική παίζει. Γυρνώντας, 

σταμάτα και για μια κρέπα στην Καλλιθέα στο 

Sante. Μπορεί να πετύχεις και τον Μάλαμα. 

Για μαγειρεμένο φαγητό, οι σταθερές προ-

τιμήσεις των πεινασμένων ξενύχτηδων είναι 

το Αυτόφωρο στην Αλεξάνδρας, το Εικοσιτε-

τράωρο στη Συγγρού, το Ciao, η Ωραία των 

Αθηνών στο Χαλάνδρι και, φυσικά, η Βαρβά-

κειος για μαγειρίτσα (η μισή παρέα) και σου-

τζουκάκια (η άλλη μισή). Μπορείς να κάνεις 

και τα ψώνια σου σε κρέας και ψάρι μετά.

Αν γυρνώντας από οποιοδήποτε από τα πα-

ραπάνω σε πιάσει λάστιχο, μη σκιάζεσαι. 

Στην Αχιλλέως στο Μεταξουργείο (κάτω από 

την πλατεία Καραϊσκάκη), στην αρχή της 

Κωνσταντινουπόλεως και στη διασταύρωση 

Θηβών και Πέτρου Ράλλη (δίπλα στα Village) 

λειτουργούν εικοσιτετράωρα βουλκανιζα-

τέρ. Για βενζίνη, δύο βενζινάδικα που δεν 

κλείνουν ποτέ είναι το ένα στην Εθνικής Αντι-

στάσεως στο Χαλάνδρι και το άλλο στην Αρ-

χελάου στο Παγκράτι. Δεν θυμάμαι νούμερα, 

αλλά θα τα δεις (θα είναι τα μόνα  ανοιχτά!). 

Επίσης: Από περίπτερα, πολύ ενημερωμέ-

να και ξενύχτικα είναι αυτό της πλατείας Κο-

λωνακίου και αυτό της πλατείας Μαβίλη, και 

φυσικά πάντα εκείνα της Ομόνοιας. 

Τέλος, αφού μοιράστηκα μαζί σου όλο αυτό 

το φορτίο νυχτερινής σοφίας, ήρθε η ώρα 

να σε συμβουλεύσω, αγαπημένε συνοδοι-

πόρε στη βραδινή Αθήνα: καλά τα ξενύχτια, 

αλλά βάλε και καμιά κρεμούλα όταν γυρίσεις 

σπίτι, γιατί θα γίνει η μούρη σου πλισέ. Καλή 

διασκέδαση. A

Έπαιξαν 
με σειρά 

εμφάνισης



Juliano Devole 
H Nike βάζει τους στόχους του 

2012, γνώρισε αυτούς που θα το 
κάνουν να μετρήσει…

Τ
ο 2012 είναι εκείνη η χρονιά που τα έχει 

όλα. Η αθλητική σεζόν τελειώνει μέσα 

σε αγωνία για την ανάδειξη των πρω-

ταθλητών σε εγχώριες κι ευρωπαϊκές 

διοργανώσεις των διαφόρων αθλημάτων. 

Για να τη διαδεχθεί ένα καλοκαίρι με γεμάτο 

πρόγραμμα, στο οποίο δεσπόζουν το EURO 

2012 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Χρονιά υψη-

λών στόχων, λοιπόν. Γι’ αυτό και η NIKE τρέ-

χει από την αρχή της χρονιάς την καμπάνια 

«Κάνε το 2012 να μετρήσει!» στο Facebook 

(Nike Football Greece, Nike Basketball 

Greece, Nike Running Greece) προσκαλώ-

ντας τους φίλους της να μοιραστούν τους 

στόχους τους. Διάλεξε μάλιστα τους 15 

καλύτερους εξ αυτών και τους προσκάλε-

σε στα μέσα Μάρτη στο νέο εντυπωσιακό 

κατάστημά της στο Σύνταγμα. Εκεί είχαν 

την ευκαιρία να γνωρίσουν σπουδαίους α-

θλητές, όπως οι Στέφανος Καπίνο, Κώστας 

Κατσουράνης (ποδόσφαιρο)/Βασίλης Σπα-

νούλης, Κώστας Παπανικολάου (μπάσκετ)/

Δημήτρης Χονδροκούκης, Λούης Τσάτου-

μας (στίβος). 

Ας γνωρίσουμε εκείνους που διατύπωσαν 

τους καλύτερους στόχους ανά κατηγορία, 

εκείνους που είναι πραγματικά αποφασι-

σμένοι –εμπνεόμενοι από τη NIKE– να «κά-

νουν το 2012 να μετρήσει»…

«Έμαθα για την κα-
μπάνια μέσω  του Nike 
Football Greece στο 
Facebook και αμέσως 
δήλωσα συμμετοχή. 
Έπαιζα παλιότερα σε 

ομάδα, αλλά σταμάτησα κάποια στιγμή 
γιατί ασχολήθηκα με το break dance.
 Έχω το μυαλό, αλλά χρειάζομαι περισ-
σότερη σκληρή δουλειά. Ειδικά για να α-
ντεπεξέλθω σε έναν άλλο διαγωνισμό της 
NIKE, τους ελληνικούς τελικούς του “The 
Chance”, στον οποίο έχουμε επιλεχθεί με 
την ομάδα μου για να διεκδικήσουμε την 
πρόκριση στους 100 καλύτερους του κό-
σμου. Είναι ο μεγάλος μου στόχος για τον 
Ιούνιο. 
Μ’ αρέσει ο Ιμπραΐμοβιτς της Μίλαν, 
γιατί έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Είναι 
αργός αλλά τεχνίτης, κάπως έτσι είμαι κι 
εγώ. Στο EURO θα υποστηρίζω τηνΙταλία, 
γιατί αρέσει στον πατέρα μου. Φαβορί εί-
ναι Ισπανία-Ολλανδία, την Ελλάδα τη βλέ-
πω να φτάνει μέχρι τα προημιτελικά. 
Οι φίλοι μου ζήλεψαν λίγο που επιλέ-
χθηκε το δικό μου pledge, αλλά φυσικά 
χάρηκαν και με συνόδεψαν στην εκδήλω-
ση του Συντάγματος. Εκεί, ο Κατσουράνης 
μού είπε ότι πρέπει να πολεμήσω για να 
πετύχω τα όνειρά μου. Μετά παίξαμε και 
play station και τον νίκησα. Αλλά έχασα 
από τον Καπίνο. 

Θέλω μια φορά να μπω σε ένα γήπεδο 
και να με χειροκροτήσει ο κόσμος. Δεν με 
νοιάζει να γίνω πλούσιος, αν κάνω ποτέ 
λεφτά θα βοηθάω και τους συνανθρώπους 
μου. 
Μου αρέσει να ακούω μουσική, ας πούμε 
house, και να πηγαίνω βόλτες με τους φί-
λους μου στο Γαλάτσι και την Κυψέλη. Το 
καλοκαίρι τελειώνω το σχολείο και θα αλ-
λάξει η ζωή μου. Γι’ αυτό θέλω να συγκε-
ντρωθώ στο στόχο. Δεν θα πετύχεις ποτέ 
αυτό που θέλεις αν δεν προσπαθείς».

facebook.com/NikeFootballGreece

ID
18 ετών, μαθητής

 Γ’ Λυκείου στο επαγγελματικό λύ-
κειο Καλλιθέας . 

Μένει στα Κάτω  Πατήσια.

#MAKEITCOUNT

Ο ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΥ JULIANO

Να γίνω 
επαγγελμα-
τίας ποδο-
σφαιριστής, 

γιατί τα 
όνειρα 

ποτέ δεν 
τελειώνουν
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Οι φίλοι του, Aldo και 
Klaudio, λένε:

 «Έχει πείσμα και δύναμη 
όταν θέλει να πετύχει,
 αλλά πρέπει να είναι 

λιγότερο νευρικός στο 
παιχνίδι του».

Juliano

Μπλούζα: NSW Icon Tee

Παπούτσι: Air Max 90

Aldo 

Μπλούζα: Canarinho Tee

Παπούτσι: Air Max 90

Klaudio 

Μπλούζα: Bullseye Tee

Παπούτσι: Air Max 90

Η Nike Sportswear συνδυ-

άζει την ιστορική κληρο-

νομιά του football με τις 

ανώτερης ποιότητας και-

νοτομίες τού σήμερα και 

προσφέρει προϊόντα για 

το καθημερινό ντύσιμο 

εκτός γηπέδων.

Η φωτογράφιση του Juliano με τους φίλους του έγινε στην Πλάκα
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Vladislav Golban
Οι φίλοι Θανάσης και 

Αλέξανδρος του κάνουν 
πλάκα:

 «Έγινες φίρμα τώρα, με το 
διαγωνισμό της NIKE;». 

Να γίνομαι 
κάθε μέρα κα-
λύτερος στο 
παρκέ για να 
μπορέσω κά-
ποτε να αντι-
μετωπίσω τον 

Βασίλη 
Σπανούλη

«Όλη μου τη ζωή έχω 
συνηθίσει να μετακι-
νούμαι, γι’ αυτό θέλω 
με το μπάσκετ να κατα-
φέρω να ταξιδέψω πε-
ρισσότερο. Τώρα παίζω 

στην Ηλιούπολη. Κανονικά είναι η πρώ-
τη μου χρονιά ως έφηβος, αλλά ήδη παίζω 
στην ανδρική ομάδα και μάλιστα μερικές 
φορές μέσα στη σεζόν ξεκίνησα βασικός. 
Παίζω κυρίως στις θέσεις 2-3, είμαι άπει-
ρος ακόμα για πλέι-μέικερ και αδύναμος 
για τεσσάρι. Είμαι 1,95 και θα ψηλώσω κι 
άλλο, οπότε θα δούμε σε ποια θέση θα κα-
ταλήξω. Η εμπειρία είναι το πιο σημαντικό 
πράγμα στο μπάσκετ, μαζεύω όση μπορώ 
καθημερινά από τις προπονήσεις.
Είδα την καμπάνια «Κάνε το 2012 να με-
τρήσει» στο Nike Basketball Greece του 
Facebook κι αμέσως έγραψα το δικό μου 
pledge. Μια εβδομάδα μετά με ειδοποίη-
σαν, ενώ το είχα ξεχάσει ότι κέρδισε ο στό-
χος μου. Και μάλιστα είχα την ευκαιρία να 
γνωρίσω τον Βασίλη Σπανούλη στην εκδή-
λωση. Μου αρέσει η ταχύτητα και ο τρόπος 
που σκοράρει μπροστά σε ψηλότερους παί-
κτες. Είναι πεισματάρης και μαχητής. 
Το μπάσκετ είναι πάνω απ’ όλα για μένα. 
Ξυπνάω και κοιμάμαι με τη σκέψη πώς θα 
τα καταφέρω. Το καλοκαίρι που δεν έχω 

σχολείο όλη μέρα αφοσιώνομαι σε αυτό. 
Πρέπει να βελτιωθώ στην άμυνα, στην ε-
πίθεση νομίζω έχω λίγο απ’ όλα – σουτ, 
ντράιβ, έκρηξη. 
Θα ξέρω ότι έχω πετύχει το στόχο μου ό-
ταν θα βρεθώ σε ένα μεγάλο γήπεδο, γεμάτο 
κόσμο, και θα είμαι νικητής στο τέλος της 
βραδιάς, θα έχω πάρει κάποιον τίτλο. 
Στο προσεχές F4 της Ευρωλίγκας θέλω 
να κερδίσει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας λόγω κα-
ταγωγής. Δεν με νοιάζει η αντιπαλότητα 
ΟΣΦΠ-ΠΑΟ, εγώ βλέπω το μπάσκετ. Εκτός 
του Σπανούλη, που ήταν στο pledge μου, 
μου αρέσει και ο Διαμαντίδης γιατί είναι 
πάντα ψύχραιμος. Η οικογένειά μου με εν-
θαρρύνει να συνεχίσω, εκείνοι με έγρα-
ψαν άλλωστε πρώτη φορά σε ομάδα. Έχω 
θυσιάσει πολλά σαββατόβραδα και πολλές 
βόλτες για το μπάσκετ. Και μερικούς βαθ-
μούς, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αυτό 
βελτιώνεται.
Δεν είμαι πολύ των video games, μου α-
ρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου και να 
απομακρύνομαι από την Ηλιούπολη. Πη-
γαίνω σινεμά –μου άρεσε πολύ πρόσφα-
τα το “In Time”– και ακούω τα πάντα από 
μουσική. Πιο πολύ hip-hop». 

facebook.com/NikeBasketballGreece

ID
17 ετών, μαθητής

B΄ Λυκείου. 
Μένει στην Ηλιούπολη. 

Ο ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΥ VLAD

#MAKEITCOUNT
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Vladislav Golban

Vlad
Παπούτσι: Blazer Premium 
Retro
Φόρμα: Cuffed Player Pant
Μπλούζα: Bury Me In My 
Ones 
Θανάσης
Μπλούζα: Uptown soldier  
Παπούτσι: Huarache Free 
2012
Βερμούδα: Stadium Short
Αλέξανδρος 
Μπλούζα: NSW Icon Tee
Tσάντα: Cheyenne 2000 
classic

Η φωτογράφιση του  Vlad με τους φίλους του έγινε στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης

Η Nike Sportswear συνδυ-

άζει την ιστορική κληρο-

νομιά του basketball με 

τις ανώτερης ποιότητας 

καινοτομίες τού σήμερα 

και προσφέρει προϊόντα 

για το καθημερινό ντύσι-

μο εκτός γηπέδων.
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Πέτρος Ρούσσος 

Να ξεπεράσω 
τον τραυματι-
σμό μου και να 
κατεβάσω το 

χρόνο μου στα 
5 χλμ. σε
  20 λεπτά

«Μπαίνω συχνά στο 
Nike Running Greece 
για να παίρνω tips για 
την προπόνησή μου. 
Εκεί είδα για το διαγω-
νισμό, αλλά ντράπηκα 

να γράψω κάτι και το προσπέρασα. Ε, τη 
δεύτερη-τρίτη φορά είπα “γιατί όχι;” και 
διατύπωσα το στόχο μου.  
Εδώ και 7 χρόνια κάνω γυμναστήριο και 
τον περασμένο Νοέμβριο έκοψα τον τέ-
νοντα στο δεξί μου ώμο. Αναγκάστηκα να 
σταματήσω, αλλά επειδή για μένα δεν υ-
πάρχει ζωή χωρίς αθλητισμό, ξεκίνησα πιο 
εντατικά το τρέξιμο. Το page της NIKE λει-
τούργησε ως άτυπος προπονητής μου. Και 
το “Make It Count” είναι σύνθημα ψυχο-
λογικής υποστήριξης. Το διάβαζα κι έλεγα 
“θα το πετύχω”.
Έχω συνηθίσει το ατομικό άθλημα, για-
τί μικρότερος έκανα πρωταθλητισμό στην 
κολύμβηση. Πάντα αντίπαλός μου ήταν το 
χρονόμετρο και ο ίδιος ο εαυτός μου. Το 
δύσκολο είναι να βρίσκεις συνεχώς ενδια-
φέρον για να συνεχίζεις. 
Ο στόχος καλά πάει, αν κι έμεινα λίγο πί-
σω λόγω ενός νέου τραυματισμού. Συνή-
θως τρέχω στο Τροκαντερό ή στο δασάκι 
της Πανεπιστημιούπολης στη σχολή μου. 
Στο event του Συντάγματος συνάντησα 
πολλά παιδιά από ομάδες που με συμβού-
λεψαν για το καθημερινό μου πρόγραμμα. 

Απίστευτα παιδιά και οι Χονδροκούκης - 
Τσάτουμας, που γνώρισα εκεί.
Τώρα βρίσκομαι στα 24 λεπτά και αυτό 
που χρειάζεται είναι να φτάσω στο τέμπο 
των 15 χλμ. την ώρα. Το δουλεύω, αλλά 
πρέπει να βελτιώσω την αντοχή μου γιατί 
δεν αντέχω πάνω από 4-5 λεπτά για την 
ώρα. 
Φυσικά, θα παρακολουθήσω τους Ολυ-
μπιακούς, μακάρι να ήμουν εκεί να τους έ-
βλεπα από κοντά. Μ’ αρέσουν πολύ τα 400 
μ., ίσως λόγω Ιακωβάκη που είναι πρότυπό 
μου. Από διεθνείς αθλητές, θα διάλεγα τον 
Φελπς – είναι απίστευτος. Θα ήθελα να έ-
χουμε πιο ανεπτυγμένο πανεπιστημιακό 
αθλητισμό για να το συνδυάσω με τις σπου-
δές μου. 
Έχω συνηθίσει να έχω επιβαρημένο 
πρόγραμμα, γιατί πάντα προσπαθώ να βρί-
σκω χρόνο για τον αθλητισμό. Μου αρέσει 
να τρέχω τα βράδια ακούγοντας μουσική. 
Παλιά έβαζα ραπ, τώρα έχω προσθέσει και 
house – ρυθμικά πράγματα, κυρίως. 
Όταν με ψήνουν να βγω έξω, προτιμώ τα 
μπαρ. Μ’ αρέσει το κέντρο και τελευταία 
πηγαίνω συνέχεια στην πλ. Αγίας Ειρήνης. 
Πηγαίνω σινεμά και θέατρο – τελευταία 
καλή παράσταση που είδα ήταν το “Σλουθ” 
με Μαρκουλάκη-Κιμούλη». 

facebook.com/NikeRunningGreece

ID
20 ετών, φοιτητής 

Οδοντιατρικής
 ΣχολήςΑθηνών. 

Μένει στο Μοσχάτο.

Ο ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Η ξαδέρφη 
Χρυσάνθη λέει: 

«Όποτε βάζει στόχους το 
πετυχαίνει. ‘Ετσι μπήκε 
στην Οδοντιατρική που 

ήθελε από μικρός. 
Πρέπει να είναι λιγότερο 

ξεροκέφαλος». 

#MAKEITCOUNT
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Πέτρος Ρούσσος 

Πέτρος 
Παπούτσι: Kukini Free
Μπλούζα: Santa Monica 
Striders Tee
Μπουφάν: Chambray 
Vapor Jacket
 Κατερίνα
Μπλούζα: T&F Nike Tee
Παπούτσι: Air Max 1
 Χρυσάνθη
Φούτερ: Nike Fleet Foot 
Hoody 
Παπούτσι:Air Max 90
Μπλούζα: The Racer Tank

Eυχαριστούμε τη Μαρίνα Φλοίσβου για τη διάθεση του χώρου που έγινε η 
φωτογράφιση του Πέτρου με τις φίλες του.

Η Nike Sportswear συνδυ-

άζει την ιστορική κληρο-

νομιά του running με τις 

ανώτερης ποιότητας και-

νοτομίες τού σήμερα και 

προσφέρει προϊόντα για 

το καθημερινό ντύσιμο 

εκτός γηπέδων.
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Του Μιχάλη λεάνη ➜ info@athensvoice.gr 

Sports
● Απορώ πώς δεν πέρασε ποτέ από το 

μυαλό του Βαλβέρδε να γίνει σεναριο-

γράφος ταινιών θρίλερ. Ο Βάσκος κόουτς 

κρύβει έναν Χίτσκοκ μέσα του. Δεν εξηγεί-

ται αλλιώς! Η κατάκτηση του Κυπέλλου 

από τον Ολυμπιακό απέναντι στον Ατρό-

μητο, στην παράταση, δεν ήταν ο πρώτος 

τελικός με χιτσκοκικό φινάλε στην καριέ-

ρα του. Είτε παλαιότερα σαν παίκτης είτε 

πλέον σαν προπονητής, ο «Τσινγκούρι» 

το μυρμήγκι συνηθίζει να… παίζει με τις 

καρδιακές αντοχές των θεατών και να τους 

υποβάλλει σε τεστ κόπωσης. 

● Το γκραν γκινιόλ ιστορικό του, πλού-

σιο και ενδιαφέρον... 

4 Μαΐου και 18 Μαΐου 1988, εσπανιόλ-

λεβερκούζεν (3-0 και 0-3 στο δεύτερο 

ματς) Στον πρώτο τελικό του Κυπέλλου 

UEFA, ο Ερνέστο Βαλβέρδε αγωνίστηκε ως 

βασικός και οι Καταλανοί επικράτησαν με 

σκορ 3-0 της Λεβερκούζεν. Ωστόσο, στο 

δεύτερο τελικό που έγινε στη Γερμανία δεν 

έπαιξε ο Βάσκος φορ και οι «ασπιρίνες» κα-

τάφεραν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα 

της Βαρκελώνης. Το παιχνίδι πήγε στα πέ-

ναλτι, όπου τελικά οι Γερμανοί νίκησαν 3-2 

στη «ρώσικη ρουλέτα». 

16 Μαΐου 2007, εσπανιόλ-

Σεβίλλη 2-2 (1-3) Ένας από 

τους τελευταίους τελι-

κούς του Κυπέλλου UEFA, 

όπου ο Βαλβέρδε έφτασε 

πολύ κοντά στην ευρωπα-

ϊκή κούπα. Οι Ανδαλουσι-

ανοί προηγήθηκαν στο 18ο λεπτό με γκολ 

του Αντριάνο και μετά από δέκα λεπτά ι-

σοφάρισε ο Ριέρα. Το παιχνίδι οδηγήθηκε 

στην παράταση, όπου ο Κανουτέ σκόραρε 

στο 105 ,́ αλλά η ομάδα του 48χρονου τε-

χνικού δεν είχε πει την τελευταία της λέξη 

και ο Ζόνατας έκανε το 2-2. Στη διαδικασία 

των πέναλτι οι Καταλανοί είχαν τρία (από 

τα τέσσερα) χαμένα πέναλτι και οι Σεβιγιά-

νοι δεν ευστόχησαν μόνο σε ένα. 

2 Μαΐου 2009, άεΚ-Ολυμπιακός 4-4 Ο αγώ-

νας των ανατροπών κράτησε περισσότε-

ρο… από δύο κανονικής διάρκειας αναμε-

τρήσεις. Ξεκίνησε Σάββατο και τελείωσε… 

μια μέρα μετά, την Κυριακή! Η Ένωση προ-

ηγήθηκε με δύο γκολ του Μπλάνκο στο 4΄ 

και στο 8 ,́ όμως ο Ματ Ντάρμπισαϊρ δεν είχε 

αφήσει το στίγμα του στο ματς. Στο 47΄ μεί-

ωσε για τους Πειραιώτες και στο έκτο λεπτό 

των καθυστερήσεων ισοφάρισε σε 3-3 το 

ματς, οδηγώντας το στην παράταση. Τα άλ-

λα δύο γκολ πέτυχαν ο Σκόκο (3-2 στο 90΄) 

και ο Ντουντού (2-2 στο 72 )́. Στην παράταση 

σκόραρε ξανά ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός 

της ΑΕΚ μετά τον Λουτσιάνο Γκαλέτι, που εί-

χε βάλει για πρώτη φορά μπροστά στο ματς 

τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι ευτύχη-

σαν να πανηγυρίσουν στη διαδικασία των 

πέναλτι (15-14) απέναντι στον «Δικέφαλο». 

29 άπριλίου 2012, άτρόμητος-Ολυμπιακός 

1-2 Με γκολ του Νταβίντ Φουστέρ στο 

119΄ ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τον Ατρόμη-

το στην παράταση του 70ού τελικού του 

Κυπέλλου Ελλάδος και κατέκτησε τον 25ο 

τίτλο του στο θεσμό. 

● Ποιος θα καθίσει όμως  στον πάγκο 

των ερυθρολεύκων, τώρα που ο Ερνέστο 

μάς αποχαιρέτησε οριστικά; Η διοίκηση θέ-

λει Ισπανό, να συνεχίσει πάνω στα ίχνη του 

Βαλβέρδε. Ευσεβής πόθος ο Ουνάι Έμερι 

της Βαλένθια, περίπτωση καθόλου, μα κα-

θόλου εύκολη. Ωστόσο η εφημερίδα «Las 

Provincias» της Βαλένθια αναφέρει πως 

πλησιάζει στους «ερυθρόλευκους» και α-

ποκαλύπτει: «Το μέλλον του Ουνάι Έμερι εί-

ναι όλο και πιο κοντά στην Ελλάδα. Ο μάνα-

τζερ του Ισπανού προπονητή, Ινιάκι Ιμπά-

νιεθ, παρακολούθησε χθες τον τελικό του 

Κυπέλλου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον 

Ατρόμητο, ενώ ήδη ενημέρωσε την ομάδα 

του Πειραιά πως την επόμενη εβδομάδα θα 

διαπραγματευτεί μαζί τους» αναφέρει το 

ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας. 

● Γνωρίζοντας πλέον τον Κυπελλούχο, 

ας δούμε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που 

προκύπτουν για τις ομάδες που συμμετέ-

χουν στα play offs. Ο πρώτος των play offs 

της Σούπερ Λίγκας θα παίξει στον τρίτο προ-

κριματικό γύρο του Champions League και 

θα πρέπει να περάσει έναν ακόμη για να μπει 

στους χρυσοφόρους ομί-

λους. Η κλήρωση θα γίνει 

20 Ιουλίου και οι αγώνες 

31/7, 1/8 και 7-8/8. Εφό-

σον περάσει στα play offs, 

θα μάθει τον αντίπαλό του 

στην κλήρωση που θα γίνει 

10 Αυγούστου και θα δώσει 

τους αγώνες 21-22/8 και 28-29/8. Αν περάσει 

στους ομίλους της διοργάνωσης, θα περιμέ-

νει την κλήρωση στις 30 Αυγούστου και θα 

αρχίσει τις υποχρεώσεις του 18-19 Σεπτεμ-

βρίου. Εφόσον ο πρώτος των play offs απο-

κλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του 

Champions League, θα αγωνιστεί στον τέ-

ταρτο προκριματικό γύρο του Europa League.  

Ο δεύτερος των play offs θα παίξει στον τέ-

ταρτο και τελευταίο προκριματικό γύρο του 

Europa League. Η κλήρωση για τον αντίπαλο 

θα γίνει 10 Αυγούστου και οι αγώνες στις 23 

και 30 του μήνα. Εφόσον προκριθεί στους 

ομίλους, ακολουθεί η κλήρωση στις 31 Αυ-

γούστου και η δράση αρχίζει 20 Σεπτεμβρί-

ου. Ο τρίτος των play offs θα παίξει στον 

τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League 

και θα πρέπει να περάσει δύο φάσεις για να 

μπει στους ομίλους. Kαι ο τέταρτος των 

play offs θα παίξει στο δεύτερο προκριμα-

τικό γύρο και θα πρέπει να περάσει τρεις φά-

σεις για να μπει στους ομίλους. 

 

●  Προσοχή! Η τελική κατάταξη των play 

offs μπορεί να μην έχει σημασία, εφόσον 

υπάρξουν ποινές από την UEFA για Παναθη-

ναϊκό, ΠΑΟΚ ή/και ΑΕΚ, που αντιμετωπίζουν 

αυτό τον κίνδυνο. Εφόσον κάποια ή κάποιες 

από τις ομάδες αυτές τιμωρηθούν με απο-

κλεισμό από την Ευρώπη, τη θέση τους θα 

πάρουν οι ομάδες από την έκτη και κάτω με 

βάση την τελική κατάταξη της Σούπερ Λί-

γκας (έκτος ο Αστέρας Τρίπολης, έβδομος ο 

Λεβαδειακός και όγδοος ο ΠΑΣ Γιάννινα). A        

Ο Βαλβέρδε 
χαιρετάει 

Καταφτάνει 
ο Ουνάι! (;) 

Μ
έρες που είναι, θα χρησιμοποιήσω 

γλώσσα προεκλογική και πύρινη 

προκειμένου να μιλήσω και να πε-

ριγράψω την επανάσταση που συ-

ντελείται έως και τις 6 Μαΐου στην 

πλαζ της Αρετσούς: Λαέ της Θεσσα-

λονίκης, του κέντρου και της Πυλαίας, μπου-

χτισμένοι από το μπετόν αστοί της μητροπό-

λεως και απηυδισμένα από τις μπαλωμένες 

με ψωραλέα δεντράκια παιδιά του Ευόσμου 

ή φοιτηταριό της Κασσάνδρου! Φτάνει πια 

ο εμπαιγμός και η στέρηση, δώστε ένα τέ-

λος στο δικομματισμό του γκρι και του τσιμέ-

ντου, προσέλθετε μαζικά και ενισχύστε τις 

γραμμές και τις τάξεις της 25ης άνθοέκθε-

σης Καλαμαριάς, συνταχτείτε κάτω από τη 

σημαία της πραγματικής αναδιάρθρωσης, τη 

μόνη ουσιαστική μεταρρυθμιστική προσπά-

θεια. Εμπρός για κήπους ολάνθιστους, για 

μπαλκόνια που θα κάνουν πράξη την πράσι-

νη ουτοπία αποδεικνύοντας πως μια άλλου 

είδους αστική ζωή είναι εφικτή. 

Περιπλανιέμαι ανάμεσα στα παρτέρια της 

25ης Ανθοέκθεσης Καλαμαριάς και καταλα-

βαίνω τι ήταν αυτό που ώθη-

σε τον Μαγιακόφσκι καταμε-

σής της Κόκκινης Πλατείας να 

απαγγέλλει τέτοιου είδους 

φλογερή ποίηση, γιατί και 

εδώ επανάσταση συντελείται. Και μάλιστα 

αναίμακτη, διαρκής, που δεν θα προδώσει 

ποτέ τα ιδανικά της, επομένως δεν κινδυ-

νεύω, όπως ο μεγάλος Βλαδίμηρος, να δια-

ψευσθώ και να στρέψω την κάννη στην καρ-

διά μου. Τα λουλούδια δεν θα με προδώσουν 

ποτέ. Οι συντρόφισσες λεβάντες, οι κοκκι-

νορόζ ταξιαρχίες των ερώτων, οι προλετά-

ριες μαβιές ζουμπουλιές, οι μπριγκάδες από 

μαντζουράνες, πετούνιες, βιγκόνιες, ντάλιες 

και λεμονοκυπάρισσα, οι ακτιβίστριες αρτε-

μισίες και φραγκοσταφυλιές μαζί με τα νυ-

χάκια, τις βιολέτες, τους φύκους μπονσάι και 

άλλες δημοκρατικές δυνάμεις με γεμίζουν 

πίστη και αισιοδοξία! Ναι, η 25η Ανθοέκθεση 

Καλαμαριάς και η επίσκεψη σε αυτή είναι μια 

επαναστατική πράξη. 

η πλαζ άρετσούς τελεί υπό κατάληψη, κα-

θώς οι θεωρητικοί του κινήματος εκθέτουν α-

πόψεις και έργα. Το αγρόκτημα Κοντολάζου, 

τα φυτώρια Γιαννακόπουλου, ο Σμαραγδό-

κηπος, για να αναφέρω μόνο μερικούς από 

τους εκθέτες-επαναστάτες, επιδεικνύουν πε-

ρήφανα και περίτρανα τα κατορθώματά τους. 

Τι δηλαδή μπορείς να κάνεις, πόση ομορφιά 

και πόσα χρώματα να σκορπίσεις, αν εμπι-

στευθείς τις συμβουλές τους και αν σπείρεις 

το λόγο τους και στο δικό σου κήπο ή μπαλ-

κόνι. Κι όλα αυτά δίπλα στο κύμα, με έναν ήλιο 

που η δύση του μοιάζει κινηματογραφική, με 

εκατοντάδες συντρόφους, γνώστες του επι-

στημονικού φυτικού υλισμού, να ανταλλάσ-

σουν απόψεις και από την επομένη κιόλας της 

επίσκεψής τους εδώ να σπείρουν την 

επανάσταση ενάντια στο γκρίζο και 

στο μπετόν παντού στην ταλαιπωρη-

μένη και εξαθλιωμένη πόλη. 

«Φέτος οι τιμές είναι ασυναγώνιστες, ξέρω 

εγώ, άκου με. Παντού, όπου και να έψαξα, 

νυχτολούλουδα κάτω από 5 ευρώ δεν βρή-

κα. Εδώ μόνο τα βρήκα στα 3 ευρώ». Η γη-

ραιά συντρόφισσα, που κατάκοπη περιμένει 

ταξί, έχει τη γνώση και την πείρα που λείπει 

από εμάς τους όψιμους και φανφαρόνους 

νεοεισελθέντες στο κίνημα επαναστάτες. 

Φορτωμένη με γλάστρες και βλαστούς, με 

μίλιον μπελς (κουδουνάκια), ηλίανθους και 

μαρτζινιάτες, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα 

ινστρουχτόρισσας που θέλω να της μοιάσω. 

Πρόσφατα μπήκα στο κίνημα χάρη στη στρα-

τολόγηση και την καθοδήγηση που μου έκανε 

η μαχητής Ρούλα Κ. Δεν το είχαμε και πολύ με 

τη συναγωνίστρια Β. να σαπορτάρουμε κι ε-

μείς τις τάξεις της διεθνούς επανάστασης και 

να κατηφορίσουμε για την πλαζ Αρετσούς, 

που για τους «λουλουδάδες» έχει την ίδια ση-

μασία με το Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητής.

Σε αντίθεση με την ξύλινη γλώσσα των τη-

λεοπτικών πάνελ, τίγκα στα μονόχρωμα που-

κάμισα και τα θλιβερά μουντά σακάκια, εδώ τα 

χρώματα εκρήγνυνται, η ποιότητα γλώσσας και 

επιχειρημάτων είναι διαφορετική, η λέξη «υπο-

μονή» δεν παραπέμπει σε ιώβιες στερήσεις που 

επιβάλλει η τρόικα, αλλά στο 

ομώνυμο άνθος που, αν το ταΐ-

σεις με στοργή και νερό, θα κά-

νει θαύματα. Οι σκουλαρικιές, 

οι μαστιχιές, οι μαυρομάτες και 

οι σουλφρίνιες ζήτησαν το σταυρό προτίμησής 

μου άδολα, γλυκά και τρυφερά. Και την πήραν. 

λαέ της Θεσσαλονίκης: φοιτητή, αστέ, μπάρ-

μαν, φραπεδαρά, γκρουπούσκουλο, ψηφο-

φόρα της Ράπτη ή της Καϊλή, του Μάνου ή του 

Σύριζα, μπες στην πραγματική ρίζα των προ-

βλημάτων μας και ξεπέρασε τις όποιες ιδεολο-

γικές αναστολές σου, προσχωρώντας και εσύ 

στο κίνημα της διαρκούς επανάστασης. Ψήφο 

στην 25η Ανθοέκθεση της Καλαμαριάς τώρα! 

Τη μόνη που κάνει πράξη τα συνθηματάκια 

που πάντα με σκότωναν. Πως δηλαδή κάτω 

από το πεζοδρόμιο κρύβεται μια πορτοκαλιά 

θάλασσα από τριανταφυλλιές και επιτέλους... 

αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. A  

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του ΣτεΦάνΟυ τΣιτΣΟΠΟυλΟυ 

2310Soul Flowers of romance 
25η Ανθοέκθεση Καλαμαριάς 

ή και, όπως πρόσταξε ο Ρούμπιν, do it!

Θεσσαλονίκη

Ο Μαρξ στην 
Αρετσού!

Μια επανάσταση 
συντελείται έως και 

τις 6 Μαΐου στην 
πλαζ της Αρετσούς
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Ραντεβού στο Πεδίο του Άρεως
H 35ηΓιορτή Βιβλίου ανοίγει τα… βιβλία της (4-20/5)

Μην μου πείτε πως η επιλογή ενός βιβλίου δεν φανερώνει πολλά για τον αναγνώστη; Οπότε μπορείτε να το δείτε κι έτσι – σαν 
μια ευκαιρία για γνωριμίες με ανθρώπους που σκέφτονται σαν εσάς, κάτω από τις πιο ιδανικές συνθήκες, στο ανοιξιάτικο, α-
νανεωμένο Πεδίο του Άρεως. Οι εκδοτικοί οίκοι θα βάλουν τα καλά τους, θα βγάλουν μπροστά τις καλύτερες εκδόσεις τους κι 
εσείς έχετε τα περιθώρια μεταξύ μιας τεράστιας σειράς επιλογών: Δοκίμιο ή ρομαντικό μυθιστόρημα; Αστυνομικό ή παιδικό; 
Comics ή βιογραφία; Σε όλη τη διάρκεια θα υπάρχει και η έκθεση πολιτικής γελοιογραφίας «Οι γελοιογράφοι bookάρουν», 
ενώ φέτος θα πάμε βιβλία από τις βιβλιοθήκες μας για να ενισχύσουμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ξάνθης και τις βιβλιοθήκες 
των Νοσοκομείων Παίδων, Αγίας Σοφίας και Αγλαΐας Κυριακού, του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και του Γυ-
μνασίου-Λυκείου Βερδικούσας της επαρχίας Ελασσόνας. Φυσικά, Γιορτή Βιβλίου χωρίς εκδηλώσεις δεν εννοείται. Και φέτος 
το πρόγραμμα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει από αθλητικές δραστηριότητες και συναυλίες μέχρι παρουσιάσεις βιβλίων, θε-
ατρικά παιχνίδια, προβολές ντοκιμαντέρ κ.ά. Η Γιορτή τελείται υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ως συνδιοργάνωση του Συλλόγου 
Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, στο περίπτερό μας, με την 

εφημερίδα και τα βιβλία των εκδόσεων ATHENS VOICE Books. Με τιμές μειωμένες έως και 50% μπορείτε να βρείτε τα βιβλία του Νίκου 
Νικολαΐδη «Οι τυμβωρύχοι», «Οργισμένος Βαλκάνιος» και «Γουρούνια στον άνεμο», τους «101 δίσκους που σημάδεψαν την ποπ κουλτούρα» 

(Μάκης Μηλάτος), τα «Αιρετικά» (Ν. Μεγγρέλης), το «Soundrack της πόλης» (Γ. Δημητρακόπουλος), το «Dedicated» (Α. Damian), τα 3 

coffee table books με τα εξώφυλλα της A.V. «Η τέχνη στην 1η σελίδα», το «Μίλα μου βρώμικα» (Μ. Κοντοβά), «Νυχτερινές πτήσεις» του Φώ-
τη Γεωργελέ (εκδ. Κέδρος) κ.ά. Σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.  - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

Έργο του Τάσου Αναστασίου 
από την έκθεση πολιτικής γελοιογραφίας 
«Οι γελοιογράφοι bookάρουν»

ΙnfoΔευτ.–Πέμ. 18:00–22:00, Παρ.–
Σάβ. 18.00.–22.30, 
Κυρ. 11.00– 22.00 

Τσεκάρετε το πρό-
γραμμα των εκδηλώ-

σεων στο site της A.V. 
www.athensvoice.gr
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COLLECTING THE CITY
Η εγκατάσταση «Collecting the City» των δίδυμων 
καλλιτεχνών Maria και Natalia Petschatnikov, α-
νοίγει έναν εικαστικό διάλογο ανάμεσα σε Αθήνα 
και Βερολίνο (όπου εργάζονται) προτείνοντας μια 
διαφορετική περιήγηση στους δρόμους του ά-
στεως. Επιμέλεια: Χάρις Χατζηνικολάου. 4-25/5, 
ΒΕΤΟΝ 7, Πύδνας 7, Βοτανικός, 210 7512.625

CAMP!
Πρώτη φορά στην Ελλάδα ο επίκαιρος μονόλογος 
της Γερμανίδας Thea Dorn «Bomsong» μας καλεί 
να «έρθουμε στα σύγκαλά μας». Το ψυχογράφημα 
μιας αυτόχειρα που απωθημένη από την πολυτέ-
λεια ψάχνει την πραγματικότητα με τον πιο απελ-
πισμένο τρόπο. Ερμηνεύει: Ειρήνη Καράογλου. 
Σκηνοθεσία: Martin Scharnhorst. 4-27/5, CAMP!, 
Ευπόλιδος 4 & Απελλού 2, πλ. Κοτζιά, 210 3247.679 

TAF 
20 σ χεδιασ τ ές της κα λ λιτ ε χ νικ ής ομ άδας 
Papairlines δημιουργούν ευφάνταστα αντικείμενα 
με κύριο υλικό τους το γνωστό σε όλους μας κίτρινο 
σφουγγαράκι. Η έκθεση «Once upon a sponge» είναι 
η απόδειξη πως το design κρύβεται στην καθημερι-
νότητα. Συμμετέχουν: 157+173 Designers, Ρίτσα Α-
ναστασιάδου, Μάρσια Αργυριάδη κ.ά. 10/5 - 16/6, 
TAF, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 210 3238.757

επιλογές Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ
www.

athensvoice.gr
Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 
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ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΟΥΝΗ-ΦΙΚΑ
Η Ιουλιέτα είναι ο 
απόλυτος γυναικείος ρόλος 
Η ταλαντούχα χορεύτρια που πρωταγωνιστεί 
στη νέα φιλόδοξη παραγωγή της Λυρικής 
Σκηνής «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στο ΜΜΑ 
μίλησε στην A.V. 

«Με αυτή την παραγωγή η ΕΛΣ περνάει στην ιστορία, η 
δουλειά είναι διεθνών προδιαγραφών. Ειδικά σε αυτή την 
παράσταση η σχέση μας με το χορογράφο είναι πολύ δυνα-
τή. Εμπνεόμαστε από αυτόν κι αυτός από εμάς. Xρησιμο-
ποίησε μια κλασική τεχνική που την εξέλιξε απόλυτα στο 
σήμερα. Μας έδωσε όλη την εικόνα και τα συναισθήματα 
των ηρώων όπως τα ήθελε, του ήταν όλα απολύτως ξεκά-

θαρα. Όταν έμενα στη Βιέννη είχαμε 
παρουσιάσει πριν από εννιά χρόνια μια 
παράσταση στη Βερόνα, μια παραμυθένια 
πόλη στην οποία συχνά αισθάνεσαι ότι ακούς 
τα βήματα των δύο αιώνιων εραστών. Οι συνάδελφοί μου 
είπαν: «Πρέπει να πας να δεις το σπίτι της Ιουλιέτας». Και 
πήγα. Λένε πως αν αγγίξεις το άγαλμα στην είσοδο του 
σπιτιού θα έχεις τύχη. Την επόμενη χρονιά χόρεψα για 
πρώτη φορά την Ιουλιέτα στην Όπερα της Βιέννης. Πέρυ-
σι ξαναγύρισα στη Βερόνα για μια παράσταση, άγγιξα το 
άγαλμα κι ένα χρόνο μετά, να ’μαι πάλι να την ερμηνεύω 
για δεύτερη φορά. Έχει ωριμάσει πολύ η Ιουλιέτα μέσα 
μου κι αυτή η παραγωγή έρχεται στο κατάλληλο timing. 
Οι απαιτήσεις του ρόλου είναι πάρα πολύ μεγάλες και 
ειδικά στη 2η πράξη, όπου η ηρωίδα δεν φεύγει καθόλου 
από τη σκηνή. Είναι η πιο μεγάλη ιστορία αγάπης παγκο-
σμίως κι η Ιουλιέτα ο απόλυτος γυναικείος ρόλος».
-ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛοΥ

Info

Χορογραφία: 

Ρενάτο Τζανέλλα. 9-

13/5, 20.00. € 10 (Π/Φ), 

15, 30, 40, 60. Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών, Βασ. 

Σοφίας & Κόκκαλη, 210 

7282.333 και στα ταμεία 

του Θέατρου ολύμπια Α-

καδημίας, 59-61, 210 

3662.100

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη

www.athens voice.gr
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ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΗ ΠΟΡΤΑ
«Πού είναι (η μαμά);» Η ανήσυχη αναζήτηση της 
αγαπημένης μητρικής φιγούρας μέσα από λέξεις, 
τρελά παιχνίδια, χάδια και θυμωμένα ξεσπάσματα, 
σε μια παράσταση για το βρεφικό κοινό (1-4 ετών). 
Ερμηνεύει: Άννα Μάσχα. Επινόηση-σκηνοθεσία: 
Ξένια Καλογεροπούλου, Μάρθα Κλουκίνα. Ως 
3/6, Μικρή Πόρτα, Μεσογείων 59, Αμπελόκηποι, 210 
7711.333, € 12, € 8 παιδικό.

CIRCUS@ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Καλλιτέχνες όλου του φάσματος των Εναλλακτι-
κών Παραστατικών Τεχνών, από Ελλάδα και εξω-
τερικό, παίρνουν μέρος σε μια διήμερη γιορτή με 
επιδείξεις, θέατρο δρόμου, juggling meeting κ.ά. 
Έλα να γνωρίσεις τη σχολή Circus Dayz και τις ο-
μάδες της πόλης. 5-6/5, Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, 
Γκάζι, 210 3475.518, είσοδος ελεύθερη

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
«Ο άνεργος» και «Ο μύθος της κατσίκας», τα δύο μο-
νόπρακτα έργα του Γιώργου Σκούρτη ανεβαίνουν 
στο φετινό ανοιξιάτικο καλλιτεχνικό γεγονός της 
Σκηνής Φουαγιέ «U-TURN». Καυστικό χιούμορ και 
δυνατή πολιτική σάτιρα. Σκηνοθεσία: Γιώργος 
Γιανναράκος. 8-10/5, Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & 
Λένορμαν 94, Κολωνός, 210 5138.067, € 8

ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ
Το θεατρικό λεργο του Δημήτρη Ψαθά μοιάζει πιο 
επίκαιρο από ποτέ... Τη sold out παράσταση του 
ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία Γ. Αρμένη, με τη Φ. Μπαξεβά-
νη στον ομώνυμο ρόλο, συνοδεύει μια νοσταλγι-
κή φωτογραφική έκθεση με αφορμή τα 33 χρόνια 
από τον θάνατό του σε επιμέλεια Λένας Νίτσου 
Ψαθά. Από 26/4, ΘΕΑΤΡΟΝ, Κέντρο Πολιτισμού Ελ-
ληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος, 212 2540.300

ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΚΟΥΦΑ
Το γνώριμο ελληνικό καλοκαίρι από τη σκοπιά 3 
καλλιτεχνών. Οι τολμηρές νωπογραφίες σε τού-
βλα του Κώστα Παπανικολάου, οι λυρικές ακουα-
ρέλες της Πηνελόπης Τσιγκόια και οι «υποβρύχι-
ες» ζωγραφικές διαδρομές του Δημήτρη Φώτου 
μάς μεταφέρουν σε φωτεινά τοπία και θαλάσσι-
ους κόσμους. 28/4 - 22/5, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 
4, 210 3643.025

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

Κώστας Παπανικολάου

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Το αρχιτεκτονικό κόσμημα του φιλολογικού συλ-
λόγου ξανανοίγει τις πόρτες του σε νέους διεθνείς 
Έλληνες καλλιτέχνες και σε ξένους εικαστικούς 
που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Μια συ-
νεργασία των Dada da Academy (περιοδεύου-
σα καλλιτεχνική Ακαδημία) και της Wiener Art 
Foundation. 7-31/5, Παρνασσός, πλ. Αγ. Γεωργίου, 
Καρύτση 8, 693 6184838

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ 
ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΑζΙ»
«Αν παρατηρήσεις ένα παιδί την ώρα που 
παίζει θα προσέξεις τη σοβαρότητα με την 
οποία το κάνει. Κάποιες στιγμές χαίρεται, άλ-
λες προβληματίζεται και κάποιες ίσως κλαίει, 
κι όταν τελειώσει φεύγει για να συνεχίσει τη 
μέρα του. Ελαφράδα, λίγη αφέλεια, διασκέ-
δαση και συναισθήματα. Αυτό είναι όλο. Κά-
τι τέτοιο ελπίζω πως γίνεται και στην M-art. 
Ένα παιχνίδι με ισόποσες δόσεις αφέλειας, 
γλυκύτητας, ελαφράδας, συγκίνησης και γέ-
λιου, σαν ένα διάλειμμα μιας ώρας από την 
κανονική μας ζωή. Τίποτα περισσότερο πα-
ρά ένα παιχνίδι που το φτιάχνουμε, ΜΑΖΙ». 
Κείμ.-σκην.-ερμ.: Γ. Νανούρης (με τη συμμε-
τοχή του κοινού). M-art space, Σόλωνος 10 & 
Ηρακλείτου, 2ος ορ., 210 9246.600, Παρ., Σάβ., 
Δευτ. 21.15, € 10 

Ψαθάς, Βουγιουκλάκη, Γκιωνάκης 
1967
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Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

TASTEPOLICE
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

50-50
Νέα ταβέρνα στο Κολωνάκι

Το 50-50 το ανακαλύψαμε βράδυ καθημερινής με φίλη 
κολλητή –μαζί περπατούσαμε και μαζί απορρίπταμε η 
μια τις προτάσεις της αλληνής–, δεν θέλαμε τίποτα πε-

ρισσότερο από ένα πιάτο φαγητό και ένα κρασί, σε φιλικές τιμές. 
Στα στενά του (κάτω) Κολωνακίου, η –δεν τη λες και μικρή– αυ-
λή του μας φάνηκε λαχείο. Βρίσκεται μέσα στο Εμπορικό Κέντρο 
Λαιμού (αν θυμάστε εκεί που παλιά ήταν το Messiah) και η αυλή 
του είναι μακρόστενη, με ωραίο χαμηλό φωτισμό από μπαμπού 
φωτιστικά (της Ikea, αλλά δίνουν έναν τόνο ευχάριστα εξωτίκ), 
με τραπεζάκια που πάνω τους έχουν γλαστράκια με μυρωδικά, 
με πολλή πρασινάδα και δέντρα (!), με πολύχρωμες κουρελούδες 
πάνω στα πέτρινα μπεντένια των δέντρων για να κάτσει κάποιος 
να πιει το ποτό του ανέμελα και τύπου «είμαι στο νησί». Κυρίως 
είχε υπέροχη ησυχία, οπότε μαζί με την ωραία εικόνα της αυλής 
μάς έπεισε, καθίσαμε. Το 50-50, λοιπόν, είναι καινούργιο (άνοιξε 
μέσα Μαρτίου), είναι, λέει, μεζεδοπωλείο και ανήκει στη Μαρία. 
Μια νέα γυναίκα, σύζυγος του Ροβέρτου Μαχαίρα, ιδιοκτήτη του 
θρυλικού για τα μοδάτα ρούχα του Montmblumchen στην ανηφό-
ρα της Δεξαμενής, οπότε και μάθαμε ότι εντός των ημερών ανοί-
γει κι αυτός (στο χώρο του Montmblumchen) τη δική του ιταλική 
τρατορία. Ο κατάλογος του 50-50 έχει μεζεκλίκια αλλά και πιάτα 
κανονικά, επίσης έχει και ψαρικά και κρεατικά. Για να πάρετε 
μια ιδέα, εκτός από σαλάτες έχει χταποδάκι ψητό, μπακαλιάρο 
σκορδαλιά, όποτε βρίσκουν φρέσκο έχει και γαριδάκι συμιακό, 
γαύρο και αθερίνα, τα ρίχνουν στο τηγάνι (έρχονται μέσα σε μια 
σέσουλα και με λαδόκολα για να τραβάει τα πολλά λάδια), τα 
μεγαλύτερα καλαμάρια τα κάνουν και στη σχάρα, έχει ταραμο-
σαλάτα, πατατοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα, έχει και λουκάνικα και 
κεφτεδάκια σπιτικά. Στα κυρίως παίζουν αρκετά ψητά, όπως ένα 
τέλειο rib eye που πήρα εγώ, μπιφτέκια, κοτόπουλο με γαρνιτού-
ρα ψητών λαχανικών, αν είσαι κομψός, γιατί τα υπόλοιπα σερβί-
ρονται με ωραίες φρεσκοτηγανισμένες πατατούλες. Υπάρχουν 
και διάφορα πιάτα ημέρας, κοκκινιστά, λαδερά, χταποδάκι με 
κοφτό μακαρόνι, όσπρια, ντολμάδες κ.λπ. μια και ανοίγουν από 
το μεσημέρι – η αυλή έχει μπόλικη σκιά για να χωρέσει τους πε-
ρίοικους και όσους δουλεύουν ή κινούνται στην περιοχή. Η μου-
σική έπαιζε χαμηλά στης νύχτας τη σιγαλιά – από Cesaria Evora 
μέχρι γνωστά ελληνικά, μάθαμε πως τις Παρασκευές έχουν και 
ζωντανή μικρή ορχήστρα. Σερβίρουν κάθε μέρα από νωρίς το 
μεσημέρι και το βράδυ μέχρι τις 12.30-1.00, οι τιμές είναι πολύ 
συμπαθητικές, το κρασί καλό, χύμα και εμφιαλωμένο, ο κήπος 
προσφέρεται για τις ανοιξιάτικες-καλοκαιρινές βραδιές, μπορεί 
κάποιος να πάει ακόμη και για ένα ούζο ή ένα ποτό στο μπαρ που 
υπάρχει στο βάθος. Κλειστά την Κυριακή. 

Πλουτάρχου & Καρνεάδου 25-29, Κολωνάκι, 210 7294.290-1

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

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

Κέντρο

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106 Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλι-
γκάρια μπουργκινιόν και το 
φιλέτο σος καφέ ντε Παρί. 
€€€ M

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

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

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

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Για δείπνο με 
στιλ σε ένα από τα πιο καλά 
εστιατόρια τηςπόλης. Ο Αλέ-
ξης Καρδάσης, ιδιοκτήτης- 
σεφ δεν τα φοράει τυχαία 
τα γαλόνια (βραβεία). Θα α-
πολαύσεις ελληνική κουζίνα 
σε εντελώς φρέσκια και δη-
μιουργική 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 

AKAΔHMiAΣ 
MΠPiZoΛAKiA
Aκαδημίας 61, Aθήνα, 210 
3627.234 Σουβλάκι, πίτες με 
χαλούμι, αγκιναροσαλάτα. 
Σπεσιαλιτέ μπριζολάκια στη 
λαδόκολλα. Delivery. Aνοι-
χτά Παρ.-Σάβ. μέχρι 1.30 
βράδυ. Κυριακή ανοιχτά. C

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

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345 
Ελληνική κουζίνα στην κα-

λύτερη εκδοχή της, ιδανικός 
χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. 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

ALeriA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Με-
ταξουργείο, 210 5222.633 
Ατμοσφαιρικό ντεκόρ, με 
αυλή που θυμίζει γαλλική 
εξοχή και εσωτερικό σε 
δύο επίπεδα. Πάνω γυάλινη 
οροφή για να βλέπεις τ’ 
αστέρια. Mενού από τα 
καλύτερα στην ελληνική 
δημιουργική κουζίνα. Και 
μπαρ για ποτό. €€€

ALiArMAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 
3426.322 Στα μικρά δωμάτια 
δεν πέφτει καρφίτσα από 
το freestyle φανατικό κοινό, 
που συνηθίζει να περνάει 
εκεί τις νύχτες του, ακούγο-
ντας μουσική και φλερτάρο-
ντας με άλλοθι το ελαφρύ 
μεσογειακό μενού του. Χα-
ρούμενο ντεκόρ με στοιχεία 
απ’ όλο τον πλανήτη.Φα-
γητό από 12.00 ως 22.00. 
Μετά «το γυρίζει» σε bar. Αν 
ο καιρός το επιτρέπει, πιάσε 
τραπεζάκι έξω. €

ALMAZ 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 
210 3474.763 Γεύσεις του 
«δρόμου» και μεσογειακά 
πιάτα, σαλάτες και νόστιμα 
fingerfood. Θα κάτσεις στην 
μπάρα για ποτό και καλή 
μουσική, θα δεις όλους τους 
20 + φίλους σου. Δευτέρα 
και Τρίτη κλειστά. €Μ Κ Ξ A.v.  

AΜAΛΘεΙΑ 
Tριπόδων 16, 210 3224.635 
Στο ίδιο σημείο τα τελευταία 
40 χρόνια. Από το πρωί 
καφέδες, αυθεντικές γαλλι-
κές κρέπες, σπιτικά γλυκά 
τύπου γαλακτοπωλείο. 
Delivery. €Μ Ξ

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

Α ΜΟdo Mio   
Καποδιστρίου & Θράκης 

2, Φιλοθέη, 210 6822.301/ 
Φωκίωνος Νέγρη 58, Κυ-
ψέλη, 210 8256.399 Ιταλική 
τρατορία με παραδοσιακά 
spaghetti, πίτσες σε φούρ-
νο με ξύλα, πιάτα με ψάρι 
και κρέας. €

AΡΧΑΙΩΝ ΓεΥΣεΙΣ 
Kοδράτου 22, πλ. Kαραϊ-
σκάκη, 210 5239.661 Εδώ 
θα γευτείς τα πιάτα που 
έτρωγαν ο Αριστοτέλης και 
ο Πλάτωνας και θα μεθύσεις 
με «οινόμελο». €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 

ΑΣτΥ 68 
Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Γκάζι, 210 3466.896 Ελληνι-
κή κουζίνα «πειραγμένη», 
με σπεσιαλιτέ του το συκώτι 
σχάρας με πατάτες φούρ-
νου, αλλά και το καρπάτσιο 
ψαριού ψημένο σε χυμό 
γλυκολέμονου. Η κουζίνα 
του είναι ανοιχτή από το με-
σημέρι, ενώ σερβίρει κοκτέ-
ιλς μέχρι αργά το βράδυ. 

ATHeNS GATe    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 
9238.302-3 Το εστιατόριο του 
ομώνυμου ξενοδοχείου.Με-
σογειακή κουζίνα σε χώρο με 
εξαιρετική θέα στον Παρθε-
νώνα και τους Στύλους του 
Ολυμπίου Διός. Ανοιχτό κάθε 
βράδυ 19.00 - 23.00. €€

ATHiNAiS brASSerrie
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, 
Αθήνα, 210 6431.133 
Στο ξενοδοχείο Αthinais, 
ένας ζεστός, φιλόξενος 
χώρος με καφέ, γλυκά που 
δεν αντιστέκεσαι εύκολα, 
αλλά και σπιτικά μαγειρευτά 
και ελαφριά γεύματα για 
όλες τις ώρες της ημέρας. 
Ανοιχτό από τις 8.00 το πρωί 
έως τις 23.00. 

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

bACAro 
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
Δυνατές μουσικές θα 
σε τραβήξουν μέσα στη 
στοά – ο παράδεισος του 
μουσικόφιλου. Ιταλικές γεύ-
σεις, αυθεντικά σάντουιτς 
tramezzini, σούπερ κοκτέιλ. 
Aπό το πρωί ως αργά το 
βράδυ. €Ξ Μ A.v.

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

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

bΑτΡΑΧΟΣ 
Ευρυμέδοντος 3, Κεραμεικός, 
210 3411.662 Νόστιμα ελλη-
νικά πιάτα, ωραία ατμόσφαι-
ρα, μουσικές του κόσμου, 
καλή λίστα κρασιών. €Κ

ΒεΑτ      
Καρύτση 7, Αθήνα, 210 
3232.253 «Καλλιτεχνικό» 
all day στέκι από τον Σάκη 
Μπουλά και τον Γιάννη 
Ζουγανέλη με μεσογειακή 
κουζίνα και –τι άλλο– πολλά 
μουσικά events να εναλλάσ-
σονται. € 

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. 

biG APPLe
Σκουφά 69, Κολωνάκι 210 
3643.820/Λεωφ. Ποσειδώ-
νος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα 
Φαλήρου Σαν να πηγαίνεις 
σε πάρτι που θα συναντή-
σεις όλους τους φίλους. 
Δηλαδή ωραίος κόσμος και 
up to date μουσική. Κουζίνα 
μοντέρνα και φρέσκα γλυ-
κά. Στα νότια, με διακόσμη-
ση αλά Νέα Υόρκη. €€ 

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

ΒΛΑΣΣΗΣ   
Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 210 
7256.335 Όπου και να με-
ταφέρεται, θα τον ακολου-
θούμε πιστά. Στο απλό και 
μια σταλιά intellectuel χώρο 
με πάθος για την ελληνική 
κουζίνα. Εξαιρετικά μαγει-
ρευτά, το ίδιο και καλύτερα 
τα ψαρικά στη σχάρα ή στο 
τηγάνι. Κυρ. κλειστά. € Μ   

boCCA (LA)
Σκουφά 56, Κολωνάκι, 210 
3619.430 Φημίζεται για τα 
γαλλικά γλυκά του όπως 
τρούφες και πάστες αλλά 
και για τα πιο παραδοσιακά 
όπως πορτοκαλόπιτα και 
ραβανί. 

* boLLyWood    
Ελασιδών 29 & Κωνστα-
ντινουπόλεως 44, Γκάζι, 
210 3450.041 Η Ινδία στην 
Αθήνα. Αυθεντική ινδική 
κουζίνα σε αντίστοιχο 
ντεκόρ με τραπέζια και 
σκαμπό από βαρέλια και 
μεγάλο πάγκο για πιο παρε-
ΐστικη κατάσταση. Δευτέρα 
κλειστά. € 

boyPΛiΩTiNΑ (H)         
B. Aλεξάνδρου 10 & Yμηττού, 
Kαισαριανή, 210 7291.545 
Οικογενειακό με μικρασια-
τικές γεύσεις από τα χέρια 
της κυρίας tριανταφυλλιάς. 
Δευτ. κλειστά.€ Σ/Κ M

ΒΟΥτΑΔΩΝ 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 
3413.729 café-bistrot για 
καφέ, ποτό, σάντουιτς, 
τάρτες, ποικιλίες και νόστι-
μα γλυκά. Δοκίμασε φοντί 
σοκολάτας με φρούτα. €

brASSerie vALAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530 Το αμπιγιέ της 
Βαλαωρίτου. Εδώ κάνουν 
στάση πολιτικοί, μεγαλοδι-
κηγόροι και οι κυρίες τους.
Τα μεσημέρια του Σαββά-
του μετά τα ψώνια παρέες 
γνωστών δημοσιογράφων 
και διαφημιστών σε... happy 
hour. Πιάσε θέση χειμώνα 
- καλοκαίρι στη «βεράντα» 
στον πεζόδρομο, αν θέλεις 
να δεις όλη την Αθήνα να 
περνάει. Kυρ. κλειστά.  €Ξ Μ

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

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

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

CANTiNA (LA) 
Αλωπεκής 28-30, Κολωνάκι, 
210 7299.133 Τρατορία 
μικρή, απλή, με φρέσκα 
ζυμαρικά και πίτσα αλά 
ιταλικά. €

CeLLier biSTroT 
Πανεπιστημίου 10, Σύνταγ-
μα, 210 3638.525  Στη θέση 
του Απότσου, με κρασιά από 
την Ελλάδα και τον κόσμο. 
Και κρασί σε ποτήρι με λίστα 
που ανανεώνεται 2 φορές 
το μήνα. Ανοιχτά 10.00-
1.30, κουζίνα 12.00-1.00, 
Παρ.&Σάβ. έως 1.30. € €

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

CHiNA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 
210 9315.223, 801 11 
60200 
Κινέζικες γεύσεις σε 
λιτό, προσεγμένο 
χώρο. Κάθε Κυρ. 
μεσημέρι ανοι-
χτός μπουφές με 
 14 και τις καθημε-
ρινές 12.00 - 18.00 
15% έκπτωση. Και 
delivery.€Μ

CibUS
Κήπος Ζαππείου, είσοδος 
Βασ. Όλγας, 210 3369.364-
300 Mοντέρνα και κομψή 
διακόσμηση μέσα στο οργι-
αστικό πράσινο του Ζαππεί-
ου – στο φόντο η Ακρόπολη. 
Ελληνική δημιουργική 
κουζίνα από τον εξαιρετικό 
σεφ Δημήτρη Δημητριάδη 
και κρασιά από διεθνή και 
ελληνικό αμπελώνα. Μόνο 
βράδυ, Κυρ. μόνο μεση-
μέρι. Δευτ. κλειστά. Free 
parking €€ 

* CiNCo   
Σκουφά 52, Κολωνάκι, 210 
3643.603 Εντυπωσιακός 
βιομηχανικός χώρος με 
ωραίες λεπτομέρειες, για 
μεσογειακή κουζίνα, τάπας 
και μεγάλη μπάρα για ποτό 
και κοκτέιλ. €

CodiCe bLUe 
Λουκιανού & Xάρητος 15, 
Kολωνάκι, 210 7230.896 
Θαλασσινά φρέσκα, ιταλική 
κουζίνα και τραγανή πίτσα. 
€€    Κ/Μ

CoSA NoSTrA
Αγ. Θέκλας 5, Μοναστηράκι, 
210 3310.900 
Καλή κλασική ιταλική κουζί-
να και ατμοσφαιρικό σκηνι-
κό βγαλμένο από μαφιόζικη 
ταινία – βλ. Νονός. €€ 

CoSCA
Πραμάντων 10, πλ. Eλπίδος, 
Kουκάκι, 210 9210.229 Σι-
σιλιάνικη κουζίνα και καλή 
κάβα κρασιών. Κυριακή 
ανοιχτά και μεσημέρι. Δευτ. 
και Τρ. κλειστά. € 

CrAFT
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αμπε-
λόκηποι, 210 6462.350/ 
Κεντρική πλ. Χαλανδρίου, 
210 6832.670 Μπιραρία με 
πολυσυλλεκτικό μενού και  
ψητά στη σχάρα, ποικιλίες 
από λουκάνικα και 6 βρα-

βευμένα είδη μπίρας. Κάθε 
μέρα από τις 9.00. €M Ξ A.v 

CrePA - CrePA     
ΝΕΟ: Ανδ. Παπανδρέου 16A, 
Γλυφάδα, 210 8941.700, 
210 8945.005/ 25 Μαρτίου 
& Ειρήνης 2, Ν. Σμύρνη, 210 
9317.705/ Τραλλέων 71, 
Λαμπρινή, 210 2222.071/ 
Ηρακλείου 3-5, Χαλάνδρι, 
210 6858.138/ Σκουφά 46, 
Κολωνάκι, 211 4044.803/ Πλ. 
Ηρώων 5 & Παλλάδος 24-26, 
Ψυρρή, 210 3218.484/ Ρήγα 
Φεραίου 11, Κως, 22420 
25156/ Αργυρουπόλεως & Α-
λεξιουπόλεως 34, Αργυρού-
πολη, 210 9930.700/ Athens 
Metro Mall, Λ. Βουλιαγμένης 
276, 210 9731.190 o ναός 
της κρέπας. Πρωτότυπες 
και γευστικές, αλμυρές και 
γλυκές, σε πολλούς συνδυα-
σμούς για να διαλέξεις αυτό 
που τραβάει η όρεξη σου 
πιο πολύ. 

CUCiNA PoverA     
Ευφορίωνος 13 & Ερατο-
σθένους, Παγκράτι, 210 
7566.008 Καλό wine resto 
(ιδιοκτήτης, ο sommelier Γιάν-
νης Καημενάκης). Πολλά καλά 
κρασιά και σε ποτήρι. Στο πιά-
το απλές γεύσεις με εποχιακά 
προϊόντα. Κυριακή κλειστά. € €

CUCiNAFreSCA               
Ευφορίωνος 17 & Αγ. Σπυρί-
δωνος Καλλιμάρμαρο, 210 
7569.317, 695 6399406
Για χειροποίητα φρέσκα ζυ-
μαρικά, καζαρέτσε, λιγκουί-
νι, φεντουτσίνι και λαζάνια, 
φρέσκα γλυκά και πολλά 
άλλα καλούδια παραγωγή 
τους, σε ένα γραφικό πεζό-
δρομο στο Καλλιμάρμαρο. 
Ανοιχτό κάθε μέρα από το 
απόγευμα, Σάβ. έως 1.30, 
Κυρ. κλειστά.  

CULTo 
Λασκαράτου 13, Άνω Πατή-
σια, 210 2288.441 Meeting 
point της περιοχής. Από το 
πρωί για καφέ μέχρι αργά 
για ποτό. Lounge ατμόσφαι-
ρα, μενού που «μυρίζει» 
iταλία. Παρ.-Σάβ.€ Ξ 

* dAboSS  
Ομήρου 11, Κολωνάκι, 210 
3624.825 Το πρώην εστια-
τόριο thalasses έγινε ένα all 
day καφέ bar και εστιατόριο. 
Για ριζότο, burgers και ποτά 
με mainstream μουσικές 
στο ψηλό πάσο. Ό,τι πρέπει 
για μετά το γραφείο. € 

dAS bier
Κλεάνθους 8, Γκάζι 
6977141990 Μπίρες, πολ-
λές μπίρες! Βαρελίσιες, 
μοναστηριακές και 35 
ξεχωριστές ετικέτες για να 
διαλέξεις. Μενού έκλπηξη 
και καλή ροκ μουσική για να 
συνοδεύσεις. €

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

ΔioNyΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mα-
κρυγιάννη, 210 9233.182 
Εμβληματικό της Αθήνας, 
ανανεωμένο, με πιάτα μεσο-
γειακής κουζίνας.€ 

dirTy GiNGer
Τριπτολέμου 46 & Περσεφό-
νης, Γκάζι 210 3468.604 Θα 
πας για τη μεσογειακή του 

κουζίνα, για τα υπέροχα κο-
κτέιλς και επειδή συχνάζει 
ενδιαφέρων κόσμος για να  
χαζέψεις. Όλο το concept 
πολύ hippy και happy chic.
Τέλεια μουσική. €

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

eΛAiA 
M. Bασιλείου 41 & Eχελιδών, 
Pουφ-Γκάζι, 210 3411.174 
Μεσογειακή κουζίνα με 
σήμα την ελιά. Μεγάλος 
χώρος, παραδοσιακό και 
μοντέρνο μαζί. Οροφή με 
θέα στα άστρα και τραπέζια 
στον πεζόδρομο. Δευτ.-Τρ. 
κλειστά.  €
 
εΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 
210 7510.002 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. €

eLeCTrA rooF GArdeN
Ξενοδοχείο Electra Palace, 
Ν. Νικοδήμου 18-20, Αθήνα, 
210 3370.000 Η θέα στην Α-
κρόπολη θα σε μαγέψει και 
ο σεφ Γιώργος Βενιέρης θα 
σε αποπλανήσει με τα βρα-
βευμένα του πιάτα.€€€

eN AiΘPiA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Xώρος 
ζωγραφισμένος στο χέρι, 

από το πρωί για καφέ 
και από το μεσημέρι με 

ωραία δημιουργική 
κουζίνα. «Δυνατή» 

μπάρα (μπίρες από 
όλο τον κόσμο) και 
έθνικ μουσική μέχρι 
αργά το βράδυ.  € Ξ 

A.v. Σ/K

FAbriCA de viNo   
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 

210 3214.148 Χώρος του οί-
νου για δοκιμές και αγορές. 
Εντυπωσιακή λίστα κρασιού 
με 77 ετικέτες –μπορείς να 
να τις πιεις και σε ποτήρι– κι 
ένα κελάρι για να περιηγη-
θείς και να επιλέξεις ποιο 
κρασί θα απολαύσεις στον 
εδικά για την περίσταση δι-
αμορφωμένο χώρο «relax», 
συνοδευμένο με το κατάλ-
ληλο μεζεδάκι. 

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. €€ 

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

FUGA     
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 
1, Μέγαρο Μουσικής, 210 
7242.979  Το εστιατόριο του 
Μεγάρου με μοντέρνα μεσο-
γειακή κουζίνα από το σεφ 
Pantaleo de Pinto και με την 
επιμέλεια του μεγάλου σεφ 
Andrea Berton. €€

GALAXy ΒΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Βραβευμένο 
σαν ένα από τα καλύτερα 
sky bars του κόσμου και 
εντελώς cosmopolitan. 
Για fingerfood σε ποτήρι 
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φα-
ντασμαγορική άποψη της 

πόλης.   €Ξ Κ 

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

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

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

GAZi CoLLeGe
Περσεφόνης 53 & Γαργητ-
τίων, Γκάζι , 210 3322.112 
Σε mood βιβλιοθήκης 
με ράφια και σχολικούς 
μαυροπίνακες για καφέ και 
snacks, σαλάτες και γλυκά 
από τις 8 το πρωίν ενώ 
Παρασκευή και Σάββατο 
μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα 
για τα πιο πεινασμένα 
κολεγιόπαιδα.

Goody’S       
Delivery service: 801 1000011, 
από κινητό 210 2805.120, 211 
1025.700 Τα burgers που σε 
μεγάλωσαν, οι σαλάτες που 
κρατούν τη γραμμή σου, οι 
παραδοσιακές γεύσεις στη 
σύγχρονη version τους, η 
ελληνική αλυσίδα που ξέρεις 
και εμπιστεύεσαι.C 

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

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

Hive (THe)
Bουτάδων 40 & Tριπτολέμου 
34, Γκάζι, 210 3477.444 Mου-
σικός χώρος που καλύπτει 
όλο το φάσμα της μαύρης 
μουσικής (soul, funk, latin, 
regae, jazz) με διαφορετι-
κούς djs κάθε μέρα. Aνοιχτό 
και για εκθέσεις ζωγρα-
φικής και φωτογραφίας. 
Kαφέ, gourmet σάντουιτς 
και φαγητό με θέα την 
Aκρόπολη, τον πεζόδρομο 
και την πλατεία. Aνοιχτό 
από τις 09.00. 

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

JAMeS JoyCe (THe)
Άστιγγος 12, Μοναστηράκι, 
210 3235.055 Μάλλον η μο-

Μη 
χάσεις 

Πάρτι στο Mama roux

Το ζωντανό στέκι της Αιόλου θα 

γιορτάσει το Cinco de Mayo (η γιορ-

τή ανεξαρτησίας των Μεξικανών) με 

ένα μεγάλο street party στις 4/5. Με αυ-

θεντικό μεξικανικό street food, τεκίλες 

και μαργαρίτες, live latin μουσική και δι-

αγωνισμό... καυτερής πιπεριάς. Δώρα 

ένα μπουκάλι τεκίλα και 50 ευρώ για 

κατανάλωση επιτόπου. Λίγο γουα-

καμόλε ακόμα, παρακαλώ… 

Αιόλου 48, 213 0048.382 
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ναδική τυπική ιρλανδέζική 
pub.Για μπίρες, burgers 
και wall tv για προβολές 
ποδοσφαιρικών αγώνων 
– πάρε το αγόρι μαζί σου. 
Ωραία rock μουσική και lives 
Παρασκευή και Σάββατο. 
Ελπίζουμε να μιλάς αγγλικά, 
θα σου χρειαστεί. € 

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

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

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

ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Πλουτάρχου 32, 210 
7218.800 Μαγικό καλαμάκι 
ζουμερό και καλοψημένο, 
πιτούλες αφράτες και το 
πιο αλανιάρικο κοτόπουλο 
που έχεις φάει ever. 

ΚΑΛΛΙΣτΗ ΓεΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 
210 6453.179/ 698 3134731 
Γλυκός χώρος με άρωμα 
γυναίκας και φωτογραφίες 
από λουλούδια στους 
τοίχους. Δύο νεαρές σεφ 
συνεχίζουν τη μακρόχρονη 
ιστορία με πιάτα ελληνικά 
και δημιουργικά. Κυρ. μόνο 
μεσημέρι  & Δευτ. κλειστά. €

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

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

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

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

ΛεyΚεΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Παραδοσιακή και 
μαζί πειραγμένη κουζίνα με 
ελληνικές γεύσεις. Οι ερω-
τευμένοι ζητήστε τραπέζι 
στο κατώι για αγαπησιάρικη 
ατμόσφαιρα.€

MAΓeMeNoΣ AyΛoΣ 
Aμύντα 4, Παγκράτι, 
210 7223.195 Kλασικό και 
ιστορικό. Διεθνής κουζίνα 
και αναμνήσεις από Mάνο 
Xατζιδάκι. Σ/K M Ξ  €

MΑΙ τΑΙ 
Πλουτάρχου 18, Κολωνάκι, 

210 7258.306 Δίδυμα, μικρά 
και χαλαρά. Στο café για Mai-
tai, καϊπιρίνια, στο grill για 
σουβλάκι, ζυμαρικά.   €

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

MALTAGLiATi 
Bαρνακιώτη 6, Αμπελόκηποι, 
210 6916.676/ Σολωμού & 
Τερψιθέας 16, Π. Φάληρο, 
210 9816.445 Τρατορία με α-
νοιχτή κουζίνα και μυρωδιές 
σκόρδου, τομάτας και βασι-
λικού να σου ανοίγουν την 
όρεξη. Χειροποίητα φρέσκα 
ζυμαρικά – φετουτσίνι, κα-
ζαρέτσε, λιγκουίνι κ.ά. € 

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

MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «Μονα-
στηράκι», 213 0048.382
Για φαλάφελ, γαλλικές 
βελουτέ σούπες, τραγανά 
ζεστά BLt sandwich (μπέ-
ικον, μαρούλι, τομάτα), 
νεοϋρκέζικο cheesecake και 
πρωτότυπα cocktails. Στο 
χώρο σου με ένα τηλεφώ-
νημα από τις 8 το πρωί μέχρι 
τα μεσάνυχτα και κάθε Κυ-
ριακή brunch 12.00- 18.00 
με € 12-15/ άτομο. Δευτέρα 
βράδυ κλειστά.    

MAMACAS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 
3464.984 Το μαγαζί που 
κατέβασε στα 90s όλο τον 
κόσμο στο έρημο τότε Γκάζι, 
το πρώτο που καθιέρωσε 
τον όρο «μοντέρνα ελλη-
νική ταβέρνα». Το μπαρ-
club δίπλα μαζεύει όλο το 
dancing crowd της πόλης.
Στάνταρ ραντεβού για 
φαγητό τα μεσημέρια του 
Σαββάτου. €€Ξ Μ

ΜΑΝΗΜΑΝΗ          
Φαλήρου 10, Κουκάκι, 210 
9218.180 Ελληνική εξαιρε-
τική τοπική κουζίνα από τον 
πολύ καλό σεφ Αλέξανδρο 
Φουρούλη, που παίζει δημι-
ουργικά, κυρίως με συντα-
γές και πρώτες ύλες από τη 
Μάνη. Κυρ. βράδυ και Δευτ. 
κλειστά. €M

MAΣA 
Eθν. Aντιστάσεως 240-244, 
Kαισαριανή, 210 7236.177 
Λαχταριστές αστακομα-
καρονάδες προστέθηκαν 
στη μακρόχρονη ιστορία 
κρέατος. Mεγάλη λίστα κρα-
σιών (και βιολογικά).Κήπος 
με τριανταφυλλιές. Δευτ. 
κλειστά. € Σ/Κ

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. €

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

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

o MeXiKANoS 
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 
210 7716.900 Περιβάλλον 
φιλικό, χαλαρό, γεμάτο 
χρώμα, που σε ταξιδεύει 
και με τις γεύσεις της 
κουζίνας του. Αυθεντικές 
μεξικάνικες γεύσεις, τάκος, 
κεσαντίγιας, φαχίτας, σό-

πες, μόλε και άλλα πολλά, 
που θα απολαύσεις μαζί 
με παγωμένη μαργαρίτα, 
μοχίτο, σανγκρία ή απλά 
μια τεκίλα ή μια μεξικάνικη 
μπίρα σερβιρισμένες με πα-
ραδοσιακό τρόπο. Ο χώρος 
κάτω από την πέργκολα έχει 
τη δροσιά που ζητάς, όταν 
ο υδράργυρος είναι ψηλά. 
Δευτ.-Πέμ. από τις 6 μ.μ., 
Παρ.-Κυρ. από τις 2 μ.μ.

MeTA’S   
Φρύνης 1-3, Παγκράτι, 
210 7010.300 Μοντέρνο 
μαγειρείο σε hippy chic 
ατμόσφαιρα, με τεράστια 
φούξια βιτρίνα για τα μαγει-
ρευτά του, όλα από τη μαμά 
του ιδιοκτήτη.  € 

ΜεΛΙΛΩτΟΣ    
Καλαμιώτου 19, Αθήνα, 
210 3222.458 -498/ www.
melilotos.gr  Σπιτικά μαγει-
ρέματα, σαν να λέμε κόκο-
ρας με χυλοπίτες, μπάμιες, 
φασολάκια, χορτόπιτες, με 
έμφαση στις πρώτες ύλες 
και την καλή ποιότητα. tα α-
πολαμβάνεις εκεί ή στο χώ-
ρο σου με ένα τηλεφώνημα. 
Το μενού αλλάζει συχνά, 
οπότε ενημερώνεσαι για τα 
νέα με mail τους ή στο site. 
Διανομή: Δευτ.-Παρ. 12.00-
18.00. Ανοιχτά έως τις 
20.30. Κυριακή κλειστά. 

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

MeTAΞΟΥΡΓεΙΟ  (To)   
Μυλλέρου 25 & Λεωνίδου, 
πλ. Αυδή, 211 7050.103/ 
694 4678930 Οινομαγειρείο 
στην καρδιά του κέντρου 
από το 1933, με μαγειρευτά 
ημέρας, τηγανιές, κρεατο-
μεζέδες, ψαρομεζέδες, της 
ώρας και κοκορόσουπα για 
τους ξενύχτηδες. Και πακέ-
το για το σπίτι. C Μ  

MiNi SiZe
Kωνσταντινουπόλεως 
26, Tαύρος, 210 3424.704 
creative ταβέρνα με μουσι-
κή υπόκρουση το σφύριγμα 
των τρένων. Ωραίο, με ελ-
ληνικές γεύσεις. €K Μ 

ΜΟΜΜΥ ΟPeN                   
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 
3619.682 Νέο σκηνικό, 
με μεσογειακές - ιταλικές 
γεύσεις και καταπληκτικά 
cocktails στην μπάρα. 

MoΝΟΠΩΛΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Ιπποθοντιδών 10 & Κειρι-
αδών, Κ. Πετράλωνα, 210 
3459.172 Ενδιαφέρουσα 
ελληνική κουζίνα, στέκι η-
θοποιών. Δευτ. κλειστά €Ξ

ΜΠΑΪΡΑΚτΑΡΗΣ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 
210 3213.036 Για δεκαετίες 
στο ίδιο κοσμικό σημείο της 

πλατείας σερβίρει το ιστο-
ρικό κεμπάμπ του στους 
τουρίστες, την εργατία αλλά 
και την αθηναϊκή ελίτ. Στους 
τοίχους άπειρες φωτογρα-
φίες του ιδιοκτήτη με όσους 
διάσημους έχουν περάσει 
το κατώφλι.

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

MySTiC PiZZA     
Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου, 
Κουκάκι, 210 9592.092/ Εμ. 
Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 210 
3839.500/ Σαρανταπόρου 1 
& Μεσογείων, Χολαργός, 210 
6545.000  Πίτσα με πεντα-
νόστιμο ζυμάρι από άλευρα 
κάνναβης. Δοκίμασε τη 
rocket και θα πάθεις, ζυμα-
ρικά και πολύ ωραία γλυκά. 
Delivery 13.00-1.00 καθημε-
ρινές και Σ/Κ 17.00 –1.00  

ΝeW TASTe      
Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 
210 3273.000 Το εστιατόριο 
του design ξενοδοχείου 
«Νew» –made by campana– 
με ωραία πρωινά και μεσο-
γειακή κουζίνα. €€ Μ 

NeW yorK SANdWiCHeS    
Σινώπης 3, Πύργος Αθηνών, 
210 7778.475 Από τους συ-
ντελεστές του γνωστού και 
καλού εστιατορίου Άνετον. 
Ζεστά σάντουιτς με μοσχάρι, 
meat balls και σάλτσα, κοτό-
πουλο, σούπες, cheesecake, 
για το τέλος, άπαιχτο. Στο 
χέρι ή στο communal τρα-
πέζι 20 θέσεων. Ανοιχτά από 
τις 10.00 - 24.00 

ΟΙΝoSCeNT    
Βουλής 44A, Σύνταγμα, 210 
3229.374 Wine bar και κάβα 
με πολλές ελληνικές και 
ξένες ετικέτες κρασιού. Από 
αυτές 30 περίπου προσφέ-
ρονται και σε ποτήρι (από 
€ 4-7). Συχνά γευστικές 
δοκιμές και παρουσιάσεις 
κρασιών. Ανοιχτά κάθε μέρα 
10.00 έως 12.00, Π/Σ μέχρι 
τη 1.00, Κυριακή κλειστά.  

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

ΠΑΠΑΝΔΡεΟΥ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρι-
κή Αγορά, 210 3257.607 
Ανοιχτό από το 1896, ξεκί-
νησε να σερβίρει πατσά και 
βραστό στους εργάτες της 
πρωινής βάρδιας και συνέ-
χισε γράφοντας ιστορία στα 
hangover των party animals 
όλης της πόλης. Ανακαινι-
σμένο, ανοιχτό 24 ώρες, 
με βιτρίνα-πανόραμα της 
ελληνικής κουζίνας. €ΜΞ

ΠΑΡΚΟ εΛεΥΘεΡΙΑΣ
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευθε-

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

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

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

PASΑJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Μέσα στην 
κοσμοπολίτικη στοά, ανοι-
χτό από νωρίς το μεσημέρι. 
Πολύ κομψό meeting point 
της πόλης. Pres fix menu 
από € 15, Δευτ.-Παρ. happy 
hour 17.00-21.00, ποτό € 
6 και κοκτέιλ € 7. Κυριακή 
ανοιχτά βράδυ.  €

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 

PeCorA NerA 
Σεβαστουπόλεως 158, Aμπε-
λόκηποι, 210 6914.183 Ζυμα-
ρικά με μουσική υπόκρουση 
παλιάς καλής ροκ. Η Τζένη, 
από τις πιο αγαπημένες «οι-
κοδέσποινες» της Aθήνας. 
Στη μπάρα θα δεις πόλους  
τους γνωστούς σου. Κυρ. 
κλειστά. €€Μ Ξ 

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

PoLiS
Πεσματζόγλου 5, Αθήνα, 210 
3249.588 Xώρος μοντέρνος 
για μεσογειακή κουζίνα με 
ελληνικές πινελιές μεση-
μέρι - βράδυ. Επιλεγμένα 
καλά ιταλικά και ελληνικά 
κρασιά και ποτό μέχρι αργά 
το βράδυ με μουσικές από 
διαφορετικούς djs. Ανοιχτό 
από το πρωί και για καφέ - 
snacks. €Μ

PoSTiNo (iL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 
210 3641.414 o πιο Έλληνας 
iταλός της Αθήνας, ο Αντό-
νιο, έφτιαξε μια ταβέρνα 
γεμάτη νοσταλγικές καρ-
τποστάλ και γεύσεις που σε 
στέλνουν κατευθείαν στην 
κατσαρόλα μιας Ιταλίδας 
μάμα. Από το δίσκο με τα 
πρώτα κατσικίσιο με πέστο 
μαΐντανού και βιτέλο τονά-
το, μετά σνίτσελ, μαγειρευ-
τά, μακαρόνια. €€Μ Ξ Κ

PreMiεre

Ξενοδοχείο Intercontinental, 
Συγγρού 89- 93, 210 
9206.000 Πιάτα διεθνούς 
κουζίνας, ξενοδοχειακή 
πολυτέλεια και εξαιρετική 
λίστα κρασιών. Κυρ., Δευτ. 
κλειστά. €€€

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

PULiTZer 
Βεντήρη 5, Χίλτον, 
210 7222.232 Ανοιχτό από 
το πρωί, στη θέση του ιστο-
ρικού Memphis club, με 
πάρα πολλές μεσογειακές 
προτάσεις, αλλά και ποτά 
και κοκτέιλς στη μεγάλη 
μπάρα του. Εξαιρετικό 
σέρβις. €

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

roCK & roLL    
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 
Κολωνάκι, 694 8046659 Στο 
χώρο του πρώην central 
έτοιμο να ξαναζήσει τις 
παλιές του δόξες. Ανοιχτό 
από το πρωί για καφέ, lunch 
break, το βράδυ σερβίρει 
και φαγητό.

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

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. €   
 
SALero 
Bαλτετσίου 51, Eξάρχεια, 210 
3813.358 Από τις 10.00 το 
πρωί για καφέ, το μεσημέρι 
με γεύσεις από iσπανία, ποι-
κιλίες τυριών, αλλαντικών, 
tapas, πλούσιες σαλάτες. 
Για έθνικ tapas στη μεγάλη 
μπάρα. Και ποτό μέχρι 
αργά. €. 

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 μου-
σικές blues, jazz και rock 
για απολαυστικά λουκάνικα 
Νυρεμβέργης, Βιέννης, 
Κρακοβίας, πατατοσαλάτες 
Βαυαρίας και Βερολίνου, 
αυθεντικά βαυαρέζικα αλ-
λαντικά και πολλές μπίρες.

* SHAMoNe     
Κωνσταντινουπόλεως 46, 
Γκάζι  Το bar restaurant του 
Φώτη Σεργουλόπουλου με 
εντυπωσιακό χώρο, κουζίνα 
16 πιάτων σε οικονομικές 
τιμές (€ 6-14 το πιάτο), 
μεγάλη μπάρα για cocktails 
και burlesque happenings 
από ηθοποιούς, χορευτές 
και performers κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο.  

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 

 γεύση οδηγος
✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢

LIDL
Ασιατική γεύση σε 
λίγα λεπτά: noodles 
που προετοιμάζο-
νται  στο φούρνο 
μικροκυμάτων, για 
γρήγορη, εύκολη, 
εξωτική απόλαυση. 
Μέχρι τις 5 Μαΐου, μην ξεχάσεις να προμηθευτείς τις πιο αντιπροσωπευτικές γεύσεις της σειράς Vitasia από τα LiDL. thai noodles με γλυκόξινη, thai ή κάρυ σάλτσα. 

FRAGMA
Τώρα που άνοιξε ο 
καιρός, βουτήξτε 
το έτερον ήμισυ και 
βουρ για Μαραθώ-
να. Καθίστε αναπαυ-
τικά στα τραπεζάκια 
του bar-restaurant-
café Fragma, με τη λίμνη σε απόσταση αναπνοής, και απολαύστε την πιο ρομαντική θέα ever. Είναι ανοιχτό από το πρωί, αλλά η καλύτερη ώρα του είναι το απόγευμα, που τα κεράκια ανάβουν και τα νερά γίνονται μοβ. Λίμνη Μαραθώνα, 210 8143.415 
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Παγκράτι, 210 7564.021 
Bραβευμένο με αστέρι 
Michelin. Προσελκύει με-
γαλύτερης ηλικίας κόσμο, 
αληθινούς connaisseurs. 
Λίστα με 1.000 (!) ετικέτες 
κρασιού. € € €    

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

* τAMAriNd   
Κεραμεικού 51, Μεταξουρ-
γείο, 210 5225.945 Καλή ταϊ-
λανδέζικη κουζίνα σε χώρο 
με ντεκόρ που σε ταξιδεύει 
Ασία. Βοηθάει και η μουσική 
υπόκρουση. Κυριακή μόνο 
μεσημέρι. €€ 

TAPAS bAr
Τριπτολέμου 44, Γκάζι, 
210 3471.844 Χρώματα 
Ανδαλουσίας, γνωριμίες 
και συνωστισμός στο μπαρ 
τύπου βγάλε-τον-πωπό-
σου-να-βάλω-το-ποτό-μου. 
Αν δεν κλείσεις τραπέζι, 
απλά δεν θα βρεις. Τάπας, 
fingerfood και μενού με 
μεσογειακό χαρακτήρα, 
σε μικροσκοπικό σκηνικό 
αυλής με χαρούμενους 
θαμώνες. €

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

TGi FridAy’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 
210 623 3.947-8/ Υμηττού 
110, Παγκράτι (Εμπ. Κέντρο 
Athens Millennium), 210 
7560.544-5/ Νεοφύτου 

Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 722 
7.721/ Λ. Κηφισίας & Αλε-
ξάνδρας, 210 6475.417-8/ 
Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982.608-9/ PierOne Μαρ. 
Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 210 
9853.281/ Athens Metro 
Mall, Λ. Βουλιαγμένης 276, 
Αγ. Δημήτριος, 210 9717.223 
Aπό burgers και μεξικάνικη 
tortilla μέχρι εισαγόμενες 
μπίρες και κοκτέιλ τεκίλας. 
Το πιο συμπαθητικό και 
γελαστό σέρβις της Αθήνας 
και ντεκόρ με αμερικανιές 
που θες ώρες να το χαζεύ-
εις. €Ξ Μ A.v.

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

* TrAPeZAriA   
Θεόδωρου Νέγρη 1, Μα-
κρυγιάννη, 210 9213.500 
Το εστιατόριο του σεφ 
Δημήτρη Παναγιωτόπου-
λου σε ωραίο, ζεστό χώρο 
με ανοιχτή κουζίνα, όπου 
μαγειρεύουν ελληνικά δη-
μιουργικά πιάτα. Τιμές πολύ 
καλές. Κυριακή κλειστά. € Μ 

 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.

FUNKy GoUrMeT          
Παραμυθιάς 13, Κερα-
μεικός, 210 5242.727, 
www.funkygourmet.com 
“Boutique” εστιατόριο με 
gourmet δημιουργίες σε 
εντυπωσιακό arty χώρο. 
Ιδιοκτήτες είναι οι νεαροί 

και εξαιρετικοί σεφ Γεωρ-
γιάννα Χιλιαδάκη και Νίκος 
Ρούσσος. Ό,τι και να φας  
απ’ τα χέρια τους θα σε εν-
θουσιάσει, οπότε χαλάλι οι 
τιμές τους.€€ 

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

 
Βόρεια

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

* 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 
μέρα από τις 14.00, Παρ., 
Σάβ., Κυρ. κάνε κράτηση. 
Δευτ. κλειστά. €   

beer ACAdeMy     
Αγ. Ιωάννου 100, Αγ. Πα-
ρασκευή, 210 6007.913 Η 
«ακαδημία» της μπίρας. Για 
δυνατούς πότες με αδυνα-
μία στις μπίρες όλων των 
αποχρώσεων και βαθμίδων 
και με μεγάλη ποικιλία σε 
γερμανικές σπεσιαλιτέ. €  

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

* ΗΑ doG 
Ελ. Βενιζέλου 72, Ν. Ερυ-
θραία, 210 6250.702/ A. 
παπανδρέου 22, χαλάνδρι, 
210 6853.040/ Γ. Κουσίδη 
20, Ζωγράφου, 210 7772.110 
hot dogs όπως Αμερική. 
Έντεκα διαφορετικά είδη σε 
λουκάνικα με έξι διαφορετι-
κές σάλτσες και chicken dog 
με λουκάνικο από κοτόπου-
λο. Ανοιχτό 11.00 - 4.00, 
Κυριακή από τις 18.00. 

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

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

oSTeriA dA CLAUdio (L’) 
Kώστα Bάρναλη 26, 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. Κηφισίας 238, Εμπορικό 
Κέντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου 
Λαμπράκη 238, Κορυδαλ-
λός/ Λ. Κηφισίας 228, Αβάνα, 
Χαλάνδρι(dine in)/ Λ. Πρω-
τόπαπα 43, Ηλιούπολη/ Π. 
Φάληρο, Λ. Αμφιθέας 183 
/Μαρούσι, Χατζηαντωνά 
3/ Βριλήσσια/ Ν. Σμύρνη/ 
Παγκράτι/ Άγ. Στέφανος/ 
Αγ. Παρασκευή/ Γλυφάδα / 
Ν. Ηράκλειο/ Αμπελόκηποι/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλι-
μάνι/ Γαλάτσι/ Περιστέρι 
(Μπουρνάζι) Zουμερά μπι-
φτέκια, φρέσκες σαλάτες, 
κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέ-
ρουμε– τα διατηρεί ζεστά 
και τραγανά. Και dine in και 
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies  

Νότια

bAr.b.Q 
Eλ. Bενιζέλου 46, N. Σμύρνη, 
210 9319.675 Με την υπο-

γραφή του Άρη tσανακλί-
δη. Για ψητά και μαγειρευτά 
κρέατα σε ωραίο βιομηχα-
νικό ντεκόρ. Έως 1.00 το 
βράδυ.  Μ   

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

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518 
Μοντέρνα ταβέρνα με τα 
όλα της: και παραδοσιακά 
και δημιουργικά με δύναμη 
στο μεγάλο ψάρι για τη 
σχάρα. Πολλοί μεζέδες, 
αχινοσαλάτα, αχτύπητη τα-
ραμοσαλάτα. Πολύ απλό και 
όμορφο ντεκόρ, αυλή για 
τις λιακάδες του χειμώνα. 
Δημοσιογράφοι, πολιτικοί 
και επιχειρηματίες με χα-
λαρή διάθεση, το φανατικό 
κοινό της 20 χρόνια τώρα. 
Κυρ. βράδυ και Δευτ. κλει-
στά.  € € Σ/Κ M

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

MiMAyA     
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφά-
δα, 210 8944.850 Μεσογεια-
κή κουζίνα με έμφαση στις 
πρώτες ύλες που κατά κύριο 
λόγο είναι ελληνικές. Παρ. 
και Σάβ. ανοιχτά και μεσημέ-

ρι, Κυριακή μόνο μεσημέρι, 
Δευτέρα κλειστά. €€€

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

TirboUSoN MiNi     
Κριεζή 6, Καστέλα, Πειραιάς, 
210 4118.600 Αδελφάκι του 
Τirbouson Kεραμεικού. Με 
την ίδια ζεστή ατμόσφαι-
ρα και αυτό, πρωτότυπα 
μεζεδάκια, μαγειρευτά 
και ζωντανή μουσική και 
τραγούδι χωρίς μικρόφωνα 
(Παρ&Σάβ.) για πιο παρεΐ-
στικη κατάσταση. € 

viΝCeNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 
210 8941.310 Πάθος για να-
πολιτάνικη κουζίνα, γι’αυτό 
πάντα γεμάτο από πελατεία 
που φτάνει εδώ από όλη την 
Αθήνα. Πίτσα με τραγανή 
λεπτή ζύμη και πάστα σε 
άπειρες, νόστιμες παραλλα-
γές. Ζεστό και cosy περιβάλ-
λον – κάτσε στο «αίθριο», 
μια πράσινη όαση μέσα στο 
χειμώνα. Τις Πέμπτες πολύ 
καλή live jazz. €Ξ Κ Μ A.v.

Ταβέρνες

εΛΑΙΑ 
Ερεχθέως 16 & Ερωτόκριτου, 
Πλάκα, 210 3249.512 Θέα 
στον Λυκαβηττό και το λόφο 
του Φιλοπάππου. Καλομαγει-
ρεμένο φαγητό, πολλοί μεζέ-
δες και ζωντανή μουσική με 
τις Χριστίνα Αλεξάνδρου και 
Νίκη Καραθάνου κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο. 

ΚΑΠΠΑΡΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετρά-
λωνα, 210 3450.288 Σπιτάκι 
μικρό στα Πετράλωνα, με 
νόστιμο φαγάκι – έξτρα πό-

ντος στο κοκκινιστό. Όλες 
οι ηλικίες κόσμου και ωραία 
βαβούρα. 

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869, 
www.palia-athina.gr Γραφι-
κή μονοκατοικία του ’30 με 
«πονηρά» μεζεδάκια, ρακή, 
κρασάκι και ατμόσφαιρα 
παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς. 
Τις καθημερινές μη χάσετε 
τα live. Κυριακή κλειστά. 

PiΦiΦi 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσί-
ου, Eξάρχεια, 210 3300.237 
Σε στιλ μοντέρνας ταβέρ-
νας, με παραδοσιακές συ-
νταγές απ’ όλη την eλλάδα. 
Kυρ. 13.00-18.00. M  

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

τΑΒεΡΝΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ  
Πολέμωνος 4, πλ. Προσκό-
πων, 210 7236.903 Παλιά, 
all time classic ταβέρνα απ’ 
όπου έχει περάσει σχεδόν 
όλη η πόλη. Σπιτική ελληνι-
κή κουζίνα, νόστιμες πίτες 
απ’ την κυρία Παναγιώτα 
και τέλεια ψημένα παϊδάκια. 
Και σε πακέτο. Κυριακή 
βράδυ κλειστά. € Μ

TeΛHΣ
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουν-
δούρου, 210 3242.775 Εδώ 
δεν θα φας πόρτα, πλούσιοι 
και φτωχοί, τρέντηδες και 
μεροκαματιάρηδες, θα κά-
τσουν δίπλα δίπλα για άπαι-
χτα χοιρινά μπριζολάκια - πα-
τάτα - σαλάτα. Ανοιχτό από 
το μεσημέρι, ο χαμός γίνεται 
το βράδυ, όταν μαζεύεται 
όλη η Αθήνα μετά τα μπαρ.
Γρήγορο, νόστιμο, χορταστι-
κό, πάμφθηνο, after. ●
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Musicvoice
συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις / δίσκοι

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Του Μάκη Μηλάτου

Επιστροφές
A Whisper  
In The Noise  
- To Forget  (****)

Ο «άνθρωπος ορχή-
στρα» West Thordson 
συναν τάει μετά από 

καιρό τον ήχο της φωνής και του βιολιού της 
Sonja Larsen κι ένα pop requiem γεννιέται 
ξανά. Πιάνο και βιολί δημιουργούν ένα με-
λαγχολικό νέφος και η αποστασιοποιημένη 
ερμηνεία μια αύρα συναισθημάτων χωρίς 
μελοδραματισμούς. Το ν τουέτο από τη 
Minneapolis (που μας επισκέπτεται σε λίγες 
μέρες) έχει την αίσθηση του μέτρου και την 
ικανότητα να δημιουργεί ατμόσφαιρα.  

Jack White  
- Blunderbuss  (****)

H δ ουλειά που έ χει 
προηγηθεί δικαιώνε-
ται εδώ. Ο νεανικός 
ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς  τ ω ν 

White Stripes και οι δύο ημιτελείς απόπει-
ρες με τους (εύστοχους) Raconteurs και τους 
(ατυχείς) Dead Weather έδωσαν γνώση, πεί-
ρα και βάθος στον Jack White. Ο «πιο καλός 
μαθητής» της ροκ ιστορίας δημιουργεί ένα 
ολοκληρωμένο blues/rock άλμπουμ με πολ-
λά επιμέρους στοιχεία, με ενδιαφέροντες 
προσωπικούς στίχους, φροντισμένο στη 
λεπτομέρεια και με «κρυμμένους» σε στρα-
τηγικά σημεία πολλούς ροκ ήρωες, από τον 
Iggy Pop ως τον Captain Beefheart.     

The Shins  
- Port Of Morrow  (**)

Ο James Mercer επι-
σ τρέφει μετά από 5 
χρόνια στη δισκογρα-
φία με τη δική του ε-

ταιρεία και με αλλαγμένα πολλά μέλη του 
γκρουπ του, αλλά η ανανέωση δεν φαίνεται 
να βοηθάει. Όμως, ποτέ δεν φταίνε οι άλλοι. 
Αμήχανος και συμβατικός, αντικαθιστά την 
έλλειψη έμπνευσης με ηχητική φροντίδα 
και ποικιλία γεύσεων από ψυχεδελική pop 
μέχρι folk.     

Lee Burton 
- Busy Days For Fools  
(****)

Τον Λ ευ τ έρ η Κα λα -
μπάκα τον γνωρίσαμε 
πριν από 6 χρόνια ως 

Liberto με το ενδιαφέρον άλμπουμ «Lullaby», 
όμως σε αυτό το διάστημα φαίνεται να έμαθε 
πολλά και να βρήκε το στιλ του, εξού και μας 
συστήνεται από την αρχή. Απεγκλωβίζεται 
εντέχνως από τα κλισέ της electronica, χρη-
σιμοποιεί δημιουργικά υλικό lo-fi και φυσικά 
όργανα, σχηματίζει ατμόσφαιρα και εικόνες 
που είναι ικανές να βάλουν τον ακροατή σε 
ένα διαρκές τριπ, το οποίο τελειώνει μόνο 
όταν ολοκληρωθεί το άλμπουμ. Ένας δίσκος 
διεθνών προδιαγραφών.  

   ➜ makismilatos@gmail.com

VArIouSArTISTS

 Q&A

Ο Γάλλος παραγωγός David 

Grellier, που υπογράφει με 

το όνομα College, έγινε γνω-

στός σε χρόνο dt, όταν το 

κομμάτι του «A Real Hero» α-

κούστηκε στην ταινία «Drive» μαζί με το γαλ-

λικό electro του Kavinsky και την italo-disco 

των Desire και των Chromatics. Απίστευτες 

μουσικές επιλογές για μία από τις πιο δυνα-

τές ταινίες του 2011. Ο College ζει στο Παρίσι 

εδώ και δύο χρόνια, βλέπει μανιωδώς σινε-

μά και ανυπομονεί να κυκλοφορήσει το νέο 

του άλμπουμ. Μέχρι τότε, και λίγο πριν έρ-

θει στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο πολύ 

Plisskën Festival, μας εξηγεί πώς μπήκε το 

τραγούδι του στο «Drive».

Πώς μπήκε το «A Real Hero» στο soundtrack του 
«Drive»; Το τραγούδι υπήρχε στο ΕP «A Real Hero» 
του 2009, που κυκλοφόρησε η σπουδαία βελγική δι-
σκογραφική Flexx Records σε 300 κόπιες. Πήρα ένα 
μέιλ από την παραγωγή της ταινίας πριν από το φε-
στιβάλ των Καννών, τον Μάιο του 2010.  Ήμουν περί-
εργος γιατί δεν ήξερα το σκηνοθέτη. Οι ανταλλαγές 
έγιναν απλά και εύκολα και το τελικό αποτέλεσμα 
μας κάνει περήφανους (σ.σ. εννοεί και τους Electric 
Youth, που συνυπογράφουν το κομμάτι), καθώς α-

ντανακλά ακριβώς αυτό που επιδιώκαμε…
Αγαπημένη σου ταινία από τα αγαπημένα 
σου eighties... Πολύ δύσκολο, μάλλον θα πω το 
«Beetlejuice».
Πώς δημιουργήθηκε αυτή η εκπληκτική γαλλι-
κή σκηνή του electro; Mεγαλώσαμε στα 80s, βλέ-
παμε πολλές τηλεοπτικές σειρές και αυτή η περίο-
δος είναι η βάση για τις σημερινές μας παραγωγές.
Τι σε συναρπάζει τώρα; Είμαι περίεργος γενικά και 
ανακαλύπτω συχνά μια νέα οπτική σε μορφές τέ-
χνης. Είμαι άρρωστος με το σινεμά και προσπαθώ 
να βλέπω μια ταινία τη μέρα. Για μένα ο κινηματο-
γράφος είναι ένα εργοστάσιο ονείρων.
Γιατί τόσες πολλές ψήφοι για τη Jean-Marie; Με 
θλίβει αυτή η ιστορία, ο κόσμος κάνει λάθος όταν 

διοχετεύει την οργή του ψηφίζοντας τόσο ακραία.
Ποιος είναι ο δικός σου «real hero»; H γυναίκα μου
.
Info: Plisskën Festival 2012 Acid Baby Jesus (GR) - 
Bong Ra (NL) - Alan Braxe (FR) - College (FR) - Montana 
Cruz (CO) - Dead Skeletons (IS) - Drums of Death (UK) 
- Forest Swords (UK) - Joker (UK) - Junior Boys (CA)  DJ 
Set - Kid606 (US) - King Khan & The Shrines (CA) - Liquid 
(UK) - Rita Maia (PT) - Male Bonding (UK) - The Notwist 
(GE) - Peaches (GE) - Michael Rother w/ Camera (GE) - 
Son of Kick (FR) - Team Ghost (FR) - Trigger Finger (BE) 
- Villa (BE) - Andrew Weatherall (UK) - We Were Promised 
Jetpacks (UK) Σάβ. 12/5, Κτίριο 56, Πολιτιστικό Κέντρο 
«Ελληνικός Κόσμος», € 30 προπώληση, € 36 στο ταμείο 
του festival, www.plisskenfestival2012.eventbrite.com

Του ΓιώρΓου ΔηΜητράκοπουλου

ΤΟ SouNDTrACK THΣ ΠΟΛΗΣ

Π ερίπου 30 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλ-
πες της Κυριακής, η διοργανωτική 
συμμαχία που μας έφερε πριν λίγο 

καιρό τον Diplo ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον 
Erol Alkan. Από τα μεγαλύτερα ονόματα των 
dexx στα 00s, έγινε γνωστός πριν μια δεκαετία 
με το ιστορικό mash-up του «Can’t Get You Out 
Of My Head» της Kylie με το «Blue Monday» των 
New Order. Η A.V. τον πέτυχε στο σπίτι του στο 
Λονδίνο, λίγο πριν πάει το γιο του στο βρεφο-
νηπιοκομείο…

Η καταγωγή μου είναι όντως Τουρκοκυπριακή, 
ενώ στην Ελλάδα θα είναι η πρώτη φορά που έρχο-
μαι να παίξω. Προτιμώ να μην έχω συγκεκριμένες 
προσδοκίες και να εκπλήσσομαι κάθε φορά από τα 
καινούργια μέρη. Το ξέρω ότι 48 ώρες μετά θα έχε-
τε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, λες να παίξει 
ρόλο στο πάρτι;
Δεν ξέρω αν ήμουν ο DJ του «new rave», αν 
και προφανώς το «Trash» (σ.σ. πολύ επιτυχημένο 
clubnight που έτρεχε από το ’97 έως το ’07) ήταν 
σημαντικό για πολλούς ανθρώπους. Εγώ απλά 
προσπαθούσα να διευρύνω την προοπτική και να 
εκμεταλλεύομαι στο έπακρο το συνδυασμό καλής 
μουσικής και υψηλής ενέργειας. 
Με χαρακτηρίζουν εκπρόσωπο του «indie dance», 
αλλά δεν νομίζω ότι η dance από μόνη της είναι 
παραδοσιακή με οποιονδήποτε τρόπο. Υπάρχει 
μια πλευρά της που φυσικά δε μ’ αρέσει, κυρίως η 
εμπορική μετεξέλιξη από τα τέλη των 90s κι έπει-
τα. Αλλά δεν είμαι και σε καμία σταυροφορία υπέρ 
κάποιου είδους... 

Δεν ξέρω ακριβώς τι θα ακούσετε την Παρα-
σκευή. Το 50% των dj sets μου εξαρτάται φυσικά 
από το τι κουβαλάω μαζί μου, το υπόλοιπο είναι 
αυτοσχεδιασμός με μεταβλητές τον κόσμο, τον 

ήχο, τους υπόλοιπους DJs της βραδιάς. Θα είναι 
πάντως μουσική με χαρακτήρα, ενδιαφέρον και 
ποικιλία. Και δεν με ενδιαφέρουν πια καθόλου τα 
trends, με ενδιαφέρει η έκπληξη.

Αυτό τον καιρό περνώ πολύ χρόνο στο στού-
ντιο, δουλεύοντας πάνω σε κάποια πρότζεκτ, 
αλλά δεν αποκαλύπτω τίποτα αν δεν είναι έτοι-
μο. Είτε ως DJ είτε ως παραγωγός, προσπαθώ 
απλά να διατηρώ το ενδιαφέρον μου. Όταν ρεμι-
ξάρω ένα κομμάτι, θέλω με κάποιον τρόπο να το 
βελτιώνω . 
Αν έπρεπε να διαλέξω μια φωνή με την οποία 
θα ήθελα να συνεργαστώ, αυτή θα ήταν η Karen 
Carpenter, αδύνατο δυστυχώς. Αγαπημένος μου 
δίσκος ever; Το «Blue Monday» των New Order. 
Έχει αλλάξει τη ζωή μου τουλάχιστον 5 φορές.
Info: Παρ. 4/5, Κοο Κοο (Ιάκχου 17, Γκάζι,  23.00, € 
10). Μαζί οι NTEIBINT (ακούστε το καινούριο EP και 
«τα τραγούδια της ζωής του» στο athensvoice.gr), 
Bad Spencer, Boogiestan, Denis D’ Or, Blue Lagoon

.    ➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat
Του πάνάΓιώτη ΜΕνΕΓου

Erol 
δαγκωτό

Και 5 ακόμα: Στο Komma της Μαυροκορδά-
του, που εξελίσσεται σε καλοκαιρινό place to 
be, την Πέμ. «I’ ll Be Your Mirror» με Θ. Κανελ-
λόπουλο και το Σάβ. «Bright Lights, Big City» 
με καλεσμένο του υπογράφοντα τον Γ. Μιχα-
λόπουλο *** Οι Untitled επιστρέφουν την 
Παρ. στο Key (φήμες τούς θέλουν να παίζουν 
και σε προεκλογικά πάνελ) *** Τέλος, στο Bios 
την Παρ. οι ΝΟ! στήνουν το πικάπ και παίζουν 
ολόκληρες πλευρές εκλεκτικών δίσκων και το 
Σάβ. έχει Boogie Rockaz.

Let’s Drive to 
COLLEGE  

ο «Real Hero»
 από το σάουντρακ

 του «Drive»



3 - 9 ΜΑΪΟΥ 2012 A.V. 45 

Ο Pol «χτυπάει» σε 
κεντρικά σημεία. 
Σε γωνίες που 

ποτέ δεν είχαν φανταστεί 
ότι θα επιδέχονταν τέτοια 
διακόσμηση. Κι αν εί-
χαμε συνηθίσει να βλέ-
πουμε γκραφίτι σε πιο 
εναλλακτικές γειτονιές, 
ο Pol με τα καλοσχεδια-
σμένα στένσιλ του «φω-
τίζει» και το Κολωνάκι. 
Γνωστά πρόσωπα της 
επικαιρότητας «υποφέρουν» από τα δεικτικά του σχόλια που, 
χωρίς να είναι βίαια, σε κάνουν να χαμογελάς, να προβλημα-
τίζεσαι. Ένα βράδυ πέσαμε πάνω του. Μας μίλησε αλλά δεν μας 
αφήνει να πούμε περισσότερα γι’ αυτόν. Μόνο, έτσι όπως χτυ-
πάει και φεύγει, μας… χτύπησε ένα mail: 
«Με ρώτησες κάποτε γιατί το κάνω αυτό και αποφάσισα να σου απα-
ντήσω με μέιλ. Όχι ότι συμπαθώ τους δημοσιογράφους αλλά έτσι μου 
δίνεται ένα βήμα. Καταρχάς στην αρχή ήμασταν δύο. Από λάθος δικό 
μου έμεινε μόνο ο ένας. Όπως και να ’χει, νομίζω θα συμφωνούσε κι 
εκείνος με τους λόγους. Ίσως, εν προκειμένω, ο σκοπός να δικαιώσει 
τα μέσα. Και ο σκοπός είναι να δει ο κόσμος με τα μάτια του όσα υπο-
νοούνται αλλά ποτέ δεν λέγονται. Και δεν λέγονται γιατί όλα πρέπει 
να μοιάζουν καθαρά για να κάθεται κι ο κόσμος φρόνιμος. Καθαρά 
όπως τα καφάο και οι κάτασπροι τοίχοι. Όμως η ζωή μόνο έτσι δεν 
είναι. Γι’ αυτό πρέπει να την αποτυπώσουμε κάπου που να φαίνεται 
ώστε να μην ξεγελιέται ο κόσμος. Θα φωτίσω την πόλη να μην κοιμά-
στε. Αποτελεί εξάλλου κι έναν ευγενικό τρόπο ψυχοθεραπείας...» 

ΜΑΡΩ ΖΗΝΑ

Θα φωτίσω
 την πόλη 

Ο Pol στέλνει μήνυμα στην 

πόλη. Το μεταδίδουμε. διαΣκΕδαΣΗ οδηγος

Cafes/Bars/
Snacks

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

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ   
Κτησίου & Πτολεμαίων 4, 
πλ. Προσκόπων, Παγκράτι, 
210 7241.116 Κλασικό και 
αγαπημένο στέκι για κα-
πουτσίνο και κρουασάν από 
νωρίς το πρωί. Όσο περνάει 
η ώρα η διάθεση αλλάζει, οι 
μουσικές στρέφονται στο 
ethnic και η μεγάλη μπάρα 
γεμίζει. . 

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

BLUE MONKEY    
Βουκουρεστίου 36, 210 
3641.180 Με φρέσκα υλικά 
ετοιμάζει απολαυστικές 
γεύσεις για όσους κινούνται 
ή εργάζονται στο κέντρο 
(και εμείς στο γραφείο από 
εκεί παίρνουμε). Ανοιχτό 
από το πρωί και για snacks 
έως τις 18.00. Και delivery 
και business catering. 

BOOKSTORE CAFE 
ΣYΛΛABH
Tιμοθέου 3, Παγκράτι (πε-
ζόδρομος κάθετος Yμηττού 
80) Kαφέ-βιβλιοπωλείο που 

έχει γίνει ήδη στέκι. Cosy 
χώρος, καφεδάκι, γλυκά, 
ποτά, κρασί, ελαφρύ φαγη-
τό και άφθονα βιβλία. Διορ-
γανώνονται και εκδηλώσεις 
σε σχέση με το βιβλίο. 

BOO 
Σαρρή 21, Ψυρρή, 210 
3255.542 Νωρίς το πρωί 
με café και snacks, και το 
βράδυ ποτά και δυνατά 
cocktails με mainstream 
rock funky ρυθμούς και live 
μουσικές.

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.   

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

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

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

* 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. 

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

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. 

PANGO’S
Zωοδόχου Πηγής 5, Αθήνα, 
210 3834.753 Bistrot – 
delicatessen για ένα νόστιμο 
lunch break με sandwich, 
δροσερές σαλάτες, πίτσες, 

σούπες λαχανικών και γλυ-
κά. Για τις γιορτές ετοίμασε 
χριστουγεννιάτικες λιχου-
διές, όπως πανετόνε, μελο-
μακάρονα και κουραμπιέ-
δες. Delivery: 8.00-20.00. 

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

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

TAILOR MADE   
Πλ. Αγ. Ειρήνης 2, 213 
0049.645 Ή αλλιώς ένα 
φτιαγμένο στα μέτρα σου 
all day café bar. Cocktails, 
φρέσκα γλυκά, τσάγια σε 
μεγάλη ποικιλία και εξαιρε-
τικοί espresso. 

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

TRIBECA 
Σκουφά 47-49 & Oμήρου, 
210 3623.541 Το sex & the 
city crowd της Αθήνας δίνει 
ραντεβού για ποτάκι μετά 
τη δουλειά στο πιο hip και 
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 διαΣκΕδαΣΗ οδηγος

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, παγκράτι, 
210 7560.102
3/5: Kωστής Χριστο-
δούλου. 5/5: Νext Step 
Quintet. 8/5: Scandinavian 
Connection. 

 AN CLUB
Σολωμού 13-15, 
210 3305.056
3/5: Lost Bodies - Dead 
Dranks - Tipsies - Lizardz. 
4/5: Toasters. 6/5: 
Endsight - Everfailed - Kin 
Beneath Chorus - Above Us 
The Waves - D-Human. 

AFTER DARK
Iπποκράτους 8, Διδότου 31, 
210 3606.460
3/5: Penny Dreadful. 
4/5: Bitter Sweet. 5/5: 
Vanripper. 6/5: We Own 
The Sky. 8/5: Alien TV. 
9/5: Attention Horrors - 
Dirty Fuse.

AYΛΑΙΑ
Aγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074
3/5: Haig Yazdjian. 4/5: 
Bασιλικός. 5/5: Mελίνα 
Κανά -  Λιζέτα Καλημέρη. 

ΒΙΟS
πειραιώς 84, 
210 3425.335
4/5: Τhe Liarbirds.

ENZΖO DE CUBA
άγ. παρασκευής 70-72, 
περιστέρι, 210 5782.610
Δευτ. Brasilian Night. 
Tρ. Salsa Romantica. 
Tετ. Salsa Picante. πέμ. 
Βarrio Latino. Kυρ. Pedro 
Santana - Salsa Sinners.

FAKTOR 
Δεκελαίων 26, Γκάζι, 
210 3423.037
Δευτ.-τρ. «Το δακρυγόνο» 
της Σοφίας Μουτίδου.

GIALINO UP STAGE  
λ. Συγγρού 143, 
210 9315.600
4/5: Kατερίνα Παλαιο-
θοδώρου - Μελίνα Κανά 
- Θοδωρής Κοτονιάς. 5/5: 
Χριστόφορος Ζαραλίκος.

HALF NOTE
τριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213.310. 
3-26/5: «Moυσική Άνοιξη». 
3/5: Vanilla Swing. 4/5: 
Kassetas -Spanos Group. 
5/5: Cinema Paradiso. 
9/5: Χρήστος Κωνσταντό-
πουλος.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, 
Εξάρχεια, 210 3800.071
4/5: Living Space.

FUZZ LIVE  
MUSIC CLUB
πειραιώς 209 & πατρ. 
ιωακείμ 1, ταύρος, 

210 3450.817
4/5: Bήτα πεις.  

GAGARIN 205
λιοσίων 205, άττική, 
215 5400.888 
4/5: ρόδες. 5/5: τhe 
Fuzztones. 6/5: Esmerine.

GAZOO
πειραιώς 102-104, 
210 3422.888
Σάβ. νατάσσα Μποφίλιου.

ΙΝ VIVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
4/5: Mπάντα 13. 5/5: 
George & The Dukes.

KOO KOO MUSIC BAR
Iάκχου 17, Γκάζι, 
210 3450.930 
3/5: Fragile. 4/5: Erol 
Alkan - Nτέιβιντ. 5/5: Tonis 

Sfinos.

ΚΥΤΤΑΡΟ
ηπείρου 48 & άχαρνών, 210 
8224.134, 697 7641373
3/5: M.O.P. 4/5: 
Maidenance. 5/5: Panx 
Romana. 6/5: Band On 
The Stage.

PASSPORT
καραΐσκου 119, πλ. κοραή, 
πειραιάς, 210 4296.401, 
694 0558558
Σάβ. «Ξυπόλητοι στο 
Πάρκο» με τον Φοίβο 
Δεληβοριά και τη Μάρθα 
Φριντζήλα.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025

Kυρ. Dei Ex Musica.

SIX D.O.G.S
άβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510
3/5: Radio Moscow - 45 
Rats. 4/5: Bokomolech. 
5/5: Truckfighters - Yellow 
Devil Sauce. 7/5: Lower 
Cut - Still Eliott. 8/5: Mάρ-
θα Μαυροειδή Τρίο. 9/5: 
Thelma Blankenship. 

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
πέμ. Σοφία Βογιατζάκη, 
πέτρος Μπουσουλόπου-
λος, Γιώργος άλουπο-
γιάννης, λεωνίδας Σώζος, 
Άρτεμις Ματαφιά. κυρ. 
«Socialatin». τετ. 15 50 & 
Σωτήρης καλυβάτσης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
ν. κόσμος, 210 9226.975
κΕντρικη Σκηνη παρ.-
Σάβ. Μaraveyas Ilegal. 
 CLUB. παρ.-Σάβ. Ηοuse 
Band. Tρ. Ένα Βήμα 
Μπροστά. 9/5: Bαγγέλης 
Καζαντζής & Μαρίνα 
Δακανάλη με guests τους  
Λιζέτα Καλημέρη και Πα-
ναγιώτη Παπαϊωάννου. 

3/5: Mαρίζα Ρίζου. PLUS. 
Σάβ. Φωτεινή Βελεσιώτου 
- Γιάννης Μήτσης.

ΤΑS STAGE
Boυτάδων 6, Γκάζι
κυρ. &  Δευτ. Μ. Μπεγνής, 
Τ.  Μπότση,  Δ. Βλάχος, Χ. 
Πομόνη &  Σ. Μιχαήλου.
 
AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
λεωφ. Συγγρού 107-109, 
210 9005.800
3/5: Εnsemble Integrales. 
5/5: Danilo Perez Trio. 
8/5: Oρχήστρα των Χρω-
μάτων.

ΣΤΟ ΣκΟΤΕιΝΟ ΘαΛαΜΟ 
ΤΟΥ ΠαΥΛιδΗ

Μ ε μια προσεγμένη επιλογή τραγουδιών, που 
στηρίζεται κυρίως στις μπαλάντες, τα ορχη-
στρικά του  κομμάτια και μερικά ακυκλοφό-

ρητα, ο Παύλος Παυλίδης μαζί με τη μουσικη του παρέα Β-
Μovies ξεκινά μια σειρά μουσικών παραστάσεων με τίτλο 
«Σκοτεινός Θάλαμος», πειραματική διάθεση και ατμοσφαι-
ρικό ύφος. Προβολή εικόνων και βίντεο θα συνθέσουν ένα 
οπτικό ταξίδι ονειρικού χαρακτήρα. Στις 3/5.
Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Λ. Συγγρού 143, 210 9315.600  

➜ museweek@athensvoice.gr

μουσικές σκηνές-live
Του ΓιώρΓου ΔηΜητράκοπουλου

>>> 3/5 «Βίτγκενσταϊν». Μια δραμα-

τοποιημένη διάλεξη με θέμα τη ζωή και 

τις ιδέες του σπουδαίου φιλοσόφου από 

τον Θεοδόση Πελεγρίνη στη σειρά «Η 

φιλοσοφία στη σκηνή» (19.00). >>> H δεύ-

τερη συναυλία του  Γάλλου μουσικού και 

τραγουδιστή Christophe για το Ίδρυμα 

Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού 

(20.30). >>>Fusion jazz συναυλία από το 

Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μου-

σικής (20.30).>>> 4/5 Συναυλία της Μαρί-

κας Κλαμπατσέα σε έργα των Μάλερ, Βάιλ 

κ.ά. (20.00). >>> Συναυλία της ΚΟΑ σε έρ-

γα Μποροντίν, Μουσόργκσι και Κόρσα-

κοφ (20.30).>>> 9/5 Διάλεξη της Ιωάννας 

Εκμετσόγλου με θέμα «Η μουσική και η 

θεραπευτική σχέση στη μουσικοθερα-

πεία» (19.00). >>> «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» 

του Προκόφιεφ από την Εθνική Λυρική 

Σκηνή σε διεύθυνση Λουκά Καρυτινού 

(20.00). Ως τις 13/5.

Η εβδομάδα του 
ΜΕγαρΟΥ

g&l

δ εν το ονειρευόμαστε – το ζούμε! Η 
Αθήνα έχει το δικό της γκέι φεστιβάλ κι-
νηματογράφου για έκτη συνεχή χρονιά. 

Τέτοιες εποχές η τέχνη φαντάζει πολυτέλεια, αλλά 
δεν είναι. Εξάλλου, οι ΛΟΑΔ ταινίες που θα δούμε 
στο φεστιβάλ Outview δεν είναι απλώς τέχνη: είναι 
αφηγήσεις της ζωής μας, που συνήθως λογοκρίνο-
νται, αποσιωπούνται, κρύβονται. Το να βλέπουμε 
αληθινές εικόνες μας στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη 
(και όχι εμετικές καρικατούρες, όπως στις ελληνικές 
σειρές) είναι βαθιά θεραπευτικό για την ψυχή μας.
Το 6o Gay & Lesbian Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Outview είναι θεσμός. Δέκα ημέρες με προβολές, 
πρεμιέρες και ειδικά αφιερώματα που δεν θα δείτε 
εύκολα πουθενά αλλού (ούτε καν να τις κατεβάσετε 
τις περισσότερες δεν θα μπορέσετε). Εξάλλου, ένα 
γκέι φεστιβάλ κινηματογράφου δεν είναι μόνο οι 
ταινίες, εί ναι η όλη εμπειρία του να παρευρεθείς στο 
φιλόξενο χώρο του Ινστιτούτου Θερβάντες παρέα 
με άλλες λεσβίες και γκέι, να μοιραστείς απόψεις, 
γέλια, καυστικά σχόλια (δεν είναι πάντα όλες οι ται-
νίες αριστουργήματα), αλλά και να γνωριστείς με 
ανθρώπους εκτός της πεπατημένης. Όπως γράφει 
η διοργανώτρια Μαρία Cyber: «Το Outview κάνει μια 
διαφορετική κοινωνική-πολιτική παρέμβαση, δημι-
ουργεί ένα οπτικοακουστικό περιβάλλον ικανό να με-
τακινήσει και τα πιο στεγανά μυαλά, να ανακουφίσει 
και τα πιο ανήσυχα».
Το φετινό Outview έχει αφιέρωμα στον queer 
ισραηλινό κινηματογράφο, με τέσσερις καλεσμέ-
νους σκηνοθέτες. Θα παρευρίσκονται επίσης οι Ιν-
δοί πρωταγωνιστές της πρώτης γκέι Μπόλιγουντ 
ταινίας, αλλά και ο Καναδός σκηνοθέτης Thom 
Fitzgerald για μια ρετροσπεκτίβα των ταινιών του, 
από το «Beefcake» (1998) μέχρι την πιο πρόσφατη 
«Cloudburst» με την ολυμπία Δουκάκη, που είναι και 
η εναρκτήρια ταινία στο αντίστοιχο ΛΟΑΔ φεστιβάλ 
του Λονδίνου. Μη χάσετε επίσης τον κύκλο λεσβια-
κά Σύμπαντα, με ισπανόφωνες λεσβιακές ταινίες σε 
πρώτη προβολή στην Ελλάδα.
Έξι ελληνικές γκέι ταινίες θα προβληθούν για πρώτη 
φορά, ενώ τρία θεματικά πάρτι (11, 12 & 13/5) θα μας 
απογειώσουν με μουσικές, ζωντανές εμφανίσεις 
και φυσικά ευκαιρίες να γνωριστούμε μεταξύ μας 
οι σινεφίλ και μη. Εγώ δεν κρατιέμαι να δω την τε-
λευταία ταινία της κάθλιν τέρνερ «The Perfect Family 
και το Melting Away», που μιλά για την αποδοχή ε-
νός τρανς αγοριού από τους γονείς του. Μοναδικό 
κιτς θέαμα θα μας χαρίσει το φάμπιουλους ντουέτο 
των Baronettes, ενώ 10 εικαστικοί καλλιτέχνες θα 
παρουσιάσουν έργα με θέμα την κρίση: Γιώργος 
Ζαρταλούδης, Γιώργος κάλλας, Γρηγόρης λα-
γός, Γιώργος λυντζέρης, Άννα Μανέτα, νικόλαος 
Μαρκογιαννάκης, πάνος Μιχαήλ, NickolasMoore, 
Μιχαήλ τσακουντής, Άρης Χαντζόπουλος (ώρες: 
11.00-17.00).
Τα εισιτήρια παραμένουν, ευτυχώς, εξίσου φτη-
νά με πέρσι: € 5 (αίθουσα 1), € 3 (αίθουσα 2), € 10 η-
μερήσιο και € 50 το διαρκείας. Το πρόγραμμα είναι 
τεράααστιο (70 ταινίες!) και δεν χωράει εδώ. Μελε-
τήστε το και διαλιέχτε προβολές: www.outview.gr.
Πού όλα αυτά; Στον εξαίσιο χώρο του ινστιτούτου 
Θερβάντες (Μητροπόλεως 23). ●

Του λυο 
κάλοΒυρνά

And the Oscar 
goes to us!

φιλικό μέρος της Σκουφά. Το 
μικρό καφέ μπαρ της Λίζας 
και του Κώστα είναι ανοιχτό 
από το πρωί για εξαιρετικά 
σάντουιτς, χυμούς, και 
το βράδυ για μουσική και 
φλερτ σε σωστό beat και 
διάθεση. A.V.

ΤΣΑΪ (ΤΟ)
Λυκαβηττού & Αλ. Σούτσου 
19, Κολωνάκι, 210 3388.941 
Tσαγερία στο κέντρο, α-
νοιχτά από τις 10.00 π.μ. με 
τσάι, σαλάτες, κρύα σάντου-
ιτς, τάρτες και γλυκά.

ΦIΛION 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 210 
3637.758 Το αδιαχώρητο κά-
θε Σάββατο μεσημέρι, αφού 
εδώ δίνουν ραντεβού τα 
τελευταία... άπειρα χρόνια 
οι άνθρωποι των γραμμάτων 
και των τεχνών. Κάθε συγ-
γραφέας, δημοσιογράφος, 
ηθοποιός και πολιτικός 
(εναλλακτικός) που σέβεται 
τον εαυτό του θα κάνει 
ένα πέρασμα για να πει την 
άποψή του περί παντός 
στο all time classic στέκι. 
Σπουδαίες τάρτες, τιμημένη 
κουρού, ομελέτες και ωραία  
παγωτά. A.V.

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

ALMODOBAR
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 Bar 
που αγαπάει ιδιαίτερα την 
ηλεκτρονική μουσική και 
τα παρακλάδια της. Djs, 
πολλά live, εκθέσεις και άλλα 
happenings. Ανοιχτά από 
τις 16.00 για καφέ. Δευτ. 
κλειστά. 

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

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 Κολοκοτρώ-
νη, καθιέρωσε τη μόδα με τα 
μωσαϊκά, πολεμάει το αδια-
χώρητο 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 ε-
πιβλητικό βιτρό, τα ιδιαίτερα 
κοκτέιλ και τα snacks (mini 
bagels, zapiekanka κ.ά.). Το 
Conde Nast το είχε συμπε-
ριλάβει στα καλύτερα μπαρ 
του κόσμου. Ποτό € 7.

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

BLINK
Πλ. Kαρύτση 10, Aθήνα, 210 
3245.705 Από τις τελευταίες 
προσθήκες στην πλατεία 
που αναστενάζει η Αθήνα. 
Indie και funk στην κονσόλα, 
που συχνά πυκνά φιλοξενεί 
επίλεκτους μουσικογρα-
φιάδες.

BLUE
Mεσολογγίου 8, Xαλάνδρι, 

210 6815.505  Ωραίο, απλό 
και καθημερινό στέκι. Στον 
κάτω όροφο ρυθμοί rock 
alternative, indie. Aνοιχτό 
από το μεσημέρι.

ΒΟΟΖΕ COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, 210 
3240.944 Στο νεοκλασικό της 
Κολοκοτρώνη χτυπάει η καρ-
διά της αθηναϊκής αλτερνατί-
βας. Όμορφος καλλιτεχνικός 
χώρος, θεατρικές παραστά-
σεις, πάρτι, αραιά live. 

* CAMP!    
Eυπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Πολυχώρος με 
εκθέσεις στον πρώτο όροφο 
και ωραίες μουσικές από κα-
λούς guest djs στο μοντέρνο 
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.

ΓKAZAKI 
Tριπτολέμου 31, Γκάζι, 210 
3460.901 Mέσα είναι το 
ξύλο παντού, η μπάρα, το 
απίστευτο μπάνιο, έξω η 
αίσθηση παλιάς Aθήνας. 

DRAZEL 
Περσεφόνης 31 & Ιάκχου, 
Γκάζι, 210 3454.333 Street 
bar με δυνατά beat από γνω-
στούς djs. Στα decks κάθε 
Τετ. η Εύα Θεοτοκάτου, κάθε 
Πέμ. live νέα γκρουπάκια, 
Παρ. ο dj Θέμης Λάζαρης και 
Σάβ. freestyle μουσικές από 
djs-έκπληξη κάθε φορά. 

EXCALIBUR        
Ορμηνίου 4, Ιλίσια, 210 
7210.477 Μεσαιωνική ατμό-
σφαιρα για σύγχρονους ροκ 
ιππότες με πολλά parties 
και θεματικές βραδιές. 
Κυρ. μεσημέρι, μια φορά το 
μήνα, γουρουνόπουλο στη 
λαδόκολα. 

GALAXY    
Σταδίου 10 (εντός στοάς), 210 
3227.773  Το κλασικότερο 
αθηναϊκό ποτάδικο με τον 
μοναδικό κύριο Γιαννη πίσω 
από την μπάρα κι «επιφα-
νείς» Αθηναίους σε φωτο-
γραφίες παράσημα στον 
τοίχο. Χαμηλά η μουσική και 
περιποιημένα σνακ για να 
συνοδεύεις το ποτό σου.

ΘΗΡΙΟ 
Λεπενιώτου 1, Ψυρρή Μι-
κρό, σε δύο επίπεδα, με το 
καλύτερο funk της πόλης κι 
ενίοτε latin ανησυχίες. 

FLOWER 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 210 
6432.111 Αμετακίνητο στέκι 
της «διαφορετικής» πλατεί-
ας. Συνωστισμός, ροκάδες 
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. 

KEY BAR 
Πραξιτέλους 37, 210 
3230.380  Μεγάλωσε, ομόρ-
φυνε και έγινε all day. Από 
τις 8 το πρωί με καφέ, τα 
μεσημέρια σερβίρει πιάτα 
απ’ την ανανεωμένη του 
κουζίνα και τα βράδια εξα-
κολουθεί να αποτελεί must 
στη νυχτερινή διασκέδαση 
down town. 

KEYSER SOZE        
Αβραμιώτου 12, Μοναστη-
ράκι, 210 3234. 331 Cocktail 
bar με ατμόσφαιρα film noir, 
rock μουσικές και must τα 
cocktails του!  Δοκίμασε 
οπωσδήποτε το Keyser Soze 
και το Pornstar Martini. 

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, Αμπελόκηποι, 
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 μου-
σικής. Για 20άρηδες ή όσους 
αισθάνονται έτσι.   

MG
Σούτσου 11, πλ. Μαβίλη  Έκα-
νε τη μέρα νύχτα και τη νύ-
χτα μέρα εξελισσόμενο στο 
πιο κλασικό άφτερ των 00s. 
Όταν τα υπόλοιπα αθηναϊκά 
bars σχολάνε, εδώ αρχίζει το 
μάθημα. Πολύς καπνός, πο-
λύ ΑΕΚ λόγω Κιντή  - Ψαρια-
νού και πολύ παλιο-ροκ.

MILLENIUM
Bουτάδων 60, Γκάζι, 210 
3412.994 / Λ. Παπάγου 143, 
Zωγράφου, 210 7488.726  
O γνωστός χώρος στου 
Zωγράφου τώρα και στο 
Γκάζι, σε ένα πολύ όμορφο 
νεοκλασικό κτίριο δύο 
ορόφων. Eυχάριστο πε-
ριβάλλον, από το πρωί με 
καφέ, κρύα πιάτα, σαλάτες, 
waffles και sandwiches, ως 
αργά το βράδυ. Πάντα με 
mainstream μουσικές, ποτό 
και υπέροχα cocktails.

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.

Π
Eυπατρίδων 7, Γκάζι, 210 
3470.510 Alternative 
coffeshop - bar. Ψαγμένες 
μουσικές και καλλιτεχνική 
διάθεση με εικαστικά δρώ-
μενα να τρέχουν. Aνοιχτό 
από τις 20.00 έως αργά το 
βράδυ.

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
Πανόρμου 113, Aμπελόκηποι, 
210 6911.672 Funk, soul και 
hip hop, εναλλασσόμενοι dj 
και μπιτάτος κόσμος. Στέκι 
κλασικό πλέον, 365 μέρες το 
χρόνο (από τις 5 το απόγευ-
μα μέχρι όσο). A.V.

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

PAIRI DAEZA 
Παρνασσού 3, πλ. Kαρύτση, 
210 3210.233  Από τα μαγα-
ζιά που έχτισαν το μύθο της 
Καρύτση ποντάροντας στο 
κόκκινο 40s art deco σκηνικό 
και στις καλές μουσικές με 
έμφαση στα «μαύρα». Απ’ 
έξω μόνιμα παρκαρισμένες 
βέσπες, ζήτα κοκτέιλ και για 
καφέ νωρίς.

POP 
Kλειτίου 10Β, 210 3220.650 
Λιλιπούτειο στέκι - indie 
αποικία, ποπ αισθητική, 
future και εκλεκτική ποπ στα 
ντεκ, απλόχερες μερίδες 
ποτού. 

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.

πέμ. Παύλος Παυλίδης & 
Β-Μοvies.
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«Weekend»: Στάση Κουταλάκια

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

Queer AthensΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σύκο κι έλα! Το Outview είναι εδώ.
To Gay and Lesbian φεστιβάλ της Αθήνας φτάνει αισίως την έκτη του διορ-
γάνωση, φέτος από 3 ως 13 Μαΐου στο Iνστιτούτο Θερβάντες (Μητροπόλεως 
23). Δέκα μέρες προβολών που φέτος θα ξεκινήσουν με μια από τις καλύτερες 
ταινίες της χρονιάς, το «Weekend» του Βρετανού Άντριου Χέι. Η ιστορία της 
τυχαίας συνάντησης και του σαββατοκύριακου που περνούν μαζί δυο άντρες 
στο Νότινγχαμ, μπορεί να είχε προβληθεί στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά 
παρέμενε απρόβλητη στην Αθήνα. Ευκαιρία να τη δείτε. Εκτός αυτού όμως το 
Οutview περιλαμβάνει μια επιλογή από πρόσφατες queer ταινίες μεγάλου και 
μικρού μήκους, ένα αφιέρωμα στο queer Ισραήλ καθώς και μια ρετροσπεκτίβα 
στο έργο του Καναδού σκηνοθέτη Τομ Φιτζέραλντ. 

✢ Future shorts✢
 Μεγάλο σινεμά 

μικρού μήκους

Κάθε τρεις μήνες συγκεντρώνουν 
μερικά από τα καλύτερα shorts 
(φιλμάκια) του πλανήτη και τα 

πακετάρουν σε ένα pop up festival 
που ταξιδεύει τον κόσμο με το 
πνεύμα μιας αληθινά σινεφίλ 

γιορτής. Στα future shorts οι ταινί-
ες δεν τελειώνουν στην οθόνη αλ-
λά συνεχίζονται και στο φουαγιέ 

όπου δραπετεύουν οι χαρακτήρες 
τους για να συνυπάρξουν με το 

κοινό. Η τελευταία προβολή των 
ανοιξιάτικων future shorts στην 

Αθήνα θα γίνει την ερχόμενη 
Κυριακή 6 Μαΐου στις 12.00 το 
μεσημέρι, στον κινηματογράφο 

Δαναό (Κηφισίας 109), με υπέροχες 
μικρού μήκους, σινεφίλ κέφι και 
μπίρες κερασμένες από την Bud.

5 ταινίες που πρέπει 
να δεις στο Outview

● Weekend: Με διαφορά η καλύτερη ται-
νία του φεστιβάλ.
● H ζωή και ο θάνατος του Σέλσο Τζού-
νιορ: Ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης εξερευ-
νά τη ζωή ενός ορκισμένου φετιχιστή.
● The hanging garden: Η πρώτη ταινία 
του Τομ Φιτζέραλντ είναι πλέον ένα κλασι-
κό φιλμ του queer σινεμά.
●  Dunno Y...  Na 
J a a n e  K y o n :  Η 
πρώτη ταινία με 
gay θεματική από 
το Bollywood. Ό,τι 
κι αν λέει αυτό. 
●  T i c k e d - o f f 
Trannies With 
Knives: Cultίλα, 
bad taste και υ-
περβολική δόση 
camp. Σας προ-
ειδοποιήσαμε. 

«Πεθαίνοντας στο πλάι σου» του Spike Jonze
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Tέρμα Ιπποκράτους, Αμπελό-
κηποι, 210 6423.271
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
18:40/ Οίκος ανοχής, Πέμ.-
Τετ. 22:30/ Ολιγαρχία, Πέμ.-
Τετ. 20:50

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:40, 22:40

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: Καθρέφτη, καθρε-
φτάκι μου, Πέμ.-Τετ. 18:15/ 
Πειρατές! μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
16:30 3D/ Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Τρ. 20:30 3D, 23:15 3D/ 
Τετ. 20:30, 23:15 
Αίθ. 2: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:30/ 21 Jump Street, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:15/ Poker 
Face, Πέμ.-Τετ. 18:00 
Αίθ. 3: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:30/ Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 21:15 
Αίθ. 4: 21 Jump Street, Πέμ.-
Τετ. 18:30/ Poker Face, Πέμ.-
Τετ. 20:45, 22:45

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
211 2112.222
Αίθ. 1: Οι Εκδικητές, Πέμ.-Τετ. 
17:10 3D, 20:00 3D, 22:50 3D 
Αίθ. 2: Πειρατές! μεταγλ., 
Παρ.-Δευτ. 16:40 3D/ Poker 
Face, Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30

AΘHnAiOn 
CinePOLiS 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Τετ. 17:20, 20:10 3D, 23:00 3D 
Αίθ. 2: Λόραξ μεταγλ., Παρ.-
Δευτ. 16:00/ Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Τετ. 22:00/ 21 Jump 
Street, Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00 
Αίθ. 3: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:30, 22:40/ Πειρα-
τές! μεταγλ., Παρ.-Δευτ. 16:10 
Αίθ. 4: Καθρέφτη, καθρε-
φτάκι μου, Πέμ.-Τετ. 17:00/ 
Poker Face, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, 210 6841.010
Αίθ. 1: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:45 3D/ Poker 
Face, Πέμ.-Τετ. 18:15, 21:00, 
22:45 
Αίθ. 2: elles, Πέμ.-Τετ. 22:50/ 
Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
16:30 3D/ Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Τετ. 18:30 3D, 20:15 3D

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ.Αλεξάνδρας, 
210 8219.298, 2106786.000
Ο ζωολογικός μας κήπος, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:10, 22:30

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθ. 1: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 18:20/ Οι Εκδικη-
τές, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 
Αίθ. 2: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 18:30/ 21 Jump Street, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:40/ Σάβ.-Κυρ. 
20:30, 22:40

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4, 210 3221.925
Πατέρας αφέντης, Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:20, 22:30

AΤΛΑΝΤΙΣ CLASSiC 
CinemAS 3D DiGiTAL 
Λ. Βουλιαγμένης 245,  
210 9711.511
Αίθ. 1: Αναψέ με, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 20:45, 22:30 
Αίθ. 2: Ο ζωολογικός μας 
κήπος, Πέμ.-Τετ. 17:20, 
19:45, 22:10

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280  
Το λιμάνι της Χάβρης, Πέμ.-
Τετ. 18:50/ Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:45

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926
Αίθ. 1: Λόραξ μεταγλ., Παρ.-
Κυρ. 18:00 3D/ magic Hour, 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:10, 22:50 
Αίθ. 2: Πειρατές! μεταγλ., 
Παρ.-Κυρ. 18:30 3D/ Οι Εκ-
δικητές, Πέμ.-Τετ. 20:00 3D, 
22:30 3D

CineRAmA

Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
The Artist, Πέμ.-Τετ. 19:30/ 
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
21:30

ViLLAGe SHOPPinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, 
Άγ. I. Pέντη, 14848
Αίθ. 1: Οι Εκδικητές Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 16:00, 19:00, 22:00/ 
Παρ. & Τετ. 16:00, 19:00, 
22:00, 01:00/ Σάβ. 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00, 01:00 
/ Κυρ. 13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 
Αίθ. 2: Poker Face, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:00, 19:15, 
21:30, 23:45/ Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 
21:30, 23:45 
Αίθ. 3: Το μικρό σπίτι στο δά-
σος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15:15, 17:30, 20:00, 22:15, 
00:30/ Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
15:15, 17:30, 20:00, 22:15, 
00:30 
Αίθ. 4: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:15 3D, 
18:15 3D, 21:15 3D, 00:15 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:15 3D, 15:15 3D, 
18:15 3D, 21:15 3D, 00:15 3D 
Αίθ. 5: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:45, 
17:45/ Σάβ.-Κυρ. 11:45, 
13:45, 15:45, 17:45/ 21 Jump 
Street, Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:00, 
00:15 
Αίθ. 6: Poker Face, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:00, 19:15, 
21:30, 23:45/ Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 
21:30, 23:45 
Αίθ. 7: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:15 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:15 3D, 14:15 
3D, 16:15 3D/ Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Τετ. 18:30 3D, 21:30 3D, 
00:30 3D 
Αίθ. 8: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:15 
3D, 17:15 3D/ Σάβ.-Κυρ. 13:15 
3D, 15:15 3D, 17:15 3D/ Οι Εκ-
δικητές, Πέμ.-Τρ. 19:30 3D, 
22:30 3D/ Τετ. 19:30, 22:30 
Αίθ. 9: Οι Εκδικητές, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 16:00, 19:00, 22:00/ 
Παρ. & Τετ. 16:00, 19:00, 
22:00, 01:00/ Σάβ. 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00, 01:00 
/ Κυρ. 13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 
Αίθ. 10: Battleship: Ναυμα-
χία, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17:30, 20:15, 23:00/ Σάβ.-
Κυρ. 12:00, 14:45, 17:30, 
20:15, 23:00 
Αίθ. 11: Λόραξ μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12:30, 14:45/ Οι 
Εκδικητές, Πέμ.-Τετ. 17:15, 
20:00, 23:00 
Αίθ. 12: Λόραξ μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00, 
19:00/ Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00/ Καθρέ-
φτη, καθρεφτάκι μου 
Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 21:00, 23:15/ 
Παρ. & Σάβ.-Τετ. 21:00, 23:15, 
01:30 
Αίθ. 13: 21 Jump Street, Πέμ. 
& Δευτ.-Τρ. 18:30, 21:00, 
23:15/ Παρ. & Τετ. 18:30, 
21:00, 23:15, 01:30/ Σάβ. 
11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 
21:00, 23:15, 01:30 / Κυρ. 
11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 
21:00, 23:15 
Αίθ. 14: Το μικρό σπίτι στο 
δάσος, Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 20:45, 
23:15/ Παρ. & Σάβ.-Τετ. 20:45, 
23:15, 01:15/ Πειρατές! 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:45/ Σάβ.-Κυρ. 12:45, 
14:45, 16:45, 18:45 
Αίθ. 15: Battleship: Ναυμα-
χία, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 19:30, 
22:15/ Παρ. & Τετ. 19:30, 
22:15, 01:00/ Σάβ. 13:30, 
16:30, 19:30, 22:15, 01:00/ 
Κυρ. 13:30, 16:30, 19:30, 
22:15 
Αίθ. 16: Poker Face, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:45, 
20:00, 22:15, 00:30/ Σάβ.-
Κυρ. 13:15, 15:30, 17:45, 
20:00, 22:15, 00:30 
Αίθ. 17: Γάτος σπιρουνάτος 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11:45, 
14:00, 16:15/ Poker Face, 
Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 18:30, 20:45, 
23:00/ Παρ. & Σάβ.-Τετ. 18:30, 
20:45, 23:00, 01:15 
Αίθ. 18: Καθρέφτη, κα-
θρεφτάκι μου, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:45, 20:00, 
22:15, 00:30/ Σάβ.-Κυρ. 
13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 
22:15, 00:30 
Αίθ. 19: Ο ζωολογικός μας 
κήπος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19:00, 21:30, 00:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:30, 14:00, 16:30, 
19:00, 21:30, 00:00 
Αίθ. 20: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:45, 
20:45, 23:45/ Σάβ.-Κυρ. 

11:30, 14:30, 17:45, 20:45, 
23:45 

ViLLAGe 5 CinemAS 
PAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 14848
Αίθ. 1: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00/ Poker Face, Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ. 2: Καθρέφτη, καθρε-
φτάκι μου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16:40, 19:20/ Σάβ.-Κυρ. 
12:10, 14:30, 16:40, 19:20/ 
Battleship: Ναυμαχία, Πέμ.-
Τετ. 21:40, 00:20 
Αίθ. 3: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11:30, 13:20, 
15:10/ Ο ζωολογικός μας 
κήπος, Πέμ.-Τετ. 17:00/ 21 
Jump Street, Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:00, 00:20 
Αίθ. 4: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 16:50 3D, 
19:40 3D, 22:30 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
11:10 3D, 14:00 3D, 16:50 
3D, 19:40 3D, 22:30 3D/ Τετ. 
16:50 3D, 22:30 
Αίθ. 5: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:20, 
21:10, 00:00/ Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 15:30, 18:20, 21:10, 
00:00

ViLLAGe 15 
CinemAS @ THe mALL 
Α. Παπανδρέου 3, 14848
Αίθ. 1: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
20:00/ Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:30/ Σάβ.-
Κυρ. 11:30, 13:30, 15:30/ 
Καθρέφτη, καθρεφτάκι 
μου, Πέμ.-Τετ. 22:30/ Η αί-
σθηση του έρωτα, Πέμ.-Τετ. 
17:30, 00:30 
Αίθ. 2: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11:15 3D, 13:15 
3D, 15:15 3D/ Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 17:15, 
20:15, 23:15 / Δευ 17:15, 
23:15 
Αίθ. 3: 21 Jump Street, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00, 
19:15, 21:30, 23:45/ Σάβ.-
Κυρ. 12:15, 14:45, 17:00, 
19:15, 21:30, 23:45 
Αίθ. 4: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:45, 
18:45, 21:45, 00:30/ Σάβ.-
Κυρ. 12:45, 15:45, 18:45, 
21:45, 00:30 
Αίθ. 5: Poker Face, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:15, 19:30, 
22:00, 00:15/ Σάβ.-Κυρ. 
12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 
22:00, 00:15 
Αίθ. 6: Το μικρό σπίτι στο 
δάσος, Πέμ.-Παρ. & Κυρ.-Τετ. 
18:15, 23:00/ Σάβ. 18:15, 
23:00, 01:00/ Ο ζωολογι-
κός μας κήπος, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15:30, 20:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 10:30, 13:00, 15:30, 
20:30 
Αίθ. 7: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18:00 3D, 
21:00 3D, 00:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
12:00 3D, 15:00 3D, 18:00 
3D, 21:00 3D, 00:00 3D/ Τετ. 
18:00, 21:00, 00:00 
Αίθ. 8: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12:15 3D, 14:15 3D/ Οι 
Εκδικητές, Πέμ.-Τετ. 16:15 
3D, 19:15 3D, 22:15 3D 
Αίθ. 9: Battleship: Ναυμαχία, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:30, 
18:15, 21:15, 00:00/ Σάβ.-
Κυρ. 12:30, 15:30, 18:15, 
21:15, 00:00 
Αίθ. 10: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11:45, 13:45, 
15:45, 17:45/ Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:45, 
19:45, 22:45/ Σάβ.-Κυρ. 
19:45, 22:45 
Αίθ. 11: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 10:45, 12:45, 14:45, 
17:00  
Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:45, 
19:00, 21:15, 23:30/ Σάβ.-
Κυρ. 19:00, 21:15, 23:30 
Αίθ. 12: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:30, 14:30, 
16:30/ Poker Face, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:45, 23:15 
Αίθ. 13: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Δευτ. & Τετ. 19:45, 22:45 
Αίθ. 14: Poker Face, Πέμ.-
Δευτ. & Τετ. 20:45, 23:15 

ViLLAGe 9 CinemAS @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 14848
Αίθ. 1: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 11:40, 13:30, 15:30, 
17:30/ Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Τρ. 19:40, 22:30/ Τετ. 19:40 
3D, 22:30 3D 
Αίθ. 2: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12:10, 14:00, 15:50, 
17:40/ 21 Jump Street, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:30, 

Cine ωρεσ προβολησ

Poker Face **
Σκηνοθεσία: Χρήστος 
Δήμας
Πρωταγωνιστούν: Εύη 
Σαουλίδου, Άλκης 
Κούρκουλος, Αντώνης 
Καφετζόπουλος, 

Δημήτρης Πιατάς

Με το ελληνικό σινεμά 
να διχάζεται ανάμεσα σε 
εξαιρετικές ταινίες που 
μπορεί να στρέφουν τα 
βλέμματα στην κινημα-
τογραφία της χώρας μας, 
αλλά δυσκολεύονται να 
βρουν το κοινό τους στις 
αίθουσες και σε εμπορι-
κές, ταινίες που συχνά 
είναι επώδυνα κακό-
γουστες, αυτό που λείπει 
είναι ταινίες που να στέ-

κονται κάπου ανάμεσα, που να βρίσκουν τη χρυσή τομή. Το «Poker Face» του Χρήστου Δήμα δοκιμάζει να 
κάνει ακριβώς αυτό: Μια ταινία για ένα μεγάλο κοινό που δεν θα σου κάψει τα εγκεφαλικά κύτταρα και δεν 
θα σε κάνει να αναρωτιέσαι γιατί οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν μια χυδαία επανάληψη των χειρότερων 
κλισέ και των χειρότερων ηθοποιών της μικρής οθόνης στο σινεμά. ο Χρήστος Δήμας το είχε καταφέρει 
με απόλυτη επιτυχία στο «Νήσος» και ως ένα σημείο το πετυχαίνει κι εδώ. βασισμένος σε ένα σενάριο που 
ακολουθεί τη δομή μιας τυπικής ρομαντικής κομεντί, αφηγείται την ιστορία της Νίκης, που μεγάλωσε α-
νάμεσα σε χαρτοπαίχτες, αλλά απ’ όταν έχασε μικρή τον τυχερό της λούτρινο παπαγάλο ορκίστηκε να μην 
ξαναπαίξει. Τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που το πουλί θα βρεθεί πάλι στο οπτικό της πεδίο, μαζί με τον άν-
θρωπο που της τον έκλεψε. ο τότε πιτσιρίκος είναι τώρα πρωταθλητής του πόκερ και όταν θα συναντηθούν 
η Νίκη θα βρει μια μοναδική ευκαιρία να πάρει πίσω αυτό που της ανήκει. Μόνο που το παιχνίδι τους θα 
είναι φυσικά πολύ πιο μπερδεμένο απ’ όσο περίμενε. Όλα τα στοιχεία είναι εδώ για μια απολαυστική ρομα-
ντική κωμωδία, όμως το φιλμ τελικά δεν είναι όσο πετυχημένο θα περίμενε κανείς. οι απολαυστικές στιγ-
μές δεν λείπουν και η ματιά του Δήμα σαφώς κάνει το αποτέλεσμα αξιοπρόσεκτο, 
όμως ο ρυθμός ποτέ δεν βρίσκει το βηματισμό του για πολύ, η χημεία των δυο 
πρωταγωνιστών δεν σε πείθει και οι δευτερεύοντες χαρακτήρες είναι σχεδόν 
καρικατούρες. Κι αν τα παραπάνω ακούγονται μάλλον σοβαρά, ευτυχώς το φιλμ 
κρατά πάντα μια χαριτωμένη, γλυκόπικρη ελαφρότητα που έχει τα φόντα να σε 
κερδίσει. Αλλά, δυστυχώς, δεν αρκεί για να σε ενθουσιάσει...

.

21 Jump Street **
Σκηνοθεσία: Φιλ Λορντ, 
Κρις Μίλερ
Πρωταγωνιστούν: Τζόνα 

Χιλ, Τσάνινγκ Τέιτουμ

παραμένει μυστήριο το 
γιατί αυτή η ταινία δα-
νείζεται τον τίτλο της 
τηλεοπτικής σειράς που 
έκανε διάσημο τον Τζόνι 
Ντεπ, όταν αλλάζει ριζι-
κά την ιστορία, τη δομή 
της ακόμη και το ύφος 
της, μεταμορφώνοντάς 
τη σε νέας κοπής κωμω-
δία. Ίσως μόνο και μόνο 
για να δώσει στον Τζόνι 
την ευκαιρία να κάνει 
μια cameo εμφάνιση σε 
αυτό το φιλμ που βάζει 
τον Τζόνα Χιλ και τον 

Τσέινινγκ Τέιτουμ στους ρόλους του αταίριαστου ζευγαριού αστυνομικών και τους στέλνει πίσω στο σχο-
λείο για να εξαρθρώσουν ένα δίκτυο ναρκωτικών. Φυσικά όλα εκεί θα είναι όπως τα περιμένετε σε αυτή την 
αστυνομική buddy movie που όσο σύγχρονη θέλει να είναι στο (συχνά αστείο) χιούμορ της, τόσο κλασική 
παραμένει στη δομή της. εντέλει το αποτέλεσμα μπορεί να σε διασκεδάζει σποραδικά, αλλά δεν απαντά σε 
μια βασική απορία; ποιος και γιατί χρειαζόταν αυτό το reboot ενός ξεχασμένου τηλεοπτικού τίτλου; 

.

Στης κυρίας Λελές το στρώσανε

Οι αδερφοί Μπρόγερ

«Μην παίζεις το φύλο, παίξε τον αντίπαλο». 
(Συμβουλές –όχι μόνο για τα χαρτιά– από το «Poker Face»)

Poker Face **Χωρίς άσο στο μανίκι.

21 Jump Street **Μπάτσοι στα σχολεία.

JUST THE FACTS
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19:45, 22:00, 00:15/ Σάβ.-Κυρ. 
19:45, 22:00, 00:15 
Αίθ. 3: Καθρέφτη, καθρεφτά-
κι μου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30/ Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 15:50, 18:00, 20:15, 
22:30 
Αίθ. 4: Poker Face, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:50, 20:00, 
22:10, 00:20/ Σάβ.-Κυρ. 13:30, 
15:40, 17:50, 20:00, 22:10, 
00:20 
Αίθ. 5: Battleship: Ναυμαχία, 
Πέμ.-Τετ. 22:45/ Η αίσθηση 
του έρωτα Πέμ.-Τετ. 20:45/ 
Ο ζωολογικός μας κήπος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:45, 18:15 
Αίθ. 6: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:20, 21:10, 
00:00/ Σάβ.-Κυρ. 12:45, 15:30, 
18:20, 21:10, 00:00 
Αίθ. 7: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18:30 3D, 
21:30 3D, 00:30 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
12:30 3D, 15:30 3D, 18:30 
3D, 21:30 3D, 00:30 3D/ Τετ. 
18:30, 21:30, 00:30 
Αίθ. 8: Οι Εκδικητές, Πέμ.-Τετ. 
22:20/ Poker Face, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:10 
Αίθ. 9: Οι Εκδικητές, Πέμ.-Τετ. 
18:10, 21:00, 23:50 

ViLLAGe ATHenS meTRO 
mALL 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848
Αίθ. 1: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:00 
3D, 18:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 12:00 
3D, 14:00 3D, 16:00 3D, 18:00 
3D/ Οι Εκδικητές, Πέμ.-Τρ. 
20:00 3D, 22:45/ Τετ. 20:00, 
22:45 
Αίθ. 2: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15:45, 18:30, 
21:15, 00:00/ Σάβ.-Κυρ. 12:50, 
15:45, 18:30, 21:15, 00:00 
Αίθ. 3: Καθρέφτη, καθρε-
φτάκι μου, Πέμ.-Τετ. 19:00/ 
Πειρατές! μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:00/ Σάβ.-Κυρ. 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00/ 21 
Jump Street, Πέμ.-Τετ. 21:30, 
23:50 
Αίθ. 4: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 11:50, 13:50, 15:50/ 
Ο ζωολογικός μας κή-
πος, Πέμ.-Τετ. 17:50/ 
Poker Face, Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:30, 00:35 
Αίθ. 5: Λόραξ με-
ταγλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:15 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:15 3D, 
15:15 3D, 17:15 3D/ 
Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Τρ. 19:15 3D, 22:00 3D, 
00:45 3D/ Τετ. 19:15 3D, 
22:00, 00:45

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Μεσογείων 6, 210 7773.319
Αίθ. 1: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 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
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:20, 22:40 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
Γλυφάδα, 210 9650.318
Αίθ. 1: Ο ζωολογικός μας κή-
πος, Πέμ.-Τετ. 19:15, 22:00 
Αίθ. 2: Αναψέ με, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 210 6922.655
Αίθ. 1: Οι απόγονοι, Πέμ.-Τετ. 
20:30/ Shame, Πέμ.-Τετ. 
22:45/ Εξωτικό ξενοδοχείο 
Μάριγκολντ, Πέμ.-Τετ. 17:00 
Αίθ. 2: The Artist, Πέμ.-Τετ. 
20:15/ Το λιμάνι της Χάβρης, 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 22:30

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:30, 22:20/ 
Πειρατές! μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
17:00

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
Ο Υπουργός, Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, Καλλιθέα, 
210 9510.042
Poker Face, Πέμ.-Τετ. 18:40, 
20:40, 22:40 

ΖΕΦΥΡΟΣ 
- Θερινό Τρώων 36, Θησείο, 210 
3462.677

Η Νέα Βαβυλώνα, Πέμ.-Τρ. 
21:00/ Ο άνθρωπος με την 
κινηματογραφική μηχανή, 
Πέμ.-Τρ. 22:30/ Έλα να δεις, 
Τετ. 21:00

ΘΗΣΕΙΟΝ 
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο, 
210 3470.980, 210 3420.864, 
www.cine-thisio.gr
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720
Poker Face, Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:20, 22:20 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567 
Αίθ. 1: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ. 2: Ο Υπουργός, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:45, 20:00, 
22:15/ Σάβ.-Κυρ. 20:00, 
22:15/ Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 18:00

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx 
CLASS CyTA
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 
210 6231.601, 210 6231.933
Poker Face, Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FiLmCenTeR
Λ. Συγγρού 106, 210 9215.305
Ο Υπουργός, Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158 
Αίθ. 1: 21 Jump Street, Πέμ.-
Τετ. 17:30, 19:45, 22:00 
Αίθ. 2: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:15/ Poker Face, 
Πέμ.-Τετ. 18:00 
Αίθ. 3: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:45/ Battleship: 
Ναυμαχία, Πέμ.-Τετ. 18:30/ 

Poker Face, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 
Αίθ. 4: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 17:45 3D/ Οι Εκδι-
κητές, Πέμ.-Τετ. 19:30 3D, 
22:30 3D 
Αίθ. 5: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 17:00/ Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:45 
Αίθ. 6: Καθρέφτη, καθρεφτά-
κι μου, Πέμ.-Τετ. 18:00/ Οι 
Εκδικητές, Πέμ.-Τετ. 20:15, 
23:15 

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Αλεξάνδρας 192, 
210 6469.398, 210 6445.221
Ο Υπουργός, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30 

ODeOn KOSmOPOLiS 
mAPOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 210 
6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Καθρέφτη, καθρεφτά-
κι μου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20:40/ Σάβ.-Κυρ. 17:20, 
20:40/ Battleship: Ναυμαχία, 
Πέμ.-Τετ. 23:10 
Αίθ. 2: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:20/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:30, 15:30, 18:20/ 
Άναψέ με, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
22:40 
Αίθ. 3: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:30/ Πειρατές! με-
ταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17:50/ Σάβ.-Κυρ. 12:40, 15:00, 
17:50 
Αίθ. 4: Ο ζωολογικός μας 
κήπος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19:40, 22:20/ Σάβ.-Κυρ. 17:10, 
19:40, 22:20 
Αίθ. 5: Τιτανικός, Πέμ.-Τετ. 
17:40 3D/ Οι καλοκαιρινές 
μου διακοπές, Πέμ. & Κυρ.-
Τρ., Τετ 21:30/ Παρ.-Σάβ. 
21:30, 23:30/ Πειρατές! 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 13:40 3D, 
15:40 3D 

Αίθ. 6: Poker Face 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:50, 
21:10, 23:20/ Σάβ.-Κυρ. 12:20, 
14:30, 16:40, 18:50, 21:10, 
23:20 
Αίθ. 7: Poker Face, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:30, 19:50, 
22:10/ Σάβ.-Κυρ. 13:10, 15:20, 
17:30, 19:50, 22:10 
Αίθ. 8: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00, 20:00, 
23:00/ Σάβ.-Κυρ. 12:30, 17:00, 
20:00, 23:00 
Αίθ. 9: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12:00 3D, 14:00 3D, 16:10 
3D/ Οι Εκδικητές, Πέμ.-Τετ. 
18:00 3D, 21:00 3D 
Αίθ. 10: 21 Jump Street, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:10, 20:30, 
22:50/ Σάβ.-Κυρ. 12:10, 15:50, 
18:10, 20:30, 22:50 
Αίθ. 11: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00 3D, 
22:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 13:00 3D, 
16:00 3D, 19:00 3D, 22:00 3D 
Αίθ. 12: Εξωτικό ξενοδοχείο 
Μάριγκολντ, Πέμ.-Τετ. 18:30/ 
Το μικρό σπίτι στο δάσος, 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:20 

ODeOn STARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & 
Λεοντίου, Ν. Κόσμος, 
210 6786.000
Αίθ. 1: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00 3D, 
22:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D, 
19:00 3D, 22:00 3D 
Αίθ. 2: Άγρια φύση, Κυρ. 
11:00/ Ο πράσινος πλανή-
της, Κυρ. 13:00/ Πέρα από τα 
όρια, Κυρ. 15:00/ Ο ζωολογι-
κός μας κήπος, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19:40, 22:20/ Σάβ.-
Κυρ. 17:10, 19:40, 22:20 
Αίθ. 3: Άγρια φύση, Κυρ. 
11:00/ Ο πράσινος πλανή-
της, Κυρ. 13:00/ Πέρα από τα 
όρια, Κυρ. 15:00/ Poker Face, 
Πέμ.-Τετ. 17:20, 19:50, 22:10 
Αίθ. 4: Άγρια φύση, Κυρ. 
11:00/ Ο πράσινος πλανή-
της, Κυρ. 13:00/ Πέρα από τα 

όρια, Κυρ. 15:00/ Λόραξ 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & 

Δευτ.-Τετ. 18:20/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:20, 

18:20/ Το μικρό 
σπίτι στο δά-

σος, Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:40 
Αίθ. 5: Άγρια 
φύση, Κυρ. 
11:00/ Ο 
πράσινος 
πλανήτης, 
Κυρ. 13:00/ 

Πέρα από 
τα όρια, Κυρ. 

15:00/ 21 
Jump Street, 

Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:30, 22:50 

Αίθ. 6: Πειρατές! 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16:50 

3D/ Poker Face, Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:10, 23:20 
Αίθ. 7: Τιτανικός, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 21:30 3D/ Σάβ.-
Κυρ. 17:40 3D, 21:30 3D 
Αίθ. 8: Καθρέφτη, καθρεφτά-
κι μου, Πέμ.-Τετ. 20:40/ Οι 
καλοκαιρινές μου διακοπές, 
Πέμ.-Τετ. 23:10/ Πειρατές! 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:40/ Σάβ.-Κυρ. 16:10, 
18:40 
Αίθ. 9: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:30/ Battleship: 
Ναυμαχία, Πέμ.-Τετ. 17:30 
Αίθ. 10: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Τετ. 17:00, 20:00, 23:00

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 
210 2234.130
Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:10, 22:20

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 
Οι Ακακίες, Πέμ.-Τετ. 22:30/ Η 
γυναίκα του πέμπτου, Πέμ.-
Τετ. 20:45/ StreetDance 2, 
Πέμ.-Τετ. 19:00 
Αίθ. 2, θερινή: Η γυναίκα του 
πέμπτου, Σάβ.-Τετ. 22:45/ 
StreetDance 2, Σάβ.-Τετ. 
21:00

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
ριζάρη 24, 210 7291.800  
Ο Υπουργός, Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:40, 23:05

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122
Άδικος κόσμος, Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:40

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Αργυρούπολη,  
210 9927.447
Το μικρό σπίτι στο δάσος, 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30

ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18, 
Νέα Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθ. 1: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Δευτ. 15:45/ Οι Εκδικητές, 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:45 
Αίθ. 2: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Δευτ. 16:30/ 21 Jump 
Street, Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:45, 
23:00

STeR CinemAS 
Εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δη-
μοκρατίας 67A, Ίλιον, 210 
8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: Τιτανικός, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
12:30 3D, 16:00 3D/ Οι Εκδι-
κητές, Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:30 
Αίθ. 2: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:00, 21:00, 
00:00/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 15:00, 
18:00, 21:00, 00:00 
Αίθ. 3: StreetDance 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16:10, 
18:10, 20:10/ Σάβ.-Κυρ. 12:20, 
14:10, 16:10, 18:10, 20:10/ 
Battleship: Ναυμαχία, Πέμ. & 
Κυρ.-Τρ., Τετ 22:00/ Παρ.-Σάβ. 
22:00, 00:40 
Αίθ. 4: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:30, 15:15, 17:00/ 
Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:50, 23:00 
Αίθ. 5: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12:10 3D, 13:50 3D/ Οι 
Εκδικητές, Πέμ. & Δευτ.-Τρ., 
Τετ 18:30 3D, 21:30 3D / Παρ 
18:30 3D, 21:30 3D, 00:30 3D/ 
Σάβ. 15:30 3D, 18:30 3D, 21:30 
3D, 00:30 3D / Κυρ. 15:30 3D, 
18:30 3D, 21:30 3D 
Αίθ. 6: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12:10, 14:00, 15:50/ 
Poker Face, Πέμ. & Κυρ.-Τρ., 
Τετ 17:50, 20:00, 22:10/ Παρ.-
Σάβ. 17:50, 20:00, 22:10, 00:20 
Αίθ. 7: Ο ζωολογικός μας 
κήπος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16:20/ Σάβ.-Κυρ. 13:40, 
16:20/ 21 Jump Street, Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:15, 23:30 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, 210 3609.695   
Αίθ. 1: Οίκος ανοχής, Πέμ.-
Σάβ. 18:30/ Η αίσθηση του έ-
ρωτα, Πέμ.-Σάβ. 20:45, 22:30/ 
Φεστιβάλ Αρχαιολογικής 
ταινίας - ΑΓΩΝ 
Δευ-Τετ 17:00, 22:00 
Αίθ. 2: Τρεις μέρες ευτυχίας, 
Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 19:00/ 
elles, Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 
20:30, 22:15

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. ηρακλείου 386, 210 
2826.873, 210 2825.607
Αίθ. 1: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D/ Οι Εκ-
δικητές, Πέμ.-Τετ. 20:20 3D, 
22:40 3D/ 21 Jump Street, 
Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ. 2: 21 Jump Street, Πέμ.-
Τετ. 20:45/ Poker Face, Πέμ.-
Τετ. 17:00, 18:45, 22:30

ΤΡΙΑΝΟΝ FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21, 210 8215.469, 
210 8222.702 
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30 

ΦΟΙΒΟΣ
Εθν. Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711.105 
Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
17:00/ Poker Face, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:20

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ.
ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λεωφόρος Μαραθώνος 196, 
22940 69871, Dolby Stereo
Αυτό θα πει πόλεμος, Πέμ.-
Τετ. 21:00 , Λόραξ μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 18:15

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 
22990-23924 
Η γυναίκα με τα μαύρα, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:30

Πειραιά

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955
Η γυναίκα του πέμπτου, 
Πέμ.-Τετ. 21:30/ StreetDance 
2, Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:00

ΣΙΝΕΑΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 
210 4225.653 
Poker Face, Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:20, 22:20 ●

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617.530

To Habitat 
έφερε την Άνοιξη 

(και στο σπίτι)  
Ήταν από τα καλύτερα θεματικά πάρτι της χρονιάς. 

Και το θέμα του ήτανε το σπίτι ή, πιο σωστά, 
το καλόγουστο σπίτι, δηλαδή έτσι όπως μπορεί 

να το ντύσει το κατάστημα Habitat. Μαζί με το HOMEmag 
και την ATHENS VOICE, πολλών φίλων που πέρασαν 

κατά τη διάρκεια του πάρτι, της Heineken που κέρναγε 
τις μπίρες, των Fresh με τα νόστιμα ζαχαρωτά τους 
και του Citylightsradio με τις ωραίες μουσικές του, 

τα είπαμε, γνωριστήκαμε, γίναμε φίλοι. 

Και επειδή εκείνη τη βραδιά της Πέμπτης 19 Απριλίου 
όλοι οι παρόντες ήταν τυχεροί, το Habitat προσέφερε όλα 
του τα είδη, μαζί και αυτά που περιλαμβάνονται στη νέα, 

ανοιξιάτικη συλλογή του, με έκπτωση 20%. Στο τέλος, 
το πιο μεγάλο χαμόγελο είχε ο νικητής του διαγωνισμού 

«Απαντήστε στο ερώτημα: Πόσο όμορφη φαντάζεστε τη 
βεράντα/ το μπαλκόνι/ τον κήπο σας», που κέρδισε ένα 

σετ επίπλων βεράντας από το Habitat! 

Habitat Γλυφάδας
Δούσμανη 26, 210 8983.662, www.habitatgreece.gr, 

glyfada_habitat@yalco.gr
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Λεπτομέρειες

Από τη Σταυρουλα ΠαΠαΣΠυρου
stavroulapapaspirou@gmail.com

 Άλλοι το ’χουν καημό να μπουν στο 
«κλαμπ», άλλοι το σνομπάρουν. Για την 
Εταιρεία Συγ γραφέων  μ ι λάω, που 
μόλις υποδέχτηκε δεκατρία νέα μέλη 
– ανάμεσά τους η Φωτεινή Τσαλίκο-
γλου και ο Μιχάλης Μοδινός. Πρώτος 
σε ψήφους αναδείχτηκε ο συντάκτης 
του «Βήματος» και διευθυντής του «Δια-
βάζω» Γιάννης Μπασκόζος, που έχει 
δημοσιεύσει δύο λιλιπούτειες συλλογές 
ιστοριών. Η τέταρτη εξουσία διατηρεί 
αλώβητη την αίγλη της στους κόλπους 
των λογοτεχνών! 

 «Γιατί οι πολιτικοί λένε ψέματα;» Πα-
ραμονές της πιο κρίσιμης εκλογικής ανα-
μέτρησης από τη μεταπολίτευση, η με-
λέτη του Τζον Τζ. Μερσχάιμερ μοιάζει 
εξαιρετικά επίκαιρη (Πατάκης). Όμως ο 
καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Σικάγο 
επικεντρώνεται στα ψεύδη μεταξύ κρα-
τών, κυρίως, και στις στραγητικές συγκα-
λύψεις των ηγετών που γυρίζουν μπού-
μερανγκ. Η μόνη αναφορά στα καθ’ ημάς 
συνδέεται με την εισαγωγή μας στο κοινό 
ευρωπαϊκό νόμισμα...

 Τα περισσότερα παραδείγματα του 
Μερσχάιμερ αντλούνται από την αμερι-
κανική εξωτερική πολιτική. Ένα πεδίο που 
απασχόλησε δεόντως και τον Χάουαρντ 
Ζιν, καλή του ώρα, όταν ξετύλιγε την α-
ποσιωποιημένη «Ιστορία του λαού των 
Ηνωμένων Πολιτειών» (Αιώρα). Η αφή-
γησή του κυκλοφορεί τώρα από τις ίδιες 
εκδόσεις σε ασπρόμαυρο κόμικ, σε μια 
διασκευή που ενσωματώνει και τη δική 
του διαδρομή από τις φτωχογειτονιές του 
Μπρούκλιν μέχρι τη διεθνή αναγνώρισή 
του ως χαρισματικού δασκάλου και πολι-
τικού ακτιβιστή. 

 Ουδέποτε είχα σε υπόληψη τις ντόπιες 
λίστες των μπεστ-σέλερ, αλλά το κα-
κό παράγινε! Οι εντυπώσεις έφτασαν να 
χτίζονται με πληροφορίες συνοικιακών 
ή περιφερειακών βιβλιοπωλείων, που εμ-
φανίζουν σαν μοσχοπουλημένους περσι-
νούς τίτλους που δεν έχουν καν εξαντλή-
σει την πρώτη τους έκδοση. Παλιότερα 
ζητούνταν στοιχεία κι από αλυσίδες, αλ-
λά χωρίς την απαιτούμενη ποικιλία στους 
πάγκους ούτε αυτές προσφέρον ται. 
Μπέρδεμα...

 «Ετούτες τις λαχτάρες του Μαγιού πώς να 
τις σβήσω;/ Ετούτα τα κλάματα ενός αιθέρι-
ου σούρουπου πώς να στερέψουνε;/ Θρηνώ 
όλες τις χαίτες των κοριτσιών που ’ναι ριγμέ-
νες επάνω στα μαξιλάρια του συμβατικού 
έρωτα/ Θα τους δώσω μες στην ποδιά μου 
ένα άσπρο τριαντάφυλλο/ κι ένα κόκκινο – 
ίσως τα δούνε, ίσως τα μυρίσουνε»... Από 
το «Μάης, Ιούνης και Νοέμβρης» της Μά-
τσης Χατζηλαζάρου, της πρώτης Ελλη-
νίδας υπερρεαλίστριας. Respect.

 Κάπου έπιασε τ’ αυτί μου ότι ο Λεωνί-
δας Εμπειρίκος σκοπεύει να δημοσιεύσει 
την αλληλογραφία της με τον πατέρα του, 
που ’χε μεγαλύτερη διάρκεια απ’ το συζυ-
γικό τους βίο. Μακάρι! Πλάι πάντως στα 
«Ποιήματά» της (Ίκαρος), υπάρχει τώρα 
και η βιογραφία της διά χειρός Χρήστου 
Δανιήλ (Τόπος). Ανακαλύψτε την. ●

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice
Επιμέλεια: αγγελική ΜΠιρΜΠιλή

Γνωριστήκαμε με τον Γιώργο πριν λίγο καιρό, με αφορμή το και-

νούργιο του βιβλίο, στο σπίτι του στα Ιλίσια. Πρόκειται για μια γοη-

τευτική και πολυσχιδή προσωπικότητα, με πολλές κατά καιρούς και 

εν πολλοίς ταυτόχρονες ιδιότητες: παρά λίγο κτηνίατρος, γκαρσόνι 

σε μπουάτ, ηθοποιός, φτωχός μπογιατζής, μέλος του ΕΚΚΕ, κρα-

τούμενος με βασανιστήρια επί χούντας, σκηνοθέτης, συγγραφέ-

ας, ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, βιβλιοπώλης, σεναριογράφος, 

παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, εκδότης, οικολόγος, βι-

βλιοφάγος και πολλά άλλα. Θα έλεγα –αν οι λέξεις δεν ήταν τόσο 

φθαρμένες– ένας διανοούμενος παλιού τύπου, απ’ αυτούς που 

είναι πλέον πολύ σπάνιοι γύρω μας, οι οποίοι μεγαλώνουν αλλά δεν 

γερνάνε, συνεχίζοντας να παράγουν πολιτισμό υψηλού επιπέδου 

σε πολλούς μάλιστα τομείς. Επίσης, ένας φινετσάτος, ευγενέστα-

τος και μορφωμένος άνθρωπος. 

Το βιβλίο ξεκινάει με την πρώτη θεατρική παράσταση του «Ελεύ-

θερου Θεάτρου» το 1970 («Η όπερα του ζητιάνου») και τα τρομερά 

προβλήματα που αντιμετώπισε ο θίασος, τα τρακ, τους φόβους και 

τα συναφή. Μετά έχουμε φλασμπάκ, μέχρι να ξαναφτάσουμε στα 

1970. Βλέπουμε τα νεανικά χρόνια του Κοτανίδη στη Θεσσαλονίκη. 

Τον Μάη του ’63, υποψήφιος για το πανεπιστήμιο, ψιλοαριστερίζων 

ήδη, την είχε κοπανήσει με την παρέα του από το φροντιστήριο 

και έτυχε να ζήσει από κοντά τη δολοφονία του Λαμπράκη. Ήταν 

μάλιστα ένας από όσους συνέβαλαν να μη διαφύγει ο δολοφόνος. 

Από κει και πέρα, ήταν πολύ φυσικό ο νεαρός να πολιτικοποιηθεί 

περαιτέρω σε αριστερή κατεύθυνση. Πέρασε στην Κτηνιατρική της 

πόλης του, αλλά ασχολήθηκε με το φοιτητικό θέατρο και τον κινη-

ματογράφο. Ώσπου πήρε τη μεγάλη απόφαση, πλακώθηκε με την 

οικογένειά του και ήρθε στην Αθήνα να σπουδάσει ηθοποιός. Έζησε 

το ανεβασμένο πολιτιστικό κλίμα πριν το ’67 και τον βρήκε η δικτα-

τορία της 21ης Απριλίου. Το βιβλίο δεν είναι πλήρης αυτοβογραφία 

μέχρι σήμερα, αφορά ιδίως αυτή την περίοδο, το ’67-74, τα χρόνια 

της χούντας, και φτάνει μέχρι την ανακήρυξη της δημοκρατίας. Τον 

ρωτάω γιατί το έγραψε. 

«Για να βάλω σε μια τάξη το παρελθόν» απαντάει. «Πό-
λεμος εναντίον της χούντας, ένταξή μου στην επανα-
στατική Αριστερά, Ελεύθερο Θέατρο». Παράλληλες 

πορείες που διαμόρφωσαν μια προσωπικότητα, 

αποτύπωση ενός κλίματος απ’ όπου ξεπήδησε η 

σημερινή μας κοινωνία. Παρακολουθούμε τι θα πει 

σοβαρές θεατρικές σπουδές από έναν άνθρωπο 

που νοιαζόταν να γίνει άριστος ηθοποιός και δεν 

άφηνε τίποτα που να μην το ψάξει. Βλέπουμε, στη 

συνέχεια, πώς μια δράκα νεαρών ηθοποιών ανανέ-

ωσε, σε συλλογική βάση, με κρυπτο-επαναστατικό 

τρόπο και σε πολύ δύσκολα χρόνια, το ελληνικό 

θέατρο, ιδιαίτερα μετά την «Ιστορία του Αλή Ρέτζο» 

του Μάρκαρη. Η Μαλτέζου, ο Αρζόγλου, η Κυρια-

ζάκη, ο Φασουλής, ο Σαμπάνης, η Τζιραλίδου, ο 

Καμπερίδης, ο Χατζησάββας, η Μιχαλιτσιάνου, 

ο Τότσικας, ο Αντωνίου, η Παναγιωτοπούλου 

είναι μερικοί μόνο απ’ αυτούς (το κείμενο αρχών 

του «Ελεύθερου Θεάτρου» παρατίθεται ολόκληρο 

– και δικαίως). Μαζί μ’ αυτούς ένα πλήθος παλιών 

και νεότερων καλλιτεχνών, πολιτικών, δημοσιο-

γράφων και πολλών άλλων, που συνθέτουν ένα 

σχεδόν πλήρη προσωπογραφικό πίνακα των δημό-

σιων προσώπων του ’60 και του ’70.

Βλέπουμε βέβαια και τις προσωπικές πορείες, στοι-

χήματα που χάνονται και κερδίζονται, έρωτες, οι-

κογενειακά προβλήματα, ισχυρές αντρικές φιλίες, 

πολιτικές διαφωνίες που φέρνουν προσωπικές δι-

αφοροποιήσεις, μετακομίσεις, θανάτους φίλων. 

Αλλά αυτό που κυριαρχεί είναι το θέατρο ως επανα-

στατικό μέσο.  

Κάποτε, όπως και για πολλούς άλλους αγωνιστές, 

ήρθε και για τον Κοτανίδη η ώρα των συλλήψεων, των βασανιστη-

ρίων, της κράτησης. Αλλά ακόμα και τότε, κρατούμενος, ο συγγρα-

φέας έχει συγκρατήσει ανθρώπινες στιγμές (με κάποιους από τους 

φύλακές του), μέχρι και χιουμοριστικά περιστατικά. Οι σκηνές του 

Πάσχα του ’74 στη φυλακή είναι από τις καλύτερες του βιβλίου. 

«Φοβόσουν;» ρωτάω. «Φοβόμουν βέβαια, ήξερα ότι ήταν επικίνδυνο 
να πολεμήσουμε τη χούντα, αλλά έπρεπε να το κάνουμε». Και βγήκε 

αυτό το βιβλίο, σκέφτομαι, το τόσο καλογραμμένο, που ζωντανεύει 

πειστικά και με ενδιαφέρον την εποχή. «Πώς βλέπεις σήμερα τα πολι-
τικά πράγματα;» ρωτάω. Χαμογελάει κάπως πικρά και λέει: «Θα άξιζε 
να διαβάσουν το βιβλίο μου όσοι νέοι φωνάζουν πως δεν τελείωσε η 
χούντα, για να καταλάβουν τι θα πει πραγματικά δικτατορία. Τι θα πει 
να πολεμάς ένα στρατιωτικό καθεστώς και πόση διαφορά έχει από ένα 
διεφθαρμένο κοινοβουλευτικό καθεστώς». Κι ούτε φταίνε μόνο οι 

πολιτικοί για την κατάσταση, υπογραμμίζει, υπάρχουν και οι κακοί 

πολίτες. Εξάλλου το βιβλίο κλείνει τονίζοντας ότι η δικατορία δίδα-

ξε ότι η ελευθερία είναι η αδιαπραγμάτευτη αρχή. 

«Θα υπάρξει συνέχεια, θα γράψεις για την περίοδο από το 1974 και μετά, 
για την τηλεόραση, για το σινεμά, για τα χρόνια της πολιτικής αποστρά-
τευσης»; Απαντάει ότι δεν ξέρει ακόμα. Ανταλλάξαμε μερικά από τα 

βιβλία μας και εκτίμησα ιδιαίτερα τους «Σαλτιμπάγκους», μυθιστό-

ρημα εμπνευσμένο από τον αγώνα του Σκοντζόπουλου να φτιάξει 

το πρώτο αθηναϊκό θέατρο, στα χρόνια του Όθωνα. Σκέφτομαι ότι, 

αν δεν ήταν θεατράνθρωπος, ο Κοτανίδης θαυμάσια θα μπορούσε 

να είναι επαγγελματίας συγγραφέας.

Είδα και την παράσταση που παίζει, τον «Περικλή» του Σέξπιρ στο 

Εθνικό θέατρο (παρουσιάστηκε και στο Λονδίνο, στα προεόρτια 

της Ολυμπιάδας, μαζί με άλλες 36 παραστάσεις έργων του Σέξπιρ). 

Μου θύμισε κάτι από «Ελεύθερο Θέατρο», καθώς δεν είχε πρωτα-

γωνιστή, αλλά «πρωταγωνιστούσε» η συλλογικότητα όλων των 

ηθοποιών. «Δεν έκανες λάθος», μου είπε ο Κοτανίδης, «ο Χουβαρδάς 
αγαπούσε πολύ το “Ελεύθερο Θέατρο”». A

➜ d.fyssas@gmail.com

Θέατρο 
& επανάσταση 

Στην αυτοβιογραφία του «Όλοι μαζί, τώρα!» 

(εκδ. Καστανιώτης) ο Γιώργος Κοτανίδης 

βάζει σε μια τάξη το παρελθόν του  

Του ΔήΜήτρή ΦυΣΣα

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.

Ο μπαλαδόρος Γιώργος Κοτανίδης
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Πριν από 100 και βάλε χρόνια, οι πρώτοι τολ-
μηροί αεροπόροι έμπαιναν στα μονοκινητήριά τους 

και διέσχιζαν τους ωκεανούς κάνοντας την ανθρωπό-
τητα να παραμιλάει. Σήμερα, οι τολμηροί απόγονοί τους 

τελειοποιούν τις κατασκευές τους και είναι έτοιμοι να πά-
ρουν μέρος στο διαγωνι-
σμό που υπόσχεται να σε 
πάει μέχρι… τα σύννεφα! 

Ο  R e d  B u l l  F l u g t a g 
(Flugtag ίσον «ημέρα πτή-
σης» στα γερμανικά) με-
τά την ανατρεπτική του προσγείωση το 2005 στον Άγιο 
Κοσμά και αφού πέταξε σε όλο τον κόσμο, έρχεται ξανά 
στην Ελλάδα. 380 αιτήσεις κατέφθασαν στον Πύργο Ε-
λέγχου του Red Bull Flugtag και η τελική επιλογή ήταν 
πολύ δύσκολη. Περίπλοκες κατασκευές, κάθε είδους 
υλικά, μεγάλη φαντασία και πολύ μεράκι διέκριναν τα 
σχέδια των υποψήφιων ομάδων. Άλλα με έμφαση στην 
τεχνική λεπτομέρεια και άλλα στο χιούμορ (ετοιμάσου 
να δεις ιπτάμενα τσαρούχια, ταύρους, μέλισσες, καρό-

τα, ανεμόπτερα, φάλαινες), τα σχέδια 
εντυπωσίασαν την επιτροπή, που αποφάσισε 
με κριτήρια την εφαρμογή των κανονισμών, την 
τεχνική λεπτομέρεια της κατασκευής και τη φα-
ντασία πίσω από την ιδέα. 

Τελικά, 49 τετραμελείς ομάδες πήραν το χρυσό ει-
σιτήριο της συμμετοχής και τώρα η καθεμία βρίσκε-

ται με τα εργαλεία 
ανά χείρας, για την 
τελευταία λεπτομέ-
ρεια του οχήματός 
τους, προκειμένου 
να πετάξει σ τις 24 
Ιουνίου. Την ημέρα 

που θα δώσουν ραντεβού στην πλατεία Νερού, στον 
Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, θα πάρουν φόρα από τον 
ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο απογείωσης 30 μέτρων 
και θα ανοίξουν τα φτερά τους με τελικό προορισμό το 
γαλάζιο ορίζοντα ή... τον πάτο της θάλασσας, διεκδι-
κώντας μοναδικά έπαθλα! 

Για περισσότερες πληροφορίες
www.redbullflugtag.gr

Η φαντασία… 
έχει φτερά! 

Μη χάσεις το 2ο Red Bull 
Flugtag στις 24/6 στην 

Πλατεία Νερού (Ολυμπιακός 
Πόλος Φαλήρου) 
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Ποιοτικές 
γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου. 
Πανελλαδικά-Ευρώπη-
Αμερική-Αυστραλία. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. 
Με εντιμότητα, εχεμύθεια, 
σύγχρονες μεθόδους, 
στοχευμένα ραντεβού, 
κρατάμε την πρώτη 
θέση με ρεκόρ γάμων και 
ευτυχισμένων ζευγαριών. 
Γνωρίστε μας και αλλάξτε 
τη ζωή σας! Τώρα στη 
νέα μας διεύθυνση: 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 4ος 
όροφος, γρ. 3, τηλ. κέντρο 
210 3826.947, www.
abilityclub.gr  

ABILITY. Νέα μέλη: 
35χρονος μηχανολόγος 
με οικογενειακή 
επιχείρηση, 38χρονος 
κρατικός υπάλληλος, 
41χρονος μαθηματικός, 
44χρονος γιατρός-
ογκολόγος, 49χρονος 
μικροβιολόγος, 54χρονος 
μεγαλοεπιχειρηματίας-
επενδυτής με έδρα 
την Κύπρο, 59χρονος 
Νομικός, 62χρονος 
Ελληνοαμερικάνος, 
65χρονος συνταξιούχος-
εισοδηματίας, επιθυμούν 
σχέση ζωής-γάμο. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr  

ABILITY. 28χρονη 
χημικός, 31χρονη 
παιδοκόμος, 33χρονη 
μουσικός, 34χρονη 
φαρμακοποιός, 35χρονη 
επιχειρηματίας, 41χρονη 
γυμνάστρια, 45χρονη 
φυσικομαθηματικός, 
49χρονη στέλεχος 
Τραπέζης, 54χρονη 
μοντελίστ, επιθυμούν σχέση 
ζωής-γάμο. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr  

Αβαντάζ. Γνωριμίες Γάμου 
«Πάππας». Από το 1939 
υψηλών απαιτήσεων 
γνωριμίες γάμου από 
την ελίτ, και όχι μόνο, 
της αθηναϊκής και της 
παγκόσμιας κοινωνίας. 
Ιατροί, μηχανολόγοι, 
μεγαλοεπιχειρηματίες, 
ανώτεροι και ανώτατοι 
στρατιωτικοί, 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. Αναζητούμε 
Γιατρό από 32 έως 42 ετών 
ελεύθερο, εμφανίσιμο, 
καλού χαρακτήρα, για πολύ 
όμορφη 32χρονη δασκάλα 
με μεταπτυχιακό, πολύ 
ευκατάστατης οικογένειας 
επιστημόνων. Δεκτοί 
γονείς προς συνεννόηση. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος όροφος, 
210 3620.147, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr 

Ιδιοκτήτης επώνυμων 
Φροντιστηρίων 50χρονος, 
καθηγητής 2 ειδικοτήτων, 
1.92, μελαχρινός, 

εξαιρετικά γυμνασμένος, 
αρρενωπός, με πολύπλευρη 
προσωπικότητα, κάτοχος 
4 ακινήτων, μονοκατοικία, 
σπορ Mercedes, μηνιαίως € 
32.000, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κυρία έως 42 
ετών, όμορφη, μορφωμένη 
για τη δημιουργία 
οικογένειας. Αδιάφορο το 
οικονομικό. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, 210 
4176.812, 210 4179.152, 
www.louis.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει 
για γνωριμία γάμου: 
31χρονη εκπαιδευτικός 
σε Αμερικάνικο κολέγιο, 
ξανθιά, όμορφη, πρόσχαρη, 
με ηθικές αξίες, γνωρίζει 
αγγλικά, ισπανικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 2.000, 
διαμέρισμα, πατρική 
κτηματική περιουσία, 
εξοχικό, Ι.Χ., αγαπάει τη 
μουσική, τη λογοτεχνία, 
το κολύμπι, την οδήγηση, 
επιθυμεί να γνωρίσει το 
βασιλόπουλο του δικού 
της παραμυθιού. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. «Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων». 
Κεντρικό: Νίκης 24, 
Σύνταγμα, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, υποκατάστημα: 
Λεωφ. Σαρωνίδας 37, 
Σαρωνίδα, τηλ. κέντρο 
22910 60130, www.vip-
petridi.gr   

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει 
για γνωριμία γάμου: 
43χρονος αρχιτέκτονας 
Ελληνοαμερικάνος, 
αρρενωπός, γαλαντόμος, 
κοσμοπολίτης, γνωρίζει 
αγγλικά, γερμανικά, 
μηνιαίο εισόδημα πάρα 
πολύ καλό, μεζονέτα, 
οροφοδιαμέρισμα, 
εξοχικό, οικόπεδα, τζιπ 
και σκάφος, αγαπάει τα 
ταξίδια, την καλή ζωή, τη 
μουσική, το χορό και τα 
θαλάσσια σπορ, επιθυμεί 
να γνωρίσει μια αρχοντική 
γυναίκα με έντονη 
προσωπικότητα. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. «Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων». 
Κεντρικό: Νίκης 24, 
Σύνταγμα, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, υποκατάστημα: 
Λεωφ. Σαρωνίδας 37, 
Σαρωνίδα, τηλ. κέντρο 
22910 60130, www.vip-
petridi.gr   

Αθηναία 
Ελληνοαμερικάνα από 
Βοστόνη, πρόσφατα 
στη χώρα μας, γελαστή, 
κοκέτα, λόγω ελλείψεως 
κύκλου επιθυμεί να 
γνωρίσει αυθημερόν 
επιστήμονα-βιοτέχνη-
καπετάνιο-στρατιωτικό για 
συντροφικότητα-σχέση 
ζωής. Πανελλαδικά. 210 
8064.902         
                   

Ζήτα μου ό,τι θες

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

Looking for an experienced 
British nanny, living 
permanently in Athens, 
to look after a 2 years of 
age baby-girl. For further 
information, please contact 
694 6003988

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.

Σε 
είδα...
ΣτΑΣη ΕΦΕΣΟΥ 
Μελαχρινή, κοτσίδα, 
ήσουν με δύο κυρίες, 
κατέβηκες με τη μια 
από το Α7, δεν πρόλα-
βα να κάνω τίποτα… 
themonolith3@yahoo.
com 

ΜΕτρΟ
Στο Γκάζι, Παρασκευή 
27/4 στις 2 το βράδυ, 
μιλούσαμε ώσπου 
φτάσαμε Αιγάλεω… 
Σε λένε Κωνσταντί-
νο, σπουδάζεις στην 
ΑΣΚΤ και είσαι από την 
Καλαμάτα… Θέλω να 
σε ξαναδώ. a8inna@
gmail.com 

ΜΕτρΟ
Φορούσες καρό που-
κάμισο κι εγώ πράσινο 
μπλουζάκι, κατεβήκαμε 
και οι δύο σταθμό Λαρί-
σης, αλλά σε πήραν τη-
λέφωνο και έφυγες…

ΠΕζΟδρΟΜΟΣ 
ΘηΣΕΙΟΥ
Μελαχρινούλα με ροζ 
μπλούζα, τζιν και καφέ 
μπότες, πέρασες με μια 
φίλη σου, λάτρεψα το 
στιλ σου. 697 1985059

ROOSTER
1/5, σε ξαναείδα μετά 
από τρία χρόνια περί-
που, ξυρισμένο κεφάλι 
και μακρύ μούσι, πιο 
sexy, πιο γοητευτικός. 
Ήσουν χορευτής, 
την πρώτη φορά στο 
Sodade, δεν ήρθες μαζί 
μου γιατί ήμουν μικρός. 
Δεν με θυμάσαι σίγου-
ρα, σε αντίθεση με μένα.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕνΑκη
Πειραιώς 27/4, καστα-
νόξανθη με καρέ φο-
ρεματάκι και ζακετάκι, 
καθίσαμε κοντά στον 
πρόλογο της έκθεσης 
και συναντηθήκαμε και 
μέσα. Δεν μιλήσαμε, φο-
ρούσα χακί μπουφανάκι 
και γκρι t-shirt, στείλε 
μου. alphagloves@
yahoo.com 

ΙΠΠΟκρΑτΟΥΣ 48
24/4, απολάμβανα χοτ 
ντογκ όταν ήρθες με 
καυτό τζιν σορτς, έπα-
θα ανακοπή, ώσπου να 
μιλήσω χαμογέλασες 
και χάθηκες.

ν. ΣΜΥρνη
Δουλεύεις στον ΑΒ, εί-

σαι ξανθιά με αθλητικό 
παπουτσάκι και τρέχεις 
μαζεύοντας πράγματα, 
σε βλέπω κάθε μέρα 
από το παγκάκι.

LuxuS
Εξάρχεια, Πέμπτη με-
σημέρι σε είδα στο και 
θαύμασα τα κορακίσια 
μαλλιά σου, είμαι 51, 
έχω ελπίδες να σε ξα-
ναδώ;

ΜΑντΑΜΑδΟΣ 
ΛΕΣβΟΥ
18/4, ήθελες ν’ ακού-
σεις το θαύμα! Από Ν. 
Μάκρη είσαι. Ξανα-
συναντηθήκαμε στο 
European για Αθήνα. Σε 
κοιτούσα! Αν το δεις… 
tetoulini18@yahoo.gr 

βΟΥΛΙΑγΜΕνηΣ 
& ΑΛΙΜΟΥ
24/4 βράδυ, ζήτησες ο-
δηγίες για Αττική οδό, σε 
σκέφτομαι. npgr1970@
hotmail.com 

ΜΕτρΟ 
Δουκ. Πλακεντίας, Τρί-
τη 24/4, μπήκαμε μαζί, 
εσύ με μαμά ή θεία, 
κατέβηκες Σύνταγμα, 
κοιταζόμασταν, χαμο-
γελάσαμε και οι δυο, 
θέλω να σε ξαναδώ. 
lliaka46@gmail.com

ΛΕκκΑ
Καλέ μου bar-tender, 
ήπια την πιο τέλεια 
margarita που έχω 
δοκιμάσει ποτέ. Ήταν 
τόσο δυνατή, όσο και 
το βλέμμα σου. Θα 
ξανάρθω να ’σαι σίγου-
ρος, αλλά όχι μόνο για 
τα cocktails σου.

νΟΜΙκη ΑΘηνών
Τελικά Θοδωρής ή Α-
δάμ; Το κόκκινο θα σου 
πήγαινε περισσότερο! 
Έλα απέναντι να γνωρι-
στούμε…

νΟρΜΑνΟΥ
Ψάχναμε βινύλια, με 
ρώτησες τις τιμές, έχα-
σα τη γη, θα ήθελα να 
ψάξουμε μαζί την επό-
μενη φορά. oxirighos@
hotmail.com

BMW
Εκεί είσαι ρεσεψιονίστ. 
Σε βλέπω κάθε μέρα, 
και κάθε ημέρα είναι 
σαν πρώτη φορά για 
σένα υπέροχή μου, για 

σένα που δεν ξέρω πώς 
θα ένιωθες αν σου έλε-
γα πως είμαι παντρεμέ-
νος. 698 0570220

ΕΛΕνΑ
20/4, στο νοσοκομείο, 
τμήμα παθολογικά 
επείγοντα. Είσαι πολύ 
γλυκούλα με γυαλάκια, 
φορούσες ένα κίτρινο 
φορεματάκι, καθόσουν 
σε καροτσάκι γιατί δεν 
είχε άλλες καρέκλες. 
Είχες το νούμερο 439. 
Ελπίζω να ανάρρωσες. 

κΕρΑΜΕΙκΟΣ
Είσαι ο στρουμπουλός 
courier, καθημερινός 
στα ραντεβού σου. 
Είμαι στην υποδοχή 
του πρώτου ορόφου 
στη Θερμοπυλών, 
σήμερα μου είπες έχεις 
γενέθλια. Στις 21.00 
σχολάω, πέρνα να με 
πάρεις. Σου ετοιμάζω 
party έκπληξη. 
 
ΠΑρΑΛΙΑκη
Προς Πειραιά κοντά 
στο Ελληνικό, Κυριακή 
29/4 απογευματάκι. 
Πολλή κίνηση. Οδη-
γούσες ένα ΚΙΑ πικάντο 
μαύρο. Τέλεια αντίθεση 
το ξανθό με το μαύρο! 
Εγώ συνοδηγός. Σου 
χαμογέλασα και εσύ το 
ίδιο, αλλά μας χώριζε 
μια λουρίδα. Αν το δεις 
στείλε paraliaki2012@
yahoo.gr

ΕΥΕΛΠΙδών
Μικρή μου, εσύ θα με 
τρελάνεις. Κάθομαι 
σχεδόν όλη μέρα και πε-
ριμένω δικογραφίες για 
να σε πετύχω. Αχ, και 
να ’ξερες πόσες φορές 
έχω περιμένει ώρες ατέ-
λειωτες για να σε δω. 
 
γΟΥδΙ 
Τετάρτη 25/4 μεσημέ-
ρι, τρεις και κάτι, εγώ 
μέσα στο 230 και εσύ 
περπατούσες έξω απ’ 
το Παίδων... εντυπωσι-
άστηκα. Προσπάθησα 
να σε δω κι άλλο, αλλά 
κολλήσαμε στην κίνηση 
και εσύ προχώρησες. 
Είσαι ψηλή με μακριά 
ξανθά μαλλιά, είχες 
μαύρη τσάντα και τζιν 
παντελόνι και μπουφάν. 
Αν το δεις, ήθελα απλά 
να σου πω πως έπαθα 
πλάκα. Μοιάζεις έντονα 
με τη Liz Buckingham...

ΠΑρΑΛΙΑ
You were at the beach 
with your girlfriends, Ι 
was playing raquetes 
wearing a black bathing 
suit... Ι liked you...
 
040
Δευτέρα απόγευμα 
6.15 μπήκαμε μαζί από 
Καλλιθέα προς Πειραιά. 
Κατέβηκα Βρυώνη, 
εσύ μια στάση μετά, σε 
είδα που σηκώθηκες. 
Κοιταχτήκαμε για λίγο. 
Έπαθα πλάκα με το 
γλυκό προσωπάκι σου. 
Ελπίζω να το δεις...

κΕΦΑΛΑρΙ
Τι θα γίνει, ψηλέ, θα 
ανοίξεις τα πατζούρια 
σου εκεί στην Τζαβέλα 
στο δεύτερο όροφο; 
Μήπως μετακόμισες; Κι 
εγώ ποιον θα καλημερί-
ζω τώρα; Η απέναντι

γΛΥΦΑδΑ
Κάθε μεσημέρι γύρω 
στις 14.00, είναι η ώρα 
που σχολάς. Εγώ, εκεί-
νη την ώρα βγαίνω στο 
μπαλκόνι να καπνίσω. 
Φεύγεις πάντα γρήγορα 
μέσα σε ένα μπορντό 
Fiat. Περιμένω μια ματιά 
στον πρώτο όροφο.

κηΦΙΣΙΑΣ
Έξοδος Αττικής Ο-
δού, 19/4 στις 08.00. 
Οδηγούσες Renault 
Clio χρώματος ασημί. 
Σταματήσαμε στο 
ίδιο φανάρι, άκουγες 
δυνατά μουσική ενώ 
εγώ προσπαθούσα να 
σου μιλήσω. Όταν με 
αντιλήφθηκες άναψε 
πράσινο και χάθηκες...

ΠΕΙρΑΙΑΣ
Προπονείσαι κάθε μέρα 
στο ΣΕΦ. Είσαι βολεϊμπο-
λίστρια, ψηλή, μελαχρι-
νή. Μου έχουν πει πως 
το κόκκινο τσιμπιδάκι 
που φοράς στα μαλλιά 
σου είναι το γούρι σου. 
Για μένα το γούρι μου 
είσαι εσύ και το ξέρεις.

ΑΛΙΜΟΣ
Βγαίνω για περίπατο 
κάθε σούρουπο, με το 
σκύλο μου. Σε συναντώ 
στον πεζόδρομο της Α-
λίμου. Κάνεις τζοκινγκ, 
μου χαμογελάς κάθε 
φορά, το ίδιο και εγώ. 
Θα σταματήσεις να μου 
μιλήσεις επιτέλους;

Νώντα, γλυκό μου 
αγόρι, άλλο ένα Πάσχα 
ήσουνα μακριά μου, 
πόσο ακόμα θα ονει-
ρεύομαι τη λαμπάδα 
σου; 

Θέλω μόνο να ’σαι καλά 

big (μου). Φιλιά απ’ τη 
σκοπιά. Small εδώ! 

Χρόνια σου πολλά για 
την πρωτομηνιά, είσαι 
και η πρώτη! 

Είσαι σερβιτόρα σε 

restaurant-οειδές 
τμήμα στο Μαρούσι. 
Update: σε λενε Βάσια. 
Σκέφτηκα να σε βρω 
από τα likes στο fb 
του μαγαζιού, αλλά 
κανένας δεν «like» τη 
δουλειά του, οπότε 

απλά ρώτησα ένα συ-
νάδελφό σου. Μου ’πε 
κι άλλα, τώρα ξέρω πού 
μένεις, ποιο είναι το α-
γαπημένο σου φαγητό, 
χρώμα, τσιγάρα και τι 
έκανες πέρυσι το καλο-
καίρι. ●

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

Market
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

G-STAR RAW 
Ο παράδεισος του denim από ένα 

brand που έχει αναγάγει την κατα-

σκευή του σε επιστήμη. Αυθεντικά υ-

λικά, αρχιτεκτονική προσέγγιση στη 

ραφή και λειτουργικότητα είναι οι α-

ξίες που τα χαρακτηρίζουν, ενώ στα 

καταστήματα θα βρείτε επίσης πλήρη 

συλλογή ανδρικών και γυναικείων αξε-

σουάρ. The Mall Athens, Ανδρέα Παπαν-
δρέου 35, Μαρούσι 

HELLAS ONLINE 
Τις προσπάθειες των αθλητών της Ελ-

ληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο στηρί-

ζει, ως χορηγός, η hellas online. Καλή 

επιτυχία στους αθλητές μας Ηλία Η-

λιάδη (χρυσός Ολυμπιονίκης το 2004) 

και Ιουλιέτα Μπουκουβάλα στους Ο-

λυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο 2012.  

MC DONALD’S
Στις 5/5 στο McDonald’s Χαλανδρί-

ου θα γίνει από τον Άγγελο Χαριστέα 

η κλήρωση για τα δύο τυχερά παιδιά 

που θα γίνουν player escort, δηλαδή 

θα μπουν μαζί στο γήπεδο, χέρι-χέρι, 

με δύο από τους διεθνείς της εθνικής 

ομάδας ποδοσφαίρου στον εναρκτή-

ριο αγώνα Πολωνία-Ελλάδα του UEFA 

EURO 2012. 

CONCEPT STORE SHOP 
Μέχρι και τις 27/5 στις βιτρίνες και 

τους ιδιαίτερους χώρους του κατα-

στήματος θα μπορείτε να δείτε έργα 

της έκθεσης-εγκατάστασης, την οποία 

επιμελείται ο επίκουρος καθηγητής 

της ΑΣΚΤ Γιάννης Σκαλτσάς σε συνερ-

γασία με το Γραφείο Διασύνδεσης της 

ΑΣΚΤ. Ερμού 112Α 

COCA-COLA 
Τον Ιούνιο θα είναι διαθέσιμο το μαντί-

λι «Νιώσε την καρδιά σου», με κόκκι-

νες, λευκές και γκρι αποχρώσεις, που 

σχεδίασε η εταιρεία μόδας BSB, σε συ-

νεργασία με την Coca-Cola light. Όλα 

τα κέρδη θα διατεθούν στην Ελληνική 

Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλή-

ρωσης και Αγγειακής Νόσου για την 

ενίσχυση του προγράμματος. 
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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».

Έχω καιρό να σου γράψω, αλλά 
πάντα εκεί, σε διαβάζω, κι όσο 
μεγαλώνω και πια ντρέπομαι να 
πω τα ανομολόγητα σώψυχά μου 
στις κολλητές μου, εσένα σκέ-

φτομαι. Μυρτώ, από κάποτε «ταπεινό 
χαμομηλάκι» βρήκα τον «χόρχε λόρχε 
ντε λατίνο σαπουνόρις» που με αγάπη-
σε γι’ αυτό που είμαι, έτσι όπως είμαι. Κι 
εγώ το ίδιο, αν και κάποτε, «αχ, ρωτού-
σα γιατί το μικρό του σπίτι δε με χωρού-
σε», ως γνήσια drama queen.
Το σπίτι μας (πια) και μας χωρά και είμα-
στε πολύ καλά και προσεχώς παντρευό-
μαστε. Και γω ξαφνικά αυτοκαταταστρο-
φική –προ της πρότασης γάμου για να 
μην είναι η εύκολη απάντηση– να παθαί-
νω κάτι για το διευθυντή μου. 5 χρόνια 
«φλωρούμπα των βορείων προαστίων» 
τον έλεγα και μετά μου γύρισε το μυα-
λό, πώς σκατά; 10+ χρόνια διαφοράς, πα-
ντρεμένος με παιδιά, πώς να το πω, ούτε 
εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί παθαίνω τα-
ραχή όταν τον βλέπω και –κυρίως– γιατί 
τόση ηδονή, λαγνεία και πόθος.
Δεν έχω κάνει κάτι γιατί καταλαβαίνω 
τα προφανή, σέβομαι την οικογένεια 
και δεν είμαι άπιστη, αλλά όταν απιστεί 
το μυαλό, πραγματικά, πόση σημασία 
έχει η απιστία του σώματος; Η αμαρτία 
έχει συντελεστεί πολλάκις, κάνω (κα-
ταπληκτικό) σεξ με το φίλο μου σκεφτό-
μενη το διευθυντή μου, τι έχει μείνει; Η 
χαριστική βολή;
Μάλλον και ο διευθυντής βιώνει το ί-
διο δίλημμα, εικάζω με λιγότερες ενο-
χές (έχει τη φήμη για σιγανό ποταμάκι). 
Σκατούλες. Γίνεται να αγαπάς και να 
θέλεις να απιστήσεις; Είναι μόνο στο 
μυαλό μου; Είναι φυσιολογικό που θέ-
λω να γίνει και στην πραγματικότητα; 
Συνέχεια πλάθω σενάρια πώς με ξεμο-
ναχιάζει, σκάτα ξανά.
Και μετά άλλες σκέψεις, μήπως δεν 
γεννήθηκα για σύζυγος; Είμαι πια τό-
σο φιλήδονη; Είμαι κακός άνθρωπος; 
Σκατά για τρίτη φορά (γιατί στο μεταξύ 
λατρεύω το φίλο μου, τα μελλοντικά πε-
θερικά μου και όλο το σόι του!).
Δεν έχω επίλογο, μόνο ερωτήσεις...
Υ.Γ. Συγχώρεσέ με για τυχόν ανορθο-
γραφίες, καιρό θέλω να σου στείλω, πή-
ρα θάρρος πίνοντας κρασί παρ’ όλ’ αυτά.
Υ.Γ.2 Χωρίς να δημοσιεύσεις, μπορείς 
απλά να με κράξεις με το γνήσιο λατρε-
μένο χιούμορ σου μήπως και συνέλθω;

Γίνεται να μην το δημοσιεύσω τη στιγμή που 
πετάει η καρδιά μου από συγκίνηση και ιδι-
οτέλεια, αναγνωρίζοντας τους παλιούς μου 
αναγνώστες; Γίνεται να σας κράξω, όταν τόση 
υποκειμενικότητα υπέρ του γυναικείου φύ-
λου περισσεύει κρυφά μέσα μου; Κι εσείς, 
ταπεινό χαμομηλάκι μου, γίνεται να μην το 
φιλοσοφήσετε κάποια στιγμή, όταν ηρεμή-
σετε από το άγχος της «αιώνιας δέσμευσης» 
που έχετε όπως κάθε φυσιολογικός άνθρω-
πος; Θυμάμαι μια φιλενάδα, λίγο προτού 

παντρευτεί την καψούρα της ζωής της, να 
ξελογιάζεται ξαφνικά με ένα εντελώς άκυρο 
άτομο – ο οποίος ήταν επίσης παντρεμένος 
και αφερέγγυος και, ακριβώς γι’ αυτόν το 
λόγο, ένα ιδανικό αντίδοτο στο άγχος της. 
Υ.Γ. Προ της πρότασης γάμου η επιθυμία, αλ-
λά ήσασταν ήδη ασφαλής και βέβαιη – έτσι 
δεν είναι; Όταν καλύπτονται οι ανάγκες μας, 
μετατρέπονται σε δεδομένα ζωής και ξεχνιό-
μαστε. Ούτε εγώ ξέρω τι θα έκανα στη θέση 
σας. Σας λέω όμως με σιγουριά ότι θα συνερ-
χόμουν αμέσως αν σκεφτόμουν ότι κινδυνεύ-
ει από εμένα την ίδια η ψυχή μου. Και άρα 
το μέλλον μου με κάποιον που θέλω να είμαι 
μαζί του. Όσο κι αν είναι αυτό το μέλλον.

»Γεια σου, Μυρτώ μου, είναι η 
πρώτη φορά που σου γράφω, 

αφορμή στάθηκε αυτό που έγραψες 
σχετικά με την επιστολή και το σχόλιο 
στον Χαράλαμπο.Είπες ότι δεν ξέρεις 
την κατάσταση με το φέις. Σκέψου ότι 
πριν από αυτό, δηλαδή την εποχή των 
γονιών μας, ήταν η αλληλογραφία. Κι 
εκεί δεν γνωρίζονταν και συναντιόνταν 
οι άνθρωποι; Απλά με πιο αργούς ρυθ-
μούς. Δεν είναι περίεργο να γνωρίζει 
γυναίκες από κει – άλλωστε πού να τις 
γνωρίσει; Όπως είχε γράψει σωστά ένας 
άλλος αναγνώστης σου, οι γυναίκες πια 
δεν μιλάμε σε έναν άγνωστο, έχουμε 
ψηλά το τουπέ, είμαι γυναίκα αλλά να 
λέμε τα άσχημά μας, συμφωνείς; - Λίτσα

Όχι απόλυτα, αλλά για να πω την αλήθεια, δεν 
έχω σπουδαία επιχειρήματα εναντίον του fb. 
Απλώς το βαριέμαι.

Άσχετο. Φάτσα στα κανάλια η φωτό της Ρω-
σίδας πόρνης «προς προστασία του πολίτη». 
Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθεί ο 
κόσμος. Σώωπα. Έφτανε η δημοσιοποίηση 
της διεύθυνσης του οίκου ανοχής. Ανθρω-
ποφάγοι. 

Άσχετο. Σ’ αυτές τις εκλογές ας μην είμαστε 
παλαμάκηδες, χαβαλέδες, αδιάφοροι ή α-
πλώς φοβισμένοι. «Ελπίζω –ναι, ελπίζω, αν 
και δεν ελπίζω σε τίποτα και σε κανέναν– 
να γίνουμε οι πρώτοι  Έλληνες που θα έχουν 
έναν πρωθυπουργό από την Αριστερά. Α-
κόμα κι αν εγώ δεν θα τον έχω ψηφίσει. Αν 
η Αριστερά –που ήταν πάντα για τα δύσκο-
λα– δεν τα καταφέρει τώρα που είναι όλα 
υπέρ της, δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Και δεν 
θα έχει λόγο ύπαρξης. Θα είναι γραφική». 
Το έγραψε ο pitsirikos στο site του. Μπείτε 
να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο, αξίζει 
τον κόπο.

Άσχετο. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ψήφος 
διαμαρτυρίας. Το ξέρω ότι το ξέρετε, αλλά 
ήθελα να το πω.  A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Η άνοιξη είναι η εποχή σου. Aprilius σημαίνει Α-
νοίγω: Ανοίγομαι σε καινούργιες πράξεις, πιθα-
νότητες και ταξίδια. Μαθαίνω κάτι καινούργιο 
ή αναζωογονώ την καριέρα μου και τις σχέσεις 
μου βλέποντάς τες από απόσταση. Ανοίγω ένα 
καινούργιο κεφάλαιο.  Βεβαίως δεν χρειάζεται 
σώνει και ντε να συμβεί κάτι που θα συγκλονίσει 
και θα ανανεώσει το προσωπικό σου σύμπαν, 
αν και τουλάχιστον για τους γεννημένους στο 
πρώτο δεκαήμερο κάτι τέτοιο είναι ζητούμε-
νο και συμβαίνει (συνέβη ή θα συμβεί), αλλά η 
αίσθηση που σου προσφέρεται και έγκειται σε 
αλλαγές παντού είναι κάτι πάρα πάνω από α-
παραίτητη – πολλές φορές όχι ευχάριστες όταν 
συμβαίνουν, αλλά εκ των υστέρων απαραίτη-
τες. Συμπέρασμα: Σε όποια κατάσταση κι αν βρί-
σκεσαι σε έχουν φέρει οι επιλογές σου –οι δικές 
σου επιλογές– και αυτές είναι που θα πρέπει να 
αλλάξεις, να οργανώσεις, να τελειοποιήσεις. Και 
για να μη νομίζεις ότι το σύμπαν είναι εμπαθές 
μαζί σου, η Αφροδίτη στους Διδύμους σημαίνει 
ότι μπορείς να λιώσεις και παγάκια κάθε φορά 
που βγαίνεις έξω για να διασκεδάσεις ή για να 
συναντήσεις κάποιον/α που σε ενδιαφέρει. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση ούτε και 
μεγαλύτερη εκτίναξη της αυτοπεποίθησης από 
το να αναλαμβάνεις να φέρεις εις πέρας κάτι δύ-
σκολο κι όχι μόνο να τα καταφέρνεις καλά, αλλά 
κι ακόμα περισσότερο να κάνεις κι ένα βήμα πιο 
μπροστά. Ξανά: Η παρουσία του Δία στο ζώδιό 
σου και του Άρη στην Παρθένο σού δίνουν (σου 
έδωσαν ή θα σου δώσουν) την τέλεια ευκαιρία 
να αναλάβεις και να φέρεις εις πέρας οποιαδή-
ποτε αποστολή και να αισθανθείς ότι οι επιθυ-
μίες σου εκπληρώνονται. Άσε τις γκρίνιες –η 
ζωή δεν λειτουργεί με παράδοση κατ’ οίκον–, 
συν Αθηνά και χείρα κίνει. Αν δεν βρέξεις κώλο, 
δεν πιάνεις ψάρια – πόσο πιο παραστατικά να 
σου πει κάποιος ότι τώρα που ο αέρας είναι ευ-
νοϊκός χρειάζεται να αναλάβεις πρωτοβουλίες; 
Επίσης, συνειδητοποίησε επιτέλους ότι στον 
κόσμο που ζούμε οι λέξεις Ασφάλεια - Σιγουριά 
- Μονιμότητα και Διάρκεια είναι χωρίς αντίκρι-
σμα, όταν τις περιμένεις από τους άλλους και 
δεν τις καλλιεργείς για τον εαυτό σου. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Eδώ και μήνες νιώθεις σαν παιδί που οι γονείς 
τού επιβάλλουν να τελειώσει όλα τα μαθήμα-
τά του πριν του επιτρέψουν να δει μισή ώρα 
τηλεόραση. Οι γονείς, η οικογένεια, οι εργο-
δότες – πάντα κάποιος στα πόδια σου που δεν 
σου επιτρέπει να πάρεις ανάσα. Δεν μπορείς να 
ευχαριστηθείς καν μια ερωτική γνωριμία γιατί 
κατευθείαν ο Άλλος/η απαιτούν δέσμευση, ή 
γιατί εσύ τη σοβαρεύεις αφού έχεις βαρεθεί 
να τραβολογιέσαι δεξιά κι αριστερά. Time out: 
Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, κυκλοφορείς 
σαν γοητευτική παγίδα για τους άλλους. Η δι-
άθεση να ξαναμπείς σε μία ερωτική περιπέτεια 
αναζωπυρώνεται, ακόμα και αν η προηγούμενη 
σχέση σου διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη και η 
απώλεια είναι ακόμα νωπή. Ακόμα κι αν ο Κρό-
νος σού στερεί τη μαγεία με τα στάνταρτνς που 
πρέπει να έχει ο Άλλος/η, εντούτοις είναι τονω-
τικό να αισθάνεσαι και πάλι ότι μετράς.

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Είσαι επιθετικός στα ερωτικά σου ή αξιαγάπη-
τος στις επαγγελματικές σου σχέσεις; Ή το α-

ντίθετο; Το σωστό θα ήταν να έβαζες ίσες δό-
σεις έκρηξης και κατανόησης και στα δύο είδη 
σχέσεων. Όταν είναι να συγκρουστείς, βέβαια, 
θα προτιμούσες να ανοίξεις την πόρτα και να 
φύγεις για σαφάρι στην Αφρική. Ένα βλέμμα 
σου, όμως, είτε στους συνεργάτες σου είτε στο 
πρόσωπο που αγαπάς, θα σε πείσει ότι πρέπει 
να κάνεις κάποιες σοβαρές συζητήσεις/δια-
πραγματεύσεις, εάν θέλεις να αποφύγεις γκρί-
νιες και  παράπονα. Δεν πρόκειται για ξαφνικό 
διαγώνισμα που μπήκε μόνο και μόνο για να 
σε αγχώσει. Κάποιες στιγμές πρέπει να κάνεις 
στους άλλους γνωστές τις επιθυμίες σου και να 
ακούς τις δικές τους. Σίγουρα έχεις κουραστεί 
κι έχεις χτικιάσεις να ανακυκλώνεις τα ίδια και 
τα ίδια και μπαίνεις στον πειρασμό να παρατή-
σεις τα πάντα και τους πάντες σύξυλους χωρίς 
καμιά προειδοποίηση. Το ίδιο με τη δουλειά, το 
ίδιο με την καριέρα, το ίδιο με την καθημερινή 
ρουτίνα, το ίδιο με τις σχέσεις. Σιγουριά και Πει-
θαρχία είναι οι όροι του Κρόνου, ενέργεια για 
Αλλαγή και Νέες Εμπειρίες είναι οι υποσχέσεις 
του Ουρανού. Μεταμόρφωση μέχρι το μεδούλι 
η επέμβαση του Πλούτωνα. Περνάς, πέρασες, 
θα περάσεις τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη 
ζωή σου. Φυσικά και θα νικήσεις. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Gotta move/ Gotta get out/ Gotta leave this 
town/ Gotta find some town/ Some bright new 
town/ Some new town/ with new places new 
lights/ And most of all some new, new faces… 
Ναι, αυτό το παλιό τραγούδι της Μπάρμπρα 
Στρέιζαντ σου ταιριάζει γάντι. Θέλεις να μετα-
κινηθείς, να μετακομίσεις, να ταξιδέψεις, να α-
ναζητήσεις μια καινούργια ζωή, μια καινούργια 
αρχή, να γνωρίσεις καινούργιους ανθρώπους, 
να δεις νέα πρόσωπα, να ερωτευθείς, να ζή-
σεις, να δημιουργήσεις. Κάποιος υποψιασμένος 
θα σου πει ότι όλη αυτή η παθιασμένη ανάγκη 
για καινούργια πράγματα, πρόσωπα, όνειρα 
και νέες αρχές λειτουργούν σαν άλλοθι για να 
επιστρατεύσεις μερικά από τα παλιά σου κόλπα 
προκειμένου να αποφύγεις τη δέσμευση, να 
τραπείς σε φυγή μπροστά στις ευθύνες και να 
αντισταθείς στην ενηλικίωση. Ναι, η ενηλικίω-
ση δεν είναι το γερό χαρτί σου και ούτε συγκα-
ταλέχθηκες ποτέ ανάμεσα στα ζώδια που ανα-
ζητούν την ασφάλεια της ωριμότητας. Οπότε, 
τώρα μπορείς να ξεμυαλιστείς και να αποφασί-
σεις τα καινούργια ξεκινήματα με ενθουσιασμό 
εφήβου – σε παίρνει. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Είναι διαπιστωμένο ότι οι Παρθένοι δουλεύουν 
πολύ επειδή μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον 
που τους πέρασε το μήνυμα ότι «Είσαι η Δουλειά 
σου». Αυτό σημαίνει ότι Παρθένος και Δουλε(ί)ά 
–όπου θέλεις βάζεις τον τόνο– αποτελούν ταυ-
τόσημες έννοιες.  Όπου πάντως κι αν οφείλεται 
η προσήλωσή σου στην εργασία, το σίγουρο 
είναι ότι τα μέλη του ζωδίου σου, όταν ακούνε 
«διασκέδαση», ο αυτόματος συνειρμός είναι 
«χάσιμο χρόνου» ή στην καλύτερη περίπτω-
ση «μικρό διάλειμμα μεταξύ δύο εξοντωτικών 
ωραρίων». Ο Άρης στο ζώδιό σου σε κάνει να 
γκαζώνεις επαγγελματικά με καλά αποτελέ-
σματα και η Αφροδίτη στο ζενίθ του ηλιακού 
σου ωροσκοπίου σε κάνει το χαϊδεμένο παιδί 
των αφεντικών ή αυτών που έχουν επιρροή, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσεις 
τις διεκδικήσεις σου. Α, ρίχ’ το λίγο έξω – δεν εί-
ναι χάσιμο χρόνου, αλλά κερδισμένος χρόνος.   

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η έντονη δραστηριότητα στον 12o οίκο σου 
(άγχος, ηττοπάθεια, συμπάθεια, συμπόνια, α-
νιδιοτέλεια, μοναχική δημιουργία),  ο  Ερμής 
στον Κριό (επαγγελματικές συναντήσεις, δια-
προσωπικές σχέσεις) και η Αφροδίτη στους Δι-

δύμους (μετακομίσεις, τα-
ξίδια, σπουδές, διαύγεια, 
αποστασιοποιημένο αί-
σθημα, εξιδανικευμένοι 
έρωτες) δείχνει καταρ-
χάς έναν αγώνα ανάμεσα 
στο να εξαφανιστείς και 
να πέσεις με τα μούτρα 
στην κοινωνική ζωή.  
Πρ ο ειδ ο π ο ιή σ εις :  1) 
Οτιδήποτε εν κρυπτώ 
πρέπει να είναι κρυστάλ-
λινης καθαρότητας, γιατί τα 
αποτελέσματά του θα αποκαλυφθούν. 2) Τρεις 
σε μια σχέση είναι πλήθος. 3) Tο να βάζεις άλ-
λον να βγάλει το φίδι από την τρύπα δεν είναι 
λύση. 4) Το να επικοινωνήσεις την ευαισθησία 
και τις μύχιες σκέψεις σου στους ανθρώπους 
που σε ενδιαφέρουν δεν είναι θανατηφόρο.5) 
Μην αφήσεις να περάσει ανεκμετάλλευτη η 
εύνοια που υπάρχει για θετικές εξελίξεις στην 
επαγγελματική σου ζωή. 

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Όσο και αν σε ενοχλεί η Κρόνια εσωτερική ανα-
μόχλευση δεν μπορείς να αποφύγεις μία δύο 
έντονες περιόδους παρατεταμένου απολογι-
σμού της ζωής σου, o οποίος μερικές φορές σε 
αποδιοργανώνει με τα τραύματα και τις αγκυ-
λώσεις που συνειδητοποιείς ότι κουβαλάς. Με 
την Αφροδίτη ωστόσο στους Διδύμους  και τον  
Δία πάντα στον Ταύρο, ξέρεις ότι δεν μπορείς  
να  αναστενάζεις  και να γκρινιάζεις γι’ αυτά που 
άφησες πίσω, ή που επιβάλλεται να αφήσεις. 
Μπορείς να γίνεις ο καλύτερος διαφημιστής 
του εαυτού σου και να συνειδητοποιήσεις αυ-
τό που υποψιαζόσουνα  πάντα – ότι η ευτυχία 
είναι στιγμιαία, αλλά αξίζει τον κόπο. Επίσης, 
όσο περισσότερη παθητικότητα και ακινησία 
δείχνεις, τόσο περισσότερο το σώμα και η ψυ-
χή θα σε απειλούν με κατάρρευση. Δεν έχεις 
την πολυτέλεια καθισμένος/η  στη θέση του 
συνοδηγού να πηγαίνεις όπου σε πηγαίνουν. 
ΕΣΥ είσαι στη θέση του οδηγού. ΕΣΥ το πας το 
αυτοκίνητο. ΕΣΥ διαλέγεις κατεύθυνση.  Κάνε 
σημαντικές αλλαγές, περπάτα σε καινούργιους 
απάτητους δρόμους, ανοίξου, αλλά  χωρίς να 
δημιουργείς πίσω σου έρημο.   

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

«Πάνω από όλα η περιπέτεια, το ρίσκο, η πρω-
τοτυπία, το μοναδικό» είπε ένας Τοξότης μιλώ-
ντας στους συνεργάτες του για ένα νέο σχέδιό 
του. «Οι επεξηγήσεις και οι λεπτομέρειες μας 
τρώνε πολύτιμο χρόνο». Έχει περάσει καιρός 
από την τελευταία φορά που ένας Τοξότης μί-
λησε με τέτοιο ενθουσιασμό κι αυτοπεποίθη-
ση. Με τον Ερμή στον Κριό και την Αφροδίτη 
στους Διδύμους, οι Τοξότες ζουν ένα ανοιξιά-
τικο διάλειμμα – γιατί από τα μέσα Μαΐου αντι-
μετωπίζουν τις τελευταίες μεγάλες δοκιμασίες 
της χρονιάς. Σα να έχουν αρχίσει να ξυπνάνε 
και τεντώνοντας το σώμα τους για να ξεπια-
στούν, μας διαβεβαιώνουν ότι έχουν γυρίσει 
στην κούρσα με απαιτήσεις πρωταθλητισμού. 
Ακόμα κι αν είσαι ώριμος ενήλικας ή τόσο κυνι-
κός ή τόσο απογοητευμένος, ώστε να αποδο-
μείς όλα τα στάδια μιας ερωτικής περιπέτειας 
και να επικεντρώνεσαι στο αναπόφευκτο ξε-
θώριασμα του πάθους, θα ήταν καλύτερα να 
μην εκλογικεύσεις έναν έρωτα που μπορεί να 
έχει ή να  μην έχει μέλλον. Είναι προτιμότερος 
ένας καφές με ένα φίλο, από μια πρώτη φορά 
με κάποιον ενδιαφέροντα τύπο;  

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Αφού έχεις ένα Υπερεγώ που μένει άγρυπνο 
όλο το εικοσιτετράωρο και σου ψιθυρίζει ότι 
δεν δουλεύεις αρκετά ακόμα κι αν δουλεύεις 
16 ώρες τη μέρα, ότι δεν έχεις αναγνωριστεί 

όσο σου αξίζει ακόμα κι 
αν θεωρείσαι εξαιρετι-
κός επαγγελματίας, ότι 
δεν έχεις αντιμετωπίσει 
αρκετά εμπόδια ακόμα 
και αν ώρες-ώρες νομί-
ζεις ότι είσαι ο Σίσυφος, 
τότε είναι μάλλον σίγου-
ρο ότι δεν έχεις κανένα 
λόγο να φοβάσαι  όταν 
περπατώντας στο δάσος 

έρχεσαι αντιμέτωπος με 
τέρατα που έχουν τη μορφή 

αφεντικού ή ανταγωνιστή ούτε να αγχώνεσαι 
όταν αντιμετωπίζεις αντιξοότητες, εμπόδια, 
αναποδιές. Αυτά αφορούν τον ανάδρομο Κρό-
νο στον Ζυγό, στον τομέα δηλαδή της κοινωνι-
κής και επαγγελματικής καταξίωσης. Όμως η 
Αφροδίτη στους Διδύμους είναι ένα εργασιακό 
ελιξίριο που σε βοηθάει στις επαγγελματικές 
σου δοσοληψίες, στις εργασιακές σου σχέσεις, 
στην αίσθηση ότι τίποτα δεν πρόκειται να σε 
βγάλει από το δρόμο σου επαγγελματικά. Ταυ-
τόχρονα και ως reminder θυμήσου ότι με τον 
Δία στον Ταύρο μέχρι τα τέλη του Ιουνίου, η 
ερωτική ζωή είναι ένα ανοιχτό θέμα και ότι ο 
ερωτισμός έρχεται στην επιφάνεια σαν βαθιά 
επιθυμία που αναζητά ικανοποίηση, οπότε δεν 
είναι καθόλου καλή κίνηση η επιλογή της  μο-
ναχικότητας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Με τον Ποσειδώνα στους Ιχθείς (δηλαδή στην 
οικονομική σου ασφάλεια) και τον Άρη εδώ και 
μήνες στην Παρθένο (στα οικονομικά που δια-
χειρίζεσαι με τους άλλους ή τα οικονομικά σου 
που εξαρτώνται από άλλους), πιέζεσαι: α) Να 
σιγουρευτείς ότι ο σκοπός για τον οποίο τρέ-
χεις εργασιακά και επαγγελματικά είναι αυτός 
που θέλεις και σε ενδιαφέρει β) Nα αναζητή-
σεις ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθή-
σουν να σταθεροποιηθείς οικονομικά είτε με 
συνεργασίες είτε στηρίζοντάς σε ως ελεύθερο 
επαγγελματία γ) Nα κάνεις τα επαγγελματικά 
σου προσόντα και προϊόντα γνωστά σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους, ανοίγοντας την επαγ-
γελματική σου γκάμα, ακόμα κι αν χρειαστεί να 
ξανακαθίσεις στα θρανία δ) να ανοιχτείς με τη 
βοήθεια του Δία στο εξωτερικό ή να ανοίξεις 
δοσοληψίες με το εξωτερικό ε) να οργανώσεις 
το επαγγελματικό σου μέλλον με ορίζοντα 
δωδεκαετίας κι όχι με βραχυπρόθεσμη προο-
πτική. Υ.Γ. Ναι, ναι, υπάρχει και ο Έρωτας και η 
καλή ζωή – απόλαυσέ τα στις ελεύθερες ώρες.   

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Με την Αφροδίτη στον 4ο οίκο σου, η οικογένεια 
και το σπίτι μοιάζουν το τελευταίο καταφύγιο 
σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Εδώ είναι 
η καρδιά σου, οι άνθρωποί σου, η πολυθρόνα 
σου, οι ρίζες σου. Μπορείς ακόμα να νιώσεις 
ήρεμος και ασφαλής ανάμεσα σ’ αυτούς που 
έχεις επιλέξει ως «οικογένειά» σου και με τους 
οποίους δεν σε δένουν δεσμοί αίματος αλλά 
δεσμοί επιλογής και αγάπης, με αυτούς που δεν 
σε κρίνουν και σε αφήνουν να είσαι ο εαυτός 
σου. Αν υπήρξε αναταραχή στο οικογενειακό 
περιβάλλον ή στις στενές σχέσεις σου, ή κά-
ποιες παραφωνίες στα επαγγελματικά σου, λει-
αίνονται. Αν ο Άρης σε κάνει να νιώθεις απογο-
ήτευση και θυμό για κάποιους που θεωρούσες 
ότι δεν επρόκειτο ποτέ να σε πουλήσουν, ή για 
κάποιον/α που δεν σε στηρίζει, δεν σε βοηθάει, 
που αδιαφορεί, μην τραβάς το σχοινί μέχρι να 
σπάσει. Περίμενε. Α, ναι. Η Αφροδίτη επουλώνει 
τις πληγές και σε κάνει να συγχωρήσεις ακόμα κι 
αυτούς που δεν αξίζουν τη συγνώμη σου. A  

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

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Ταύρε, στον κόσμο που ζούμε 
οι λέξεις Ασφάλεια - Σιγουριά -  
Μονιμότητα και Διάρκεια 
είναι χωρίς αντίκρισμα, όταν 
τις περιμένεις από τους άλλους

Κυκλοφορεί
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