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 Ο Γιώργος Πανόπουλος επιτίθεται στους νεο-χίπις, σελ. 14 

κ έ ν τ ρ ο  -  Σ Υ ν τΑ Γ Μ Α

Μιλούν 
Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Μιχαήλ Μαρμαρινός 
Κώστας Γιαννακίδης 
& Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης
Νικολό Αμανίτι
Δημήτρης Δημητριάδης
Φλωρίκα Κυριακοπούλου 
Ρένα Σακελλαρίδου &
Μόρφω Παπανικολάου

Τατσόπουλος; 
Δεν είναι αυτό 
που νομίζετε! 

Του Γιώργου Σιακαντάρη
σελ. 20

Ο Μένης 
Κουμανταρέας 

και οι comme il faut 
κάφροι 

Του Θανάση Χειμωνά
σελ. 20

Ατμόσφαιρα γιορτής 
στο Μέγαρο Μουσικής 

Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη
σελ. 41

Τα νέα στέκια και τα πρόσωπα
Του Γιώργου 

Δημητρακόπουλου
σελ. 22
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Το «επονείδιστο» χρέος.  Πριν λίγες μέρες, οι κάτοχοι ελληνικών ο-
μολόγων που είδαν τον Φεβρουάριο με το PSI τις οικονομίες τους να 
εκμηδενίζονται, μπήκαν στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και τα 
έκαναν λαμπόγυαλο. Δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, πανεπιστή-
μια και ασφαλιστικά ταμεία δηλώνουν ότι τα αποθεματικά τους μει-
ώθηκαν δραματικά γιατί είχαν επενδύσει σε ομόλογα ελληνικού δη-
μοσίου. Αυτοί διαπίστωσαν με τον πιο οδυνηρό τρόπο τι σημαίνουν 
οι μαγκιές καφενείου για διαγραφή του χρέους, μονομερείς καταγ-
γελίες και «δεν πληρώνω-δεν πληρώνω». Παρ' όλα αυτά, ακόμα και 
σήμερα υπάρχουν πολιτικά κόμματα και ΜΜΕ που κατηγορούν τους 
«ξεφτιλισμένους» Ευρωπαίους γιατί δεν ανταποκρίνονται γρήγορα 
στο αίτημά μας για παράταση 2 χρόνων, γιατί δεν βρίσκουν δηλαδή 
γρήγορα τη χρηματοδότηση, γιατί δεν αποφασίζουν αμέσως τη 
διαγραφή κι άλλου μεγάλου μέρους από το χρέος μας. Είναι σίγουρα 
πολύ προοδευτικό να φορτώνεις τα προβλήματά σου στους Ευρω-
παίους συνταξιούχους, στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Η 
Ευρώπη για μία ακόμη φορά έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, ξεπέ-
ρασε τις δυσκολίες και ανέλαβε το κόστος. Κι αυτό είναι σωτήριο για 
μας. Αλλά εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ο «τζάμπας» δεν είναι 
ποτέ προοδευτική στάση, δεν είναι μαγκιά να απαιτείς δανεικά. 
Μακάρι να αντιμετωπίζαμε περήφανα την κρίση, όπως η Αρ-
γεντινή. 10 χρόνια μετά την πρώτη χρεοκοπία και μετά από 10 
χρόνια σκληρής λιτότητας και καταστροφή της οικονομίας, τέτοια 
που εμείς ούτε φανταζόμαστε, η Αργεντινή βρίσκεται πάλι στα 
πρόθυρα νέας χρεοκοπίας και στα λιμάνια κατάσχουν τα πολεμικά 
της πλοία για χρέη. Όσοι έλεγαν για μονομερείς ενέργειες, εκβι-
ασμούς της Ευρώπης και απειλές εναντίον όλου του υπόλοιπου 
πλανήτη, δεν μπορούν καν να αντιληφθούν τα μεγέθη και τα προ-
βλήματα της εποχής. Αδαείς και αγράμματοι θαμώνες τηλεοπτι-
κών εκπομπών, μπέρδευαν τους παγκόσμιους συσχετισμούς με 
τις ατάκες καφενείου στα πάνελ. 
Κάθε τρίμηνο φοβίζουν το λαό ότι χρεοκοπούμε και δεν χρεο-
κοπήσαμε. Γιατί δεν το λένε αυτό στους καρκινοπαθείς που δεν 
βρίσκουν τα φάρμακά τους; Γιατί δεν το λένε στους εκατομμύρια 
ασφαλισμένους που πρέπει να πληρώνουν τα φάρμακα από την τσέ-
πη τους επειδή δεν εξαργυρώνουν συνταγές των ταμείων τα φαρμα-
κεία; Φυσικά και έχουμε χρεοκοπήσει και περιμένουμε κάθε φορά τη 
δόση. Μόνο που για να πληρώνονται ακόμα οι μισθοί και οι συντάξεις 
εκδίδονται σιωπηλά και άλλα έντοκα γραμμάτια και αφαιρείται κι 
άλλη ρευστότητα από τις τράπεζες, δηλαδή από την οικονομία. Και 
αυξάνονται τα χρέη προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα λουκέτα και 
αύξηση της ανεργίας. Αλλά αυτή η χρεοκοπία δεν τους ενδιαφέρει 
καθόλου. Ο χώρος των ενδιαφερόντων τους είναι μόνο το δημόσιο. 
Τα λεφτά δεν πάνε στην οικονομία, πάνε στους τοκογλύφους. 
Κατά έναν περίεργο τρόπο, όταν το κράτος έχει ανάγκη να πληρώσει 
τις υποχρεώσεις του εκδίδει έντοκα γραμμάτια και παίρνει λεφτά. Ό-
ταν μετά πρέπει να πληρωθούν αυτά τα δανεικά, τότε τα λεφτά «πάνε 
στους τόκους και στα δάνεια και όχι στην οικονομία». Τα λεφτά βέβαια 
πάνε στην οικονομία, πάνε στα χρέη του κράτους προς ιδιώτες που 
είναι αιτία για χιλιάδες λουκέτα στην αγορά. Πάνε στα έντοκα γραμμά-
τια, πάνε στις τράπεζες για να ανακεφαλαιοποιηθούν, μπας και κυκλο-
φορήσει ξανά χρήμα στην οικονομία. Πάνε κατευθείαν στο έλλειμμα. 
«Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Η αλήθεια είναι 
ότι έχει καιρό ν' ακουστεί στη Βουλή. Καθώς όλο και περισσότερες 
χώρες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έμπαιναν σε προγράμματα δη-
μοσιονομικής προσαρμογής, καθώς αισίως έχουμε φτάσει στα 4 
τα κόμματα που κάποια στιγμή έχουν πάρει μέρος σε κυβέρνηση, 
ο μύθος του προδότη Γιώργου Παπανδρέου που οδήγησε τη χώρα 
στα νύχια του ΔΝΤ μοιάζει πια αστείος. Καθώς ο κομμουνιστής πρόε-
δρος της Κύπρου Χριστόφιας υπογράφει αυτές τις μέρες το δικό του 
μνημόνιο με την τρόικα, φαντάζομαι ότι απλώς έχουν ξεχάσει τα ελ-
ληνικά αριστερά κόμματα να καταγγείλουν την «κυβέρνηση Τσολά-
κογλου» του Χριστόφια και τη «δικτατορία και κατοχή» της Κύπρου. 
Ο «αφελληνισμός» της οικονομίας. Είναι ενδιαφέρον να παρα-
τηρείς πόσο εύκολα κυβερνητικά κόμματα, καθεστωτικά Μέσα 
και «αντισυστημική» αντιπολίτευση συμπίπτουν πάντα στην υ-

περάσπιση του καθεστώτος της διαφθοράς και της διαπλοκής. Η 
Ευρώπη λέει το αυτονόητο, ότι αν χρηματοδοτηθούν οι τράπεζες 
με λεφτά των Ευρωπαίων φορολογούμενων, θα πρέπει να υπάρχει 
μια επιτροπεία για τη σωστή χρήση της οικονομικής ενίσχυσης. Δη-
λαδή, για να καταλαβαινόμαστε, να μην πηγαίνουν τα λεφτά των 
καταθετών σε δάνεια στα πολιτικά κόμματα, ούτε σε πολιτικούς 
που αποκτούν 50 ακίνητα ο καθένας με μαγικό τρόπο, ούτε σε χρε-
οκοπημένους επιχειρηματίες, ούτε σε media του εκβιασμού, ούτε 
στα στελέχη της τράπεζας. Υπερβολικές απαιτήσεις, ε; Η αλήθεια 
είναι ότι το σύστημα εξουσίας σύσσωμο περιμένει τη δόση, όπως 
ο ναρκομανής. Κόμματα, δημόσιες επιχειρήσεις, χρεοκοπημένα 
media, δήμαρχοι και κοινοτάρχες ετοιμάζονται για τη διανομή, 
όπως πάντα. Το σύστημα εξουσίας είναι μονομπλόκ, κυβερνητικό 
και «αντισυστημικό», αλλάζει ρόλους, καθεστωτικό πάντα. 
Τώρα έχουμε πλεόνασμα, μπορούμε να διαπραγματευτούμε 
καλύτερα και να απορρίψουμε το μνημόνιο. Είναι αλήθεια ότι 
σιγά-σιγά κοντεύουμε να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό και 
να μη χρειαζόμαστε καινούργια δανεικά κάθε χρόνο. Αλλά είναι 
ακριβώς επειδή το επιτύχαμε αυτό, επειδή αντιμετωπίσαμε το 
έλλειμμα, που η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει στη νέα διαγραφή 
χρεών. Επειδή πείθεται ότι τα δις δεν πάνε πια σε ένα βαρέλι χωρίς 
πάτο. Αν δεν είχαμε επιτύχει τη μείωση των ελλειμμάτων τώρα δεν 
θα 'μασταν εδώ, αλλά κάπου κοντά στη Λιβύη. Όμως όλοι αυτοί 
που το λένε αυτό δεν ήταν αντίθετοι στη μείωση των ελλειμμάτων; 
Δεν ήθελαν να καταργήσουν τα μνημόνια; Λένε δηλαδή ότι τώρα 
είμαστε σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση επειδή κάναμε όσα 
δεν ήθελαν αυτοί; Κι αφού είναι έτσι, τότε πώς «με ένα νόμο, ένα 
άρθρο» θα επαναφέρουν μισθούς και συντάξεις στα επίπεδα του 
2009; Τότε δεν θα 'χουμε πάλι το πρόβλημα από την αρχή; Μη βιά-
ζεσαι να χαμογελάσεις με τις λογικές ανακολουθίες των πολιτικών 
του καφενείου. Όταν μια ολόκληρη κοινωνία ακούει ότι οι μισθοί 
και οι συντάξεις πολλαπλασιάζονται με ένα νόμο, λες και είναι το 
θαύμα εν Κανά, δεν δείχνει μόνο το πολιτικό επίπεδο των κομμά-
των. Δείχνει πολλά και για την κοινωνία. 
Το ΔΝΤ πιέζει τη Μέρκελ. Ξαφνικά το ΔΝΤ, αυτό το ακατανόμα-
στο, έχει γίνει ο καλύτερός μας σύμμαχος. Τώρα η Λαγκάρντ είναι 
η καλή που πιέζει τους Γερμανούς και ζητάει μείωση του χρέους 
μας, ώστε να είναι βιώσιμο. Ωραία. Τότε γιατί κάνουμε εξεταστική 
για να βρούμε τον ένοχο που μας οδήγησε στο ΔΝΤ; Πρέπει να του 
δώσουμε και εύσημα, σκέφτεσαι να μας είχε αφήσει μόνους μας 
με τον Σόιμπλε; Αν δεν ήμασταν σε τόσο άσχημη κατάσταση, ίσως 
και να γελούσαμε με όλα αυτά. Διαφωνούν με τη δόση γιατί «προ-
σθέτει χρέος πάνω στο χρέος», μετά καταγγέλλουν την κυβέρ-
νηση για τη μη εκταμίευση, ζητάνε λαϊκά δικαστήρια για το ΔΝΤ, 
μετά «δεν λένε τίποτα παραπάνω απ' όσα λέει κι ο ίδιος ο Ομπάμα», 
μετά κάνουν και μια πορεία μέχρι την πρεσβεία των «Αμερικάνων, 
φονιάδων των λαών», μετά ακυρώνουν τα μνημόνια, έπειτα κα-
τηγορούν την κυβέρνηση που «έκανε την Ελλάδα κλοτσοσκούφι 
των Γερμανών» που δεν μας δίνουν τη δόση. Ό,τι να 'ναι. 
Και ένας «μνημονιακός» μύθος. «Η Ελλάδα εκπλήρωσε τις υ-
ποχρεώσεις της». Η Ελλάδα αυτό που έκανε είναι οριζόντιες μει-
ώσεις μισθών και ένα αβάσταχτο τσουνάμι φόρων επί δικαίων και 
αδίκων. Κυρίως αδίκων. Ώστε να μειώσει το έλλειμμά της, να μη 
χρειάζεται κάθε χρόνο δανεικά, να μη γίνεται κάθε χρόνο «φόρτω-
μα» στους άλλους. Ένα χρόνο όμως τώρα, ο πολιτικός χρόνος έχει 
σταματήσει. Περιμένουν τα λεφτά. Το κούρεμα του PSI, το κούρεμα 
της Δευτέρας, τη νέα δόση. Στα 3 χρόνια, το κράτος έχει παραμεί-
νει ίδιο, το σύστημα εξουσίας που παράγει συνεχώς ελλείμματα 
είναι ίδιο. Ή, για να το πούμε με τα λόγια του ακατανόμαστου ΔΝΤ, 
«η οικονομία προσαρμόζεται μέσω ύφεσης, των επιπτώσεών της 
στους μισθούς και τις τιμές, και όχι με διαρθρωτικές αλλαγές που 
προωθούν την παραγωγικότητα». Ο ελληνικός παρασιτισμός είναι 
ακόμα το κυρίαρχο σύστημα οικονομίας. Τα δύσκολα δεν έχουν 
αρχίσει ακόμα. Γιατί την προηγούμενη Δευτέρα φάνηκε ακόμα μια 
φορά ότι το πρόβλημα δεν είναι έξω, αλλά μέσα στη χώρα. Εκεί που 
οι δυνάμεις της Ακινησίας κρατούν την κοινωνία αιχμάλωτη. A
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Μερικοι αντιΜνηΜονιακοι Μύθοι ακοΜα (καταρρέουν)
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Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

Κορίτσι Α: 
Πού πάμε τώρα;  

Τι θέλετε να κάνουμε;
Κορίτσι Β: 

Θέλετε να πάμε σπίτι μου; 
(προς Κορίτσι Γ) 

Κάνεις ναρκωτικά;
Κορίτσι Γ: Κάνω.

(Τρία κορίτσια χωρίς πρόγραμμα. Νύχτα Τετάρ-
της με βροχή, Αλεξάνδρας & Κηφισίας, 

έξω από την ανακύκλωση)

«Καλό ήταν, αλλά πο-
λύ παιδιάστικο. Η αφήγησή 

του ήταν κοριτσίστικη».
(8 ετών, πιτσιρίκος, περιγράφει στον μπαμπά του 

παράσταση παιδικού θεάτρου. Πλατεία Κοτζιά, 
Σάββατο μεσημέρι) 

-Αυτοί οι Σουηδοί, 
γιατί κάνουν τόσο στε-

νάχωρες ταινίες;
-Δεν έχουν κρίση, γι’ αυτό. 

Κάνουν τέτοιες ταινίες για να 
εκτονώνονται.

(Στην έξοδο του Ιντεάλ, κοπέλες μόλις έχο-
ντας δει «Το Κυνήγι» του Βίντερμπεργκ. 

Σάββατο βράδυ) 

-Έχετε τίποτα σε 
τύπου τυροκαυτερή;
-Ναι. Τυροκαυτερή.

(Πελάτης με σουβλατζού. Μελίσσια, Δευτέρα 
βράδυ, στο «Χοιρο-ποίητο»)

(Εκτός έδρας)
«Αν ονειρευτείς, θα 

κάνεις κάτι. Και αν κάνεις 
κάτι, θα ονειρευτείς».

(Μότο του Face FM @Λαμία)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 44 ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μερσί, Κριστίν. You are a cheque machine.

ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Sex and�  half of the City».
(Το Facebook σχολιάζει τον Τατσόπουλο)

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ
Φτιάχνει με τα χεράκια του τα ωραιότερα 
shortbread cookies της πόλης, αλλά και 
μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού. Μόνο για 
φίλους και φιλανθρωπικά μπαζάρ. 8 & 9/12 
μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα του 
στο μπαζάρ της Χριστίνας Μόραλη.
(Αναπαύσεως 5, Άγ. Στέφανος, 11 π.μ. - 9 μ.μ.)

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
Μια νηφάλια πανεπιστημιακός μας.

ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ
Ο Στέλιος Παρλιάρος και το εργοστάσιο της 
σοκολάτας του επιστρέφει φέτος με νέο ντεκόρ 
σε νέο χώρο και νέο κανάλι. Λατρέψαμε τη φωνή 
της Δήμητρας Ματσούκα στο σπικάζ. 
(Σάββατο στις 22.00 στο Skai tv) 

DELIVERY ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Έρχονται, τα παίρνουν, τα πλένουν, 
τα σιδερώνουν, στα φέρνουν. 
Η ζωή είναι καλύτερη.

H ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ A.V.
Mε νέα ονόματα αυτή την εβδομάδα. Μπες στην 
πιο φάνκι web στήλη της A.V. και ψήφισε το 
πρόσωπο που σου κάνει κούκου. Από την ψήφο 
σου εξαρτάται η κίνηση των πλανητών.
(www. athensvoice.gr/η-λίστα-της-av)

Η ΔΟΣΗ ΣΕ… ΔΟΣΕΙΣ
Ούτε ο Τατσόπουλος να ήταν: Όλα μισά 
σ' αυτή τη χώρα.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012
Όλη η Αθήνα ένα τζάκι που καπνίζει. 
Επιτέλους, γίναμε Αράχωβα.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Λευτέρης Πανταζής, «Γωνία αγάπης και πόνου». 
(Cd σε εφημερίδα)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Κουπόνια για τα μπουζούκια στα 
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 
Σύντομα και θέσεις με έκπτωση 
μόνο για όρθιους.

ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ
Τι να πει κι αυτός, όταν ο Τάσος Χαλκιάς 
έχει παίξει τον Αλή Πασά στο Άλτερ�

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ 49 ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ 
Τα συγχαρητήριά μας στον πρύτανη και στους
49 καθηγητές του ΕΜΠ που αρνήθηκαν την
ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα όργανα 
διοίκησης των ΑΕΙ, επειδή «δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες»!!!

O ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Γιώργος Λιάγκας - Φαίη Σκορδά,  
τώρα μαζί και στο σούπερ μάρκετ!»
(Στο vipnews.gr)

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Η Ελλάδα τσίου!

-Τι θα γίνει, ρε Ευρώπη;
γιατί με καθυστερείς;

Έχω γίνει πια σαν ζόμπι!
πού είναι τα 30 δις;

-Πάμε να φωνάζεις, ψώνιο!
Βγάλε πρώτα το σκασμό!
Ψήφισες για το μνημόνιο
και τον προϋπολογισμό;

-Καλέ, μέσα σε μια νύχτα
εγώ πήρα μέτρα σοκ

Έλα, ρε Στουρνάρα, δείχ’ τα
να πιστέψει η ΕΟΚ 

-Άμα δεν τα εφαρμόσεις
θα ’ρθουνε οι Γερμανοί

τη χλαμύδα σου θα δώσεις
και θα περπατάς γυμνή

-Μωρέ, ας έρθουνε κι οι Ρώσοι
οι Κινέζοι, οι Ινδοί 

απ’ την πείνα έχω λιώσει
κι έχω γίνει σαν Βανδή

-Κακομοίρα, σαν τη Βίσση
σαβουρντιάστηκες κι εσύ

και ζητάς από τη Δύση
να σε βάλει στο ΕΣΥ 

-Σαν την Άννα τραγουδάω
με σπασμένα τα πλευρά

κι απ’ τους Δαίμονες ζητάω
να μου δώσουνε ευρά! 

-Και τι λένε αυτά τα ζώα
που ’χεις μέσα στη Βουλή;

Θα το παίξουνε αθώα;
Θα το ρίξουν στην τρελή; 

-Γκρου μού είπε ο Βαγγέλης
ο Αλέξης κιρικό

μπεε απάντησε ο Κουβέλης
κι η Αλέκα κοκοκό

Μουου φωνάζει ο Καμμένος
ο Γιωργάκης κάνει πρρρ
κι ο Ηλίας θυμωμένος

συνεχώς μου λέει γκρρρ
-Θα ρωτήσω την Ανγκέλα
θα μου πει και η Λαγκάρντ

αύριο το απόγευμα έλα
το πρωί έχω περμανάντ

-Αύριο μπορεί να μπλέξεις
να σου κάψουν το μαλλί

Δεν μπορείς να εκταμιεύσεις
καμιά προκαταβολή; 

-Αχ! Ελλάδα είσαι τσίου
και δεν θα διορθωθείς!

32 Δεκεμβρίου 
έλα για να πληρωθείς!

(Μεσογείων, Αγία Παρασκευή, Τετάρτη μεσημέρι)

ΤΟ Εξώφυλλο ΜΑΣ 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει η Ντέμη Κάια. Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. 
Έχει bachelor degree of Fine Arts από το LaVerne University of California. H 
τελευταία της έκθεση με τίτλο «Το Σώμα ως Πόλη» πραγματοποιήθηκε στην 
γκαλερί Αντωνοπούλου (www.aaart.gr), εκεί όπου θα γίνει και η επόμενη ατο-
μική της έκθεση στα τέλη Μαΐου του 2013, η οποία θα είναι ένας συνδυασμός 
performans/δράσης και ζωγραφικής. Μοιράζεται μανιωδώς τη δουλειά της 
διαδικτυακά σε διάφορα μπλογκ/εγχειρήματα και το τελευταίο της είναι το 
«A Carnivore's Diary». http://youcarnivore.me

ΤΟ
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει η 
Έχει bachelor degree of Fine Arts από το LaVerne University of California. H 
τελευταία της έκθεση με τίτλο «Το Σώμα ως Πόλη» πραγματοποιήθηκε στην 
γκαλερί Αντωνοπούλου (www.aaart.gr), εκεί όπου θα γίνει και η επόμενη ατο
μική της έκθεση στα τέλη Μαΐου του 2013, η οποία θα είναι ένας συνδυασμός 
performans/δράσης και ζωγραφικής. Μοιράζεται μανιωδώς τη δουλειά της 
διαδικτυακά σε διάφορα μπλογκ/εγχειρήματα και το τελευταίο της είναι το 
«A Carnivore's Diary». http://youcarnivore.me

COVER ART
Δείτε τη μεγαλύτερη ηλεκτρονική 

γκαλερί του δρόμου. 400+ καλλιτέχνες που 

δημιούργησαν εξώφυλλο για την ATHENS VOICE 

και άλλα έργα τους. Ένα εικαστικό 

απολαυστικό πανόραμα. 

www.athensvoice.gr/art-gallery 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com
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City Lover
Του Δημητρη Φύσσα

Πλατεία αττίκής
Δευτέρα 5 του μηνός, με καλοκαιρία, βρέθηκα 

στην πλατεία Αττικής. Μια τέτοια μέρα, κα-

θώς όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν συνελεύσεις 

και εκλογές (φυσικά πάνω στο ωράριό τους, 

ώστε να μην εργαστούν, και όχι π.χ. το από-

γευμα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου εδώ), 

θα περίμενες να γίνεται χαμός από παιδιά. 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια καθόμουνα στον «Πα-

ράδεισο» και χάζευα καρότσια, ποδηλατάκια, 

ποδόσφαιρο, μικροκαυγάδες παιδιών, μανά-

δες στα παγκάκια, γιαγιάδες και παππούδες. 

Έλληνες και αλλοδαποί, άσπροι και μαύροι, 

πολύγλωσσοι. Άκουγες και τα ελληνικά ως 

lingua franca μεταξύ αλλοεθνών αλλοδαπών. 

Τώρα, δυο μεσήλικοι όλοι κι όλοι, μεμονωμέ-

νοι μάλιστα, κι ούτε ένα παιδί. Στις «εισόδους» 

της πλατείας τέσερα καλοσχεδιασμένα μπλε 

άσπρα «ΕΛΛΑΣ» πάνω στις πλάκες, στις κο-

λόνες ελληνικές σημαίες και στις διάφορες 

γύρω επιφάνειες μπλε συνθήματα όπως «Ζή-
τω το έθνος», «Έξω οι ξένοι» και «Ελλάς» ξανά. 

Το μοναδικό περίπτερο προς τη Λιοσίων έχει 

κλείσει και νοικιάζεται. Η πλατεία είναι αναμ-

φίβολα μπλε, 100%. Είναι, επίσης, άδεια.  

15422
Αν έχετε πράγματα για δώρισμα σε φτωχότε-

ρους από σας –καινούργια ή μεταχειρισμένα 

σε καλή κατάσταση– τηλεφωνήστε στο πε-

νταψήφιο αυτό νούμερο του «Κόμβου Αλλη-

λοβοήθειας Πολιτών», που ανήκει στον Δήμο 

Αθηναίων. Ό,τι διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη 

αθρωπιστική πρωτοβουλία από άλλες είναι η 

προσωπική επαφή και συνεπώς η απουσία μα-

ζικής συλλογής και διανομής. Δεν πας να παρα-

τήσεις μια σακούλα και να φύγεις, πας να συζη-

τήσεις προσωπικά με ειδικευμένο προσωπικό, 

που θα αξιολογήσει τη διάθεση προσφοράς και 

τα δωριζόμενα είδη. Αναλόγως προσωπική εί-

ναι και η επαφή με τους δικαιούχους. Αν λοιπόν 

έχετε ρούχα, παπούτσια, βιβλία, τυποποιημένα 

τρόφιμα (λάδι, μακαρόνια), είδη νοικοκυριού, 

σχολικά, παιχνίδια κ.λπ. και θέλετε στα σίγου-

ρα να πάνε εκεί που θα πιάσουν τόπο, αρχίστε 

μ’ ένα τηλεφώνημα στο 15422 ή στείλτε μέιλ 

στη συντονίστρια του έργου, την κ. Οριάνα 

Αντωναροπούλου (o.antonaropoulou@gmail.
com). Ή πηγαίνετε αυτοπροσώπως, όπως έκα-

να εγώ, στη Δομοκού 2 & Φιλαδελφείας (όπου 

παλιά ήταν το Φρουραρχείο της πόλης μας), α-

πέναντι από την κεντρική είσοδο του Σταθμού 

Λαρίσης, Δευτέρα-Παρασκευή 9-5.

«εμείς καί ο χρονος»
Στην αγαπημένη μου περιοχή του Κεραμεικού 

παρακολούθησα αυτή την παράσταση και σας 

τη συστήνω, χωρίς –εννοείται– να παριστά-

νω το θεατρικό κριτικό. Πρόκειται για ένα τρί-

πρακτο έργο του γνωστού Τζ. Πρίσ(τ)λι από 

το μακρινό 1939, που ο κ. Αλέξανδρος Κοέν 

μετέφρασε, μετέφερε στη νεότερη εποχή και 

σκηνοθέτησε με επάρκεια. Θέμα του είναι α-

φενός η εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των με-

λών μιας οικογένειας (σε μια ορισμένη χρονική 

περίοδο, ύστερα από μια εικοσαετία και ξανά 

στην αρχική περίοδο) κι αφετέρου η ανθρώπι-

νη φύση που μένει ουσιαστικά απαράλλακτη.  

Σκηνικά-κουστούμα κ. Χ. Κωστέα, φωτισμοί 

κ. Γ. Σπηλιόπουλος, κινησιολογία κ. Τ. Καρα-

χάλιος, πρωταγωνίστρια κ. Μ. Χειμώνα. Θέ-

ατρο «Altera pars». Μεγ. Αλεξάνδρου 123,  210 
3410.011. Τετάρτες & Πέμπτες μέχρι τις 13 του 
Δεκέμβρη. Εισιτήριο € 15, φοιτητές-άνεργοι € 10, 
σπουδαστές δραματικών σχολών € 6  A    

➜ d.fyssas@gmail.com

To τςαι
 Ανακάλυψα πρόσφατα αυτό το συμπαθέστατο μαγαζί (φωτογραφία) που είναι στο Κο-

λωνάκι μεν, αλλά  κέντρο-απόκεντρο. Το έχει ο μηχανικός Σάκης Παπαθεοδώρου –που 

ωστόσο είναι έμπορος τσαγιού– και το δουλεύει μαζί με τους γιους του. Το κατάστημα έχει 

αναπτύξει επιτυχώς πολλαπλές υποστάσεις: τσαγερία φυσικά (εγώ πήρα τσάι-ρόδι, ωραι-

ότατο), καφετέρια, μπαρ, μπιστρό και «ψαγμένο» εστιατόριο (φτιάχνουν τα πάντα μόνοι 

τους). Η διακόσμηση καλόγουστη, η επίπλωση από απλό ξύλο, η μουσική διακριτική για 

να μπορούν οι θαμώνες να επικοινωνούν δίχως να ουρλιάζουν. Φιλοξενεί και εκδηλώσεις: 

παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις, συζητήσεις διαφόρων συλλογικών ομάδων, πολιτικές 

συγκεντρώσεις, μουσικές βραδιές. Υπάρχει και βιβλιοθήκη. Συμπέρασμα: Προσφέρεται 

για στέκι. Αλεξάνδρου Σούτσου 19 & Λυκαβηττού, Κολωνάκι, 210 3388.941, www.tea.gr

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο
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Δ
ιαδόθηκε ακόμα και από αυτoύς, στους πε-

ρισσότερους δηλαδή, που δεν ξέρουν καν 

ότι προέρχεται από τις σελίδες του πρώτου 

μεταφυσικού Άρλεκιν που έγινε παγκόσμιο 

μπεστ σέλερ. Εκστομίστηκε από τα χείλη του Κλί-

ντον, της Μαντόνα, του Πούτιν, του Μπλερ, για 

να φτάσει στις μέρες μας να είναι η «έξυπνη» 

ατάκα της «Μις Βορειοδυτικές Σποράδες» και 

η απάντηση κάθε τριτοκλασάτου σελέμπριτι 

όταν στριμώχνεται και δεν  μπορεί να εξηγή-

σει αλλιώς την ανέλπιστη δημοσιότητά του 

στο Star. 

Eίσαι σε κατάθλιψη, σε πένθος, σε κρίση, 

σε αδιέξοδο. Χώρισες, έχασες τη δουλειά 

σου, είσαι άρρωστος, τσακώθηκες με το 

φίλο σου, τη γυναίκα σου, θύμωσες με το 

παιδί σου. Είσαι χάλια, γιατί έτσι, γιατί δεν 

έχεις κέφι. Γιατί σηκώθηκες από τη λάθος 

πλευρά του κρεβατιού. Δεν είσαι καλά γιατί 

δεν είσαι καλά. Χωρίς εξήγηση. Ξαφνικά υ-

πάρχει μια άτυπη συμφωνία των άλλων για 

να επαναφέρουν τάχιστα αυτόν ή αυτήν που 

δεν είναι για οποιοδήποτε λόγο «καλά» σε μία 

«φυσιολογική κανονικότητα». Ό,τι κι αν συμβαί- νει 

η απάντηση είναι στερεότυπη: «Ξεπέρασέ το γρήγορα». 

Έτσι, κάθε άνθρωπος που δεν είναι «καλά» είναι «άρρω-

στος» που χρειάζεται επειγόντως 

βοήθεια και φάρμακα. Πόσες φορές έχω γίνει κόκκινος από 

την αυτοσυγκράτηση την ώρα που πονώντας ψυχικά ακούω 

κάποιον να μου λέει «χαμογέλα» ή «όλα γίνονται για κάποιο 

λόγο». Πρέπει να είσαι λοβοτομημένος για να λες σε κάποιον 

πεσμένο στο πάτωμα ότι πρέπει να χαμογελάσει. 

Τώρα πια λέξεις και εκφράσεις όπως «θετική ενέργεια», «κάρμα», «αύρα», «δεν 

υπάρχουν συμπτώσεις», «διαίσθηση», «οιωνοί», «σύμπαν», «πεπρωμένο», «ι-

σορροπία», «νέα εποχή», «συνειδητότητα», «παγκόσμιο όραμα», «νέος άνθρω-

πος», «η καρδιά είναι το παν», «αγάπη, αγάπη, αγάπη» πέφτουν σα φέιγ βολάν 

στις συζητήσεις, προσωπικές και δημόσιες, ή σαν διαφημιστικά σλόγκαν μιας 

παγκόσμιας εταιρείας που αναζητάει περισσότερους καταναλωτές. Το «σημα-

σία έχει να περνάμε καλά» κάλυψε την υδρόγειο σαν πυρηνικό μανιτάρι.  

Από τον Πάολο Κοέλο, που ξαναγυαλίζει τα κλισέ σαν παλιά παράσημα, τον 

Τζέιμς Ρέντφιλντ, τον Ντίπακ Τσόπρα ή τον Νιλ Ντόναλντ Γουόλς, που συναντιέ-

ται με τον Θεό και σε τρεις τόμους κάνει μια ασυνήθιστη συζήτηση μαζί Του 

παρουσιάζοντάς Τον σαν χίπη που ξέμεινε από το Γούντστοκ, αλλά κι από το 

«Μυστικό» της Ρόντα Μπερν μέχρι τσελεμεντέδες ευτυχίας, βιβλία αυτοβο-

ήθειας και οδηγούς επιτυχίας, όλα παρουσιάζουν τις αγωνίες και τις αναζητή-

σεις που υπάρχουν από την αρχή του κόσμου με τόσο κοινότοπη γλώσσα, τόσο 

υστερικά βαρετή και με τόσο κλισέ απόψεις που κάνουν τον Παντελίδη και την 

Πάολα (ναι, ναι, τραγουδιστές είναι) να αισθάνονται Αϊνστάιν. Σαν μπόνους μάς 

σερβίρουν και μια επιλεκτική περίληψη από  ανατολίτικες φι-

λοσοφίες, αστικές φοβίες, λίγη μεταφυσική, λίγο εξωτισμό, 

λίγο υπερφυσικό και πολύ ακατάληπτο. 

Είναι τερατώδης ο τρόπος που η New Age «ιδεολογία» ± με 

τα δάση που «πονάνε», τους γκουρού που προτείνουν 

αποστασιοποίηση από αισθήματα που διαταράσσουν την 

εσωτερική ισορροπία, με ψύχωση στην εσωτερική καθα-

ρότητα, με το Σύμπαν σαν μήτρα και απέχθεια για οτιδήποτε 

ανθρώπινο±  αντικατέστησε το φροϊδισμό από τον εικοστό ήδη 

αιώνα. Το New Age θέλει να θεραπεύσει τον «ασθενή» άνθρωπο 

για να τον κάνει περισσότερο «ολοκληρωμένο», σε «αρμονία», 

«ευτυχισμένο».

Με άλλα λόγια να τον προσαρμόσει. Φυσικά η Νέα Εποχή είναι αντι-

δραστική, όπως και ο ίδιος ο Φρόιντ που υπήρξε βαθιά συντηρητικός 

και δογματικός μέχρις αναισθησίας. Yπάρχουν πολλοί λόγοι για να μην 

εμπιστεύεσαι την «Πνευματική» εποχή μας και τους Γκουρού της... 

Για τη Μισανθρωπία τους. Οι New Agers ακούνε τις κραυγές των δα-

σών του Αμαζόνιου αλλά όχι τις κραυγές των εκατομμυρίων Αφρικα-

νών που εξολοθρεύονται από το Aids ή των Λατινοαμερικάνων που 

βασανίζονται φρικτά επειδή υποπίπτουν στην αμαρτία να ζητάνε 

συνδικάτα. 

Για την Απλοϊκότητά τους. Η Γη είναι γι’ αυτούς μια τρυφερή 

Μητέρα, που μοιράζεται τα πάντα σαν φιλάνθρωπος. Όπως ξέ-

ρουμε όλοι, όμως, η Γη είναι η μητέρα των σεισμών, των λoιμών, 

των τυφώνων, των τσουνάμι και των καταποντισμών που στέλνει 

εκατομμύρια παιδιά της κάθε χρόνο στο θάνατο. 

Για τη λουστραρισμένη Ανοησία τους που κρύβεται πίσω από 

το σλόγκαν, «ποιότητα ζωής». Καλύτερη ποιότητα ζωής εναντί-

ον του θλιβερού υλισμού μας. Μόνο κάποιος που δεν υπήρξε ποτέ 

φτωχός μπορεί να σκεφτεί μια ζωή με ποιότητα και χωρίς πολλά 

λεφτά. 

Για την ευκολία με την οποία αντιμετωπίζουν έννοιες όπως «ψυ-

χή», «εαυτός», «σύμπαν»,  «συνείδηση» κ.λπ. Ό,τι χρειάζεσαι, λένε, είναι 

«αυτοπειθαρχία», μερικές «ασκήσεις γιόγκα» και «σεβασμός στον άλλο» 

±  ναι, βέβαια, τόσο απλά. Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. 

Η Νέα Εποχή προχωράει χέρι με χέρι με το νεοσυντηρητισμό 

προσπαθώντας να «καθαρίσει» τη μολυσμένη Δυτική Ψυχή μέ-

χρι να γίνει ξανά νέα και λαμπερή. Μέχρι να αναδυθεί και πάλι 

πανέμορφη, όπως η Αφροδίτη από το κοχύλι της. Τίποτα μαύ-

ρο, τίποτα σέξι, τίποτα βρόμικο; Γιατί χρειάζεται να αισθανόμα-

στε καλά με τους εαυτούς μας; Τι το υπέροχο τελικά  έχει  το να 

αισθάνεσαι κάποιος καλά με τον εαυτό του; Αν δεν κάνω λάθος, 

ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε 

ακριβώς επειδή ΔΕΝ αισθανόμαστε καλά με τους εαυτούς μας. Είναι 

ακριβώς αυτή η άβολη στάση απέναντι στον εαυτό μας που μας έχει κάνει το 

μοναδικό πολιτισμό πάνω στη γη στον οποίο η Ζωή δεν είναι κορόνα γράμματα 

μεταξύ τρόμου και πλήξης. 

Οι άγγελοι της Νέας Συνειδητότητας απαιτούν, στο όνομα της επιβίωσής μας,  

ριζικές αλλαγές πάνω στην ψυχή μας, τις ευαισθησίες μας, τις αξίες μας. Μας 

διαβεβαιώνουν ότι ο Μοντέρνος Άνθρωπος είναι αποκομμένος από τη φύση, 

εγωιστής, άπληστος και ότι αποτελεί μια Αρρώστια που επιδρά θανάσιμα πά-

νω στη Γη. Η θεραπεία του μοντέρνου ανθρώπου βρίσκεται σ’ έναν εαυτό που 

βρίσκεται σε αρμονία με το Σύμπαν. Μας καλούν να μεταμορφωθούμε σε μια 

συμπαντική Ολότητα.

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΓΙΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ, ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΥΦΥΕΣ, ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ;

Σας παρακαλώ, υπερασπιστείτε το πάθος, τη ζήλια, το λάθος, το σεξ, τη σύ-

γκρουση, την κατάθλιψη, τη μελαγχολία, τη χαρά, την ορμή, τη δημιουργία, 

την αλαζονεία, τη γενναιοδωρία, την απληστία, την περιέργεια, το μεγαλείο,  

την πτώση. Σώζοντας τους εαυτούς μας, δεν χρειάζεται να σκοτώσουμε τα 

πράγματα που αγαπάμε. A

Μια φράση που 
έμελλε να στοιχειώ-
σει τον κόσμο ήταν: 
«Όταν θέλεις κάτι 
πολύ, όλο το σύμπαν 
συνωμοτεί για να 
σε βοηθήσει να το 
αποκτήσεις». Αυτή 
η φράση του Πάουλο 
Κοέλο από το βιβλίο 
του «Ο Αλχημιστής» 
μεταδόθηκε στον 
πλανήτη με τέτοιες 
καταστροφικές συ-
νέπειες που μόνο με 
την  πανούκλα  που 
αφάνισε τα 3/4 των 
Ευρωπαίων το 16ο 
αιώνα μπορεί να συ-
γκριθεί.

Η ΝΑΡΚΩΜΑΝΙΑ 
ΤΗΣ NEW AGE ΕΠΟΧΗΣ
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μπεστ σέλερ. Εκστομίστηκε από τα χείλη του Κλί-
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Η ΝΑΡΚΩΜΑΝΙΑ 

παρουσιάζοντάς Τον σαν χίπη που ξέμεινε από το Γούντστοκ, αλλά κι από το 

Ο Γιώργος Πανόπουλος επιτίθεται στους νεο-χίπις

Πρέ-
πει να είσαι 

λοβοτομημένος 
για να λες σε κά-

ποιον πεσμένο στο 
πάτωμα ότι πρέ-
πει να χαμογε-

λάσει
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Τα TweeTs Του Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την αντικατάσταση του δεξιού χεριού 
«like» στο Facebook, ώστε να μη συνεισφέρει στις διακρίσεις 
εναντίον των αριστερόχειρων)

● Ας ελπίσουμε πάντως 

ότι στους υπολογισμούς 
για τη βιωσιμότητα του 
χρέους, εκεί στη σύνοδο, 
να συμπεριέλαβαν στην 
πρόσθεση και τις απο-
δοχές της δασκάλας που 
αποσπάστηκε στις Βρυ-
ξέλλες ως υπάλληλος της 
Βουλής… 

● Πάντως το να έχεις 

απεσταλμένο στις Βρυ-

ξέλλες, αλλά να μαθαίνεις 
τι γίνεται από τη Μαρία 
Σπυράκη που αναμεταδί-
δει όσα της περιγράφουν 
από το Μαξίμου για το 
Eurogroup…
●...δεν θυμίζει λίγο αυτές 
τις συμβουλές των γονιών 
που προειδοποιούσαν τα 
παιδιά τους που πήγαιναν 
στο εξωτερικό, να μην ε-
μπιστεύονται τους ξένους 
γιατί όλοι προσπαθούν να 
τους ρίξουν κάτι στο ποτό;
● Ναι, πρόκειται για 
φυσική εξέλιξη του «τι 
σημαίνει για εμάς η εκλο-
γή Ομπάμα», του «δεν 
υπήρχαν  Έλληνες νεκροί 
από τον τυφώνα» και του 
«η ελληνική αποστολή 
δείλιασε και δεν χτύπησε 
το χέρι στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων (όπως 
θα έκανα εγώ)».
● Ειδικά το τελευταίο, α-
ποκτά την επική του διά-
σταση, όταν λέγεται στην 
καφενειακή ατμόσφαιρα 
ενός panel...
●...από ανθρώπους που 
δεν μπόρεσαν να αντιμε-
τωπίσουν καν τους υπαλ-
λήλους της Βουλής.  

● Τουλάχιστον, αισθά-
νονται ανακούφιση στο 
Κατάρ, που λόγω εκταμί-
ευσης της δόσης γλίτω-
σαν, προς το παρόν, την 
καθιερωμένη εθιμοτυπι-
κή βόλτα του «Έλληνα-
επίσημου-που-ζητάει-
επενδύσεις»...

● Ααααχ, αυτή η ανεπα-
νάληπτη αίσθηση ανα-
μονής, μέχρι να βγει ο 
Γιώργος Πάντζας και να 
εκφράσει τη διαφωνία του 
με το χειρισμό της συμ-
φωνίας στο Eurogroup…
●…συγκρίνεται μόνο 
με την αίσθηση αναμο-

σιάσει κάποιους θεατές...
●...που κατά βάθος δεν 
τους έχει σε καμία εκτί-
μηση. 

● Τι μάθαμε την εβδομά-

δα που πέρασε #Μέρος 

1ο: «Θυσία για την ευ-
ρωπαϊκή προοπτική της 
χώρας» ονομάζεται η 
οικονομική ξηρασία και 
οι μειώσεις που πρέπει να 
υποστούν ΟΙ ΑΛΛΟΙ προ-
κειμένου να συνεχίσουν 
να εισρέουν οι δόσεις.
● Διότι όταν αυτές τις 
δόσεις αρχίσουν να τις 
διαχειρίζονται ξένοι ε-
πίτροποι και όχι «δικοί 
σου», τότε κινδυνεύεις να 
μην πάρεις κι εσύ (μαζί με 
τους άλλους που πρέπει 
να κάνουν θυσίες κτλ.) το 
δάνειο που περίμενες. 
● Οπότε ποιος τη γαμεί 
την «Ευρωπαϊκή προ-
οπτική της Χώρας», αν 
πρέπει να κάνεις κι εσύ 
τις θυσίες που έγραφες 
ότι πρέπει να κάνουν οι 
άλλοι; Ξαφνικά, η Ελ-
λάδα μετατρέπεται «σε 
αποικία» και οι «ευρωπα-
ϊκοπροοπτικατζήδες» σε 
«κουκουλοφόρους». 
● Ναι, πρόκειται για το 
φαινόμενο του «όψιμου 
αντιμνημονιακού τριπλού 
άξελ με περιδίνιση». 
● Χαριτωμένη λεπτομέ-

ρεια: Η φράση «Ευρω-
παϊκή Προοπτική της 
Χώρας» προφέρεται «Ευ-
ρωπαϊκηπροοπτικήτης-
χωραχχχ...». Μια λέξη. 

● Πράγματι, ο καλύτερος 
τρόπος να αποδείξεις ότι 
κάτι είναι ψέματα είναι 

να ανακοινώνεις πως θα 
κάνεις μήνυση σε όποιον 
ισχυριστεί το αντίθετο. 
(Ήταν ένα απόσπασμα από 
τα Απομνημονεύματα του 
Επικοινωνιολόγου Bozo.)

● Πάντως το να δίνεις 

συνεντεύξεις σε κανάλια 
και δημοσιογράφους που 
έχουν γίνει θρύλοι για τη 
χαλαρή σχέση που είχαν 
με την έννοια «εξόφληση 
των εργαζομένων τους», 
πρέπει να σου δίνει μια 
ακατανίκητη αίσθηση 
ελευθερίας. 
● Ειδικά αν ανήκεις στον 
πολιτικό χώρο εκείνον 
που κόπτεται για τα δι-
καιώματα των μισθωτών. 
● Μετάφραση: Ναι, το 
πρόβλημα δεν είναι με τι 
ποσοστό της Αθήνας έχει 
πάει ο Πέτρος Τατσόπου-
λος...
●...ή αν στην επόμενη 
κόντρα με τον Κασιδιάρη 
θα χρησιμοποιήσει το ε-
πιχείρημα «στο δικό μου 
δεν χωράει, στο δικό σου 
κολυμπάει...».
● Το πρόβλημα είναι ότι 
μοιάζει κωμικό να καταγ-
γέλλεις τη διαπλοκή στο 
περιοδικό του Γιώργου 
Τράγκα και να ανταπα-
ντάς σε όσους σε κράζουν 
μέσα από την εκπομπή 
«Βράδυ». 
● Και μετά να πρέπει να 
κάνεις υπομονή να ανοί-
ξει το Alter, σε περίπτωση 
που θέλεις να ανταπαντή-
σεις ξανά στους επικριτές 
σου...
●…ή απλώς να τσακωθείς 
καταγγέλλοντας τις πα-
κιστανικού τύπου συμβά-
σεις εργασίας και τις «πα-
ράξενες» πτωχεύσεις.

● Βουλοκέρι: Το κερί με 
το οποίο περνάνε τα έ-
δρανα της Βουλής, κατά 
τη συντήρηση.  A  

Θα έπρέπέ να υπαρχέι μια λέξη για 
«Καθησυχοτάχυνση» 

Η επιτάχυνση του βήματος όταν βρίσκεσαι πίσω από κάποια, 
ώστε να την προσπεράσεις για να σταματήσει να φοβάται 

πως την ακολουθείς με κακό σκοπό.  

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

σιάσει κάποιους θεατές...

να ανακοινώνεις πως θα 
κάνεις μήνυση σε όποιον 
ισχυριστεί το αντίθετο. 
(Ήταν ένα απόσπασμα από 
τα Απομνημονεύματα του 
Επικοινωνιολόγου Bozo.)

● 

πιο απανΘρωπη Θέση έργασιαστησ έβδομαδασ Τεχνικός ελέγ-χου διαφήμισης 
telemarketing στο MEGA 

πιο απ

τη
Τεχνικός ελέγχου διαφήμισης 

telemarketing στο MEGA 

Όσοι φωνάζουν ότι η «Χού-
ντα δεν τελείωσε το '73» 

και ισχυρίζονται ότι ακόμα 
έχουμε «χούντα», γιατί ακρι-

βώς αντιλαμβάνονται ως 
«πρόκληση στη δημοκρατία» 
τη σημαία της 21ης Απριλίου 
που σήκωσαν οι χρυσαυγί-

τες στην Κρήτη; Επειδή έδει-
ξαν την προτίμησή τους στο 

τωρινό καθεστώς; 

               Η ΕΠΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ο «ασχοληθείτε-

μαζί-μου-γιατί-έχω-

άπειρα-κλικς-στο-

You-Tube» ήρωας 

της εβδομάδας, 

αποκαλύπτει:

ο τομ σογιέρ στο Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας φθάνει 
στην κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου θα κριθεί η 

εκταμίευση της δόσης.

Κωμική λεπτομέρεια No1: Το βανάκι με το οποίο καταφθάνει 
ο κ. Στουρνάρας και το οποίο έρχεται σε κραυγαλέα αντίθεση 

με τα μαύρα πολυτελή αυτοκίνητα των υπόλοιπων, σε 
μια προσπάθεια να μη δώσει δικαιώματα και να δείξει την 

αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς να προχωρήσει  
σε περικοπές.

Κωμική λεπτομέρεια Νο 2: Η σεμνοτάπεινη καμπαρντίνα χωρίς 
έντονου χρώματος κασκόλ, για να μην τραβάει την προσοχή 

και προκαλεί σούσουρο.

ληθεί με το δράμα μιας 
ημι-celebrity σε μια νότια 
χώρα των Βαλκανίων, 
που κάνει εξαντλητικές 
δίαιτες και περνάει ώρες 
στο γυμναστήριο, προ-
κειμένου να εμφανίσει 
τέλειους κοιλιακούς στο 
χορευτικό show που συμ-
μετέχει, ώστε να εντυπω-

νής, μέχρι να τελειώσει 
ο Παύλος Χαϊκάλης τον 
αστρολογικό χάρτη της 
απόφασης, ώστε να απο-
φανθεί αν το χρέος είναι 
βιώσιμο ή όχι.

Κάποτε, πάντως, ένας 
μεγάλος λυρικός καλλιτέ-
χνης θα έπρεπε να ασχο-
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ίδα το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός σε ένα καφενείο της Μιχαήλ Βόδα 
που, αν θέλεις, το αποκαλείς και ελληνικό θύλακα σε περιβάλ-
λον με υψηλή συγκέντρωση αλλοδαπών. Το καφενείο δεν είναι 

μεγάλο. Και δεν πρόκειται ακριβώς για καφενείο. Περισσότερο θυμίζει 
επαρχιακό παρακμιακό μπαρ, χωρίς Ρωσίδες και φρουτάκια. Σερβίρει 
ωραίο ρακόμελο και αξιοπρεπή φρέντο καπουτσίνο. Επίσης λειτουργεί 
κάτι σαν εξαερισμός. Φεύγοντας δεν μυρίζεις σαν τασάκι, αλλά σαν άν-
θρωπος που βρέθηκε σε περιβάλλον με καπνιστές – μυρίζεις χειρότερα 
αν βγεις από σουβλατζίδικο. Κάθομαι, λοιπόν, σε μία καρέκλα, ρουφάω 
καφέ και το γκολάκι από τον Τζεμπούρ. Δεν είμαι σαν τη μύγα πάνω στο 
γαύρο. Είμαστε τέσσερις ΠΑΟΚτσήδες σε ένα μαγαζί όπου το πιο ήπιο 
σχόλιο που ακούγεται καλεί τον Μασάδο να αποδημήσει σε τόπο χλοερό 
(όχι στο γκαζόν) και να απαλλάξει τον Ολυμπιακό από το συμβόλαιό του. 
Ομοίως, ο Ζαρντίμ εγκαλείται ως κομπλεξικός επειδή δεν ξεκίνησε με 
δύο φορ μέσα στην Τούμπα, άσε που θα μπορούσε να αρχίσει το παιχνίδι 
και με 13 παίκτες. Ωστόσο η ατμόσφαιρα εντός του καταστήματος είναι 
και παραμένει πολιτισμένη. Είμαστε σχεδόν αγκαλιά με τους γαύρους, 
ανοίγουμε και κλείνουμε συζητήσεις, ενώ προσπαθώ να εξηγήσω σε κά-
ποιον ότι δεν τους πουλήσαμε τον Κοντρέρας, αυτοί αποφάσισαν να του 
δώσουν ένα καλό εφάπαξ. Στο ημίχρονο ένας συμπαθέστατος τύπος μού 
παραπονιέται επειδή δεν του παραχωρώ τον Αθανασιάδη. Το παλικάρι 
είναι ταξιτζής. Οι πιθανότητες να συμπαθήσω γαύρο ταξιτζή τη στιγμή 
που με κερδίζει στην Τούμπα, είναι αντίστοιχες επιτυχίας σε τζακ ποτ. 
Το απολαμβάνω. Μέχρι που έρχεται ημίχρονο. Και ο καφετζής αρχίζει το 
ζάπινγκ. Και πέφτουμε όλοι μαζί, με το ταξί του γαύρου, πάνω στην εικό-
να του χρυσαυγίτη που επιδεικνύει τη σημαία της 21ης Απριλίου. 

ο χειροκρότημα ξεκίνησε από τις πίσω θέσεις και έφτασε μπρο-
στά, λες και έριχνε κομμάτια από ντόμινο. «Ναι, ρε συ, χούντα. 
Τέλος τα λαμόγια, να εκτελεστούν, να τους κρεμάσουμε να ησυ-

χάσουμε». Κοινώς ο Σαμαράς θα είχε χειρότερη τύχη από τον Μασάδο. 
Και εγώ μεγαλύτερη έκπληξη από την Αλίκη. Το επόμενο θέμα στο δελτίο 
ειδήσεων είχε να κάνει με καταγγελίες για την υιοθέτηση χρυσαυγίτικου 
savoir vivre από αστυνομικούς. Όργανα της τάξεως κατηγορούνται ότι 
πέταξαν μετανάστη από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του. Γέλια. «Ναι, 
ρε, εδώ πιο πέρα έγινε, φάση που είχε!» Εκεί τόλμησα να πω στο διπλανό 
γαύρο ότι είναι καλύτερο να συλλαμβάνεις έναν άνθρωπο από το να τον 
σκοτώνεις. Απάντησε με κανονικό τάκλιν: «Τη μύγα, φίλε, που κάθεται 
στο φαγητό σου τη διώχνεις ή τη σκοτώνεις; Κάτσε εσύ να δουλεύεις με 
400 ευρώ μισθό, επειδή έχουν έρθει αυτοί οι καριόληδες να σου φάνε το 
ψωμί. Καλά τους κάνουν». Το βούλωσα. Θα κάνω το μάγκα σε άλλο άρθρο. 
Ακολούθησε το ρεπορτάζ για τις αποδείξεις, που σήκωσε μούντζες και 
μπινελίκια για τους ανίκανους, τους απατεώνες, τους πούστηδες. Ένας γύ-
ρισε και είπε ότι, επιτέλους, πρέπει ο Κασιδιάρης να σκοτώσει κάποιον μέ-
σα στη Βουλή προς παραδειγματισμό των υπολοίπων. Ακούστηκαν γέλια. 
Όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο κατάλαβα ότι σήμερα στην Ελλάδα 
μπορείς να βρεις ηπιότερους τόνους σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 
από ό,τι σε μία πολιτική συζήτηση καφενείου. Και αυτό είναι πρόβλημα, 
δείχνει το βαθμό κατάπτωσης. Απόρησα, αναρωτήθηκα τι έλεγαν και τι 
έκαναν όλοι αυτοί στο προηγούμενο σύμπαν, στην εποχή της ανεμελιάς. 
Πιθανότατα θα ήταν έτοιμοι να παίξουν ξύλο για τον Ολυμπιακό, ψηφί-
ζοντας τον τύπο που έβγαζε ρουσφέτια από το μανίκι. Τώρα δέρνουν τον 
τύπο και δεν παθιάζονται για την ομάδα. Αλλά τελικά αυτό δεν είναι λαός; 
Ναι, είναι και αυτό. Λίγο αργότερα είδα ότι στο Facebook group «Θέλουμε 
τα ΟΥΚ να ξαναφωνάξουν συνθήματα στις παρελάσεις» έχουν κάνει like 
37.427 άτομα. Το group υποστηρίζει τη χούντα. Πριν από τρία χρόνια δεν 
θα υπήρχαν. Και αυτό είναι το μόνο αισιόδοξο. Κάποτε θα εξαφανιστούν. 
Το θέμα είναι να μπορείς να περιμένεις. Εγώ δεν μπορώ. Έφυγα στο 70́  
και δεν πανηγύρισα το γκολ του Κλάους στη γαυροφωλιά. Εκτός από την 
τσιγαρίλα μού έμεινε και η πίκρα. Όχι για το αποτέλεσμα, ούτε για αυτά 
που άκουσα. Αλλά επειδή ξέρω ότι τα ίδια θα έλεγαν και στην Τούμπα. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Στο καφέ του γαύρου

Τ

Έ

Η κόκκινη 
γραμμΗ

Τη δήλωση Λαγκάρντ για τις προ-
σπάθειες της ελληνικής κυβέρνη-
σης για τη συμφωνία ÇμοίραζανÈ 
από το Μέγαρο Μαξίμου την πε-
ρασμένη Τρίτη ως απάντηση στις 
κατηγορίες Τσίπρα περί κυβερνη-
τικής απραξίας.

Πού οφείλεται η δημοσκοπική κάμψη της 
ΔΗΜΑΡ; Ο Νίκος Μπίστης θεωρεί ότι το 
ÇπαρώνÈ στα μέτρα και μετά το ÇναιÈ στον 
προϋπολογισμό ήταν πολιτική ανακολουθία 
που τώρα πληρώνεται.

ÇΟ ΣΥΡΙΖΑ τροφοδοτείται... από μηχανι-
σμούς του ΠΑΣΟΚ και από τμήματα που θέ-
λουν να γυρίσουμε πίσω στη λαμογιά. Είναι 
εργατική αριστοκρατία, είναι εκφυλισμένα 
συνδικαλιστικά στοιχείαÈ. Λόγια σκληρά 
της Αλέκας Παπαρρήγα.

Κι όμως, παρÕ όλα αυτά, ο Παν. Λαφαζάνης 
επιμένει πως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμπο-
ρευτεί με ΚΚΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ...

Μιας και ο λόγος για τον Π. Λαφαζάνη: 
ÇΗ πλήρης επαναφορά του συνόλου των 
μισθών (αν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνήσει) θα ξε-
κινήσει άμεσαÈ δήλωσε. Αλλά –υπάρχει 
και αλλά– Çθα ολοκληρωθεί σταδιακά, 
ταυτόχρονα με την ανακοπή της ύφεσηςÈ.  
Άρχισε το σκόντο.

Μετά την εννιαμελή τρικομματική επιτρο-
πεία που σχεδιάζεται για το συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου, έρχεται και ειδική 
γραμματεία, α λα γαλλικά, του πρωθυπουρ-
γού στο Μαξίμου για τον ίδιο σκοπό. 

Στην Ελλάδα, όταν θέλεις να μη λύσεις 
το πρόβλημα, συστήνεις μια επιτροπή – ή 
γραμματεία.

Πάντως, για την τρικομματική επιτροπή δεν 
πετούν όλοι τη σκούφια τους στο Μέγαρο 
Μαξίμου. Ο υπουργός Επικατείας Δημ. Στα-
μάτης είναι ένας από αυτούς. Ο άλλος είναι 
ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, 
Τάκης Μπαλτάκος.

Νέο κύκλο επαφών εγκαινίασε τα τελευταία 
24ωρα ο ÇαμίλητοςÈ Κώστας Καραμανλής. 
Τι «μαγειρεύει» ο πρώην πρωθυπουργός;

Ο Θόδωρος Πάγκαλος βγαίνει κα-
θημερινά στα τηλε-παράθυρα για 
να διαφημίσει το βιβλίο του ή τον 
Αντώνη Σαμαρά; Μπέρδεμα.

Να στείλουν τα ονόματα των επίορκων για 
διαθεσιμότητα αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ μετά 
από μέρες αδιαλλαξίας. Όσο για την ΟΛΜΕ, 
ούτε αυτό δέχεται.

Πάλαι ποτέ μεγαλοστέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με 
μακρά θητεία σε υπουργικές θέσεις, προ-
σεγγίζει νέους βουλευτές του κόμματος 
και βολιδοσκοπεί τυχόν ενδιαφέρον τους 
για προσέγγιση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τούμπες.

Τι μαθαίνουμε; Θα μοιραστούν και φέτος 
στα κόμματα κοντά στα 5 εκατομμύρια για 
Çερευνητικούς σκοπούςÈ;

Και οι Φιλελεύθεροι της Ευρώπης του Γκι 
Φερχόφστατ ενδιαφέρονται για το ανοιχτό 
συνέδριο της ÇΔράσηςÈ το Σαββατοκύρια-
κο. Για να δούμε...

Υπέρ της απλής αναλογικής ως εργαλείου 
πολιτικής ανασύνταξης τάσσεται ο Ηλίας 
Νικολακόπουλος, όχι όμως και στη θεσμο-
θέτησή της στο παρά πέντε των εκλογών.

ÇΌταν κάνεις πολιτική, κάνεις και λάθηÈ 
είπε για τις αθλιότητες Κασιδιάρη ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής 
Αυγής Χρ. Παπάς. ÇΔεν θεωρώ εγώ πάντως 
πως ήταν λάθοςÈ πρόσθεσε. Και ήρθε η 
καρδιά μας στη θέση της. ●
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τυφλής βίας και ιεροφάντες της άμετρης 

δημαγωγίας δείχνουν να έχουν αρκετόν 

αέρα στα πανιά τους.

 

Ο Χρόνης Μίσσιος ήταν από εκείνους 

τους αριστερούς που πονούσαν βαθιά για 

το κατάντημα της παράταξης την οποία 

από παιδί είχε υπηρετήσει, για το γεγονός 

ότι η παραδοσιακή αριστερά, από δύναμη 

χειραφέτησης και άνθησης της προσωπι-

κότητας του ατόμου, είχε σταδιακά μετα-

τραπεί σε φορέα εσχατολογικών ιδεών 

και σε μηχανισμό χειραγώγησης των συ-

νειδήσεων (πρωτίστως των οπαδών της). 

Ο Χρόνης δεν ήταν από εκείνους τους αρι-

στερόμορφους και αριστεροφανείς που 

εδώ και χρόνια έχουν πιάσει καρέκλα, στο 

συνδικάτο ή στο κόμμα, διαπρέποντας 

στη συντεχνιακή ιδιοτέλεια και στην πολι-

τική αυτοϊκανοποίηση και στενοκεφαλιά 

αντίστοιχα. Δεν ήταν από εκείνους τους 

«αριστερούς» που διστάζουν να καταδι-

κάσουν τη βία απ’ οπουδήποτε και αν προ-

έρχεται, ούτε από εκείνους που, απόλυτα 

πεισμένοι ότι είναι κάτοχοι της μοναδικής 

αλήθειας, θεωρούν «δικαιολογημένη αγα-

νάκτηση» την εκτόξευση φραπέδων και 

τους τραμπουκισμούς εναντίον όσων δεν 

συμφωνούν μαζί τους. Αντίθετα, είχε την 

τόλμη να μιλήσει για πράγματα ανήκουστα 

έως τότε (δημοσίως, τουλάχιστον) στις 

γραμμές της αριστεράς: για την ανάγκη να 

ξαναδούμε τον κάθε άνθρωπο με τις δικές 

του ανάγκες και τις δικές του ιδιαιτερότη-

τες, για την τρυφερότητα, για την ανάγκη 

επικοινωνίας, για τους απάνθρωπους κομ-

ματικούς μηχανισμούς, για τον κρετινισμό 

των κομματικών κομισάριων. 

Μόνο έκπληξη δεν προκαλεί λοιπόν ότι το 

ΚΚΕ, κατ’ εξοχήν φορέας του αλαζονικού 

αλάθητου και της ιεχωβάδικης στενοκε-

φαλιάς, σχολίασε το θάνατο του Χρόνη 

Μίσσιου μ’ ένα χολερικό δημοσίευμα στον 

«Ριζοσπάστη» πέντε αράδων: «Με το έρ-

γο του βεβαίως δεν στάθηκε στο πλευρό 

των λαϊκών αγώνων και της δράσης των 

κομμουνιστών, αφού δεν πίστευε στη διέ-

ξοδο της ταξικής πάλης, ενώ βρήκε στέγη 

στη λεγόμενη ανανεωτική αριστερά». 

Η μιζέρια και η μικροψυχία σε όλο τους το 

μεγαλείο! ●

Πριν από λίγες μέρες πέθανε ο Χρόνης 

Μίσσιος. Το βιβλίο του «Καλά, εσύ σκοτώ-

θηκες νωρίς» υπήρξε ορόσημο για μία ο-

λόκληρη γενιά αριστερών, όπως ορόσημο 

είχε αποτελέσει για τη δική μου γενιά το 

«Κιβώτιο» του Άρη Αλεξάνδρου, περίπου 

δέκα χρόνια νωρίτερα. Όποιος διάβασε 

αυτά τα δύο βιβλία και παρέμεινε ασάλευ-

τος στις μέχρι τότε απόψεις του και ιδέ-

ες του είναι πραγματικά άξιος της μοίρας 

του. Ή μάλλον, για να ακριβολογούμε, εί-

ναι για να τον λυπάσαι. 

Ο Χρόνης, όπως και ο Λεωνίδας Κύρκος, 

που χάθηκε κι αυτός πριν από ενάμιση 

χρόνο, ήταν από εκείνους τους λίγους που 

την κριτική τους στα θέσφατα και τα ιε-

ρατεία της αριστεράς είχαν το σθένος να 

την προεκτείνουν μέχρι την έσχατη λο-

γική συνέπειά της. Ποια ήταν αυτή; Το να 

σιγοψιθυρίζουν μεταξύ τους αρχικά, για 

να το δηλώσουν εν συνεχεία και δημόσια: 

«Ευτυχώς που δεν νικήσαμε». Όταν έχεις 

περάσει μια ολόκληρη ζωή στις γραμμές 

του κομμουνιστικού κινήματος, όταν έ-

χεις καταδικαστεί ακόμα και σε θάνατο για 

τη συμμετοχή σου σ’ αυτό, πρέπει να έχεις 

πράγματι πολύ κουράγιο και μεγάλη ψυχι-

κή δύναμη για να μπορείς μια μέρα να πεις 

«αλίμονο, αν είχαμε νικήσει». 

Η ικανότητα να μη χάνεις ποτέ το κριτικό 

σου πνεύμα, να μπορείς να αμφισβητείς 

και να αμφιβάλλεις, είναι η πεμπτουσία 

της ιδιότητας του αριστερού. Για κάποιους 

η αμφιβολία είναι δυσάρεστο συναίσθη-

μα, αφού ξεβολεύει απ’ την τυφλή πίστη 

στα δόγματα, είτε θρησκευτικά είναι αυ-

τά είτε πολιτικά. Όμως είναι και μήτρα του 

πολιτισμού μας η αμφιβολία, του ορθού 

λόγου και του Διαφωτισμού, που, κόντρα 

στο δεσποτισμό και το σκοταδισμό, οδή-

γησαν στο νέο άνθρωπο και στη δημο-

κρατική οργάνωση των κοινωνιών. 

Αυτονόητα πράγματα θα μου πείτε, πολύ 

αμφιβάλλω θα σας απαντήσω. Ιδιαιτέρα 

στις μέρες μας, που οι κάθε λογής ζηλω-

τές του ανορθολογισμού, θιασώτες της 

Η μικροψυχία 
των ιερατείων
Του ΑΝΔρέΑ ΠΑΠΠΑ 

Πολιτική

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com
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Ε

Ήδη έχουν γραφεί πάρα πολλά για τη γνω-

στή ρήση του Πέτρου Τατσόπουλου περί των 

γενετήσιων προσανατολισμών και επιτυχιών 

του. Άλλοι τον κατηγόρησαν πως μπήκε σ’ 

ένα αχρείαστο διάλογο με τη Χρυσή Αυγή, 

νομιμοποιώντας με αυτό τον τρόπο αυτό 

το νεοναζιστικό κόμμα, άλλοι για σεξισμό, 

άλλοι για ομοφοβία, όλες κατηγορίες ηθικής 

και ηθικολογικής διάστασης. 

λάχιστοι όμως ήταν αυτοί που του 

άσκησαν πολιτική κριτική, που εστί-

ασαν στο γεγονός πως η περίφημη 

αυτοβιογραφική αποκάλυψή του δόθηκε 

σ’ ένα περιοδικό του οποίου ο εκδότης και 

στυλοβάτης αποτελεί τη ναυαρχίδα του ελ-

ληνικού ανορθολογισμού. Από το συγκεκρι-

μένο εκδότη, δημοσιογράφο και performer 

της επικοινωνίας εκπορεύονται εκείνες οι 

απόψεις που νομιμοποιούν την κάθε είδους 

ρατσιστική, σεξιστική, εθνικιστική και ανορ-

θολογική συμπεριφορά. Η βραχνή φωνή του 

αποτελεί το πρελούδιο της εισόδου –των πά-

ρα πολλών, είναι αλήθεια, ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών οπαδών του– στον κόσμο του 

μίσους, του αντισημιτισμού, στον κόσμο των 

σεξιστικών και φυλετικών στερεοτύπων και 

της υποτίμησης της λογικής. 

Αλλά, αλήθεια, ποια λογική βρίσκεται στους 

χιλιάδες συμπατριώτες μας, οι οποίοι πιστεύ-

ουν πως μας ψεκάζουν και γι’ αυτό ψηφίζουν 

τον Καμμένο ως μπροστάρη του αγώνα κατά 

των ψεκασμών; Αλήθεια, πού είναι η λογική 

σ’ όλους αυτούς που σε πείσμα των στοιχεί-

ων μιλούν για τοκογλυφικά επιτόκια, την ίδια 

στιγμή που οι χώρες του Νότου, αλλά ακόμη 

και η Γερμανία, δανείζονται με υψηλότερα 

επιτόκια; Πού είναι η λογική σ’ όλους αυτούς 

που νομίζουν πως μερικές ακόμη απολύσεις 

θα γεννήσουν νέες θέσεις εργασίας, σε μια 

κοινωνία που είναι σε ύφεση εδώ και πέντε 

χρόνια; Πού είναι η λογική σε μια κοινωνία 

που χαίρεται όταν καίγονται οι εργαζόμενοι 

στη Μαρφίν και εξεγείρεται μόνο όταν οι κα-

τασταλτικές δυνάμεις του κράτους ασκούν 

υπέρμετρη βία, η οποία φτάνει μέχρι και τις 

δολοφονίες; Πού είναι η λογική όταν ένα με-

γάλο κομμάτι της κοινωνίας νομιμοποιεί τη 

«χρυσαυγίτικη βία» και ταυτοχρόνως ένα άλ-

λο μεγάλο αναλίσκεται σε «φλύαρες» τοπο-

θετήσεις κατά της «βίας γενικά»; Τοποθετή-

σεις που αφοπλίζουν τη δημοκρατία έναντι 

της φασιστικής βίας. Όταν το ίδιο το κράτος, 

ως φορέας της νόμιμης οργανωμένης βίας, 

αρνείται να την ασκήσει και αφήνει να το υ-

βρίζουν και να το απειλούν, τότε τι γίνεται; Η 

κοινωνία απλά παρακολουθεί; Αλλά, για να 

μη νομίζετε πως μεροληπτώ, όταν οι ακρο-

αριστεροί καταργούν την κίνηση των ιδεών 

στα πανεπιστήμια και το μόνο που επιτρέ-

πουν είναι η ακινησία των σκουπιδιών, τότε, 

αν το κράτος δεν κάνει τίποτα, η κοινωνία α-

πλώς παρακολουθεί ή μαζεύει η ίδια «με τη 

βία» τα σκουπίδια, όπως έκαναν στο ΑΠΘ κά-

ποιοι γενναίοι πανεπιστημιακοί και φοιτητές;   

Ο κατάλογος των ερωτημάτων θα μπορού-

σε να συνεχίζει επ’ άπειρον, αλλά αλήθεια 

πού τελικά είναι η λογική και ο Διαφωτισμός 

σε μια κοινωνία η οποία αρέσκεται να ερμη-

νεύει την πολυσύνθετη πραγματικότητα με 

αναλύσεις του τύπου «είναι ο καπιταλισμός, 

ανόητε», με όρους όπως «κλεπτοκρατία» και 

«λαμόγια», και με αστυνομικές εξηγήσεις των 

οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων όπως 

είναι τα βιβλία της Ναόμι Κλάιν; Βιβλία που, 

κατά δήλωσή του, εκτιμά ο Τατσόπουλος.

Τι σχέση όμως έχουν όλα αυτά τα ερωτή-

ματα με τη συζήτηση για τα ρηθέντα από 

τον Τατσόπουλο; Εκ πρώτης όψεως κα-

μία. Αν όμως καλοεξετάσουμε το ζήτημα, 

θα δούμε δύο κοινά πράγματα. Από τη μια 

πλευρά έχουμε μια κοινωνία που καραδοκεί 

να κάνει κάποιος το όποιο ολίσθημα, για να 

τον κατασπαράξει, για να ξεχάσει ό,τι άλλο 

θετικό ή προοδευτικό έχει πει ή έχει γράψει 

ο «αμαρτωλός κατασπαρασσόμενος». Αν 

μάλιστα το λάθος του περιέχει και 

σεξιστικές αναφορές, τότε ουαί 

και αλλοίμονό του. Αυτά που γρά-

φηκαν, κυρίως στο διαδίκτυο, για 

να μεμφθούν ή να επαινέσουν τον 

Τατσόπουλο ήσαν τα περισσότε-

ρα εκτός όποιας ανθρωπιστικής 

και κοινωνικής λογικής. Ήσαν 

απόψεις άγριων θηρίων που πα-

ραμονεύουν να κατασπαράξουν 

το θύμα, που έκανε το λάθος να 

αφήσει το δικό του πεδίο για να εισέλθει στο 

πεδίο της υπεραπλούστευσης και του  σεξι-

σμού. Η απάντηση σ’ αυτόν το σεξισμό ήταν 

ένας αντισεξιστικός σεξισμός. 

Ο Τατσόπουλος έδωσε τροφή στην κοινω-

νία του παραλόγου και τώρα το πληρώνει. 

Πριν όμως δώσει τροφή σ’ αυτή την κοινω-

νία, τράφηκε ο ίδιος απ’ αυτήν. Είναι αυτή η 

κοινωνία της απουσίας του ορθού λόγου και 

του Διαφωτισμού που έκανε τον Τατσόπου-

λο βουλευτή της, όταν αυτός εντάχθηκε σ’ 

ένα κομματικό σχηματισμό, που με ραφινά-

το  τρόπο χρησιμοποίησε στην ανάλυσή του 

τα περισσότερα από τα επιχειρήματα του 

ελληνικού ανορθολογισμού. 

Ο Τατσόπουλος συγγραφέας και βιβλιοκρι-

τικός ήταν ένας διανοούμενος του ορθού 

λόγου. Με τις όποιες παραχωρήσεις στο συ-

ναισθηματισμό ή και τον εντυπωσιασμό δεν 

έπαυε να φέρεται και να μιλά ως διανοού-

μενος, η γραφή του οποίου ζει και τρέφεται  

από το λόγο του Διαφωτισμού. 

Και όμως ξαφνικά (;) βρέθηκε να είναι θιασώ-

της της αστυνομικής ερμηνείας της ιστορίας 

των διαφόρων Ναόμι Κλάιν και «συνεργαζό-

μενος», όπως υποστηρίζει, με ένα κόμμα που 

στο κεντρικό του αφήγημα έχει απεμπολήσει 

την ορθολογική κληρονομιά της Ανανεωτι-

κής Αριστεράς. Ξαφνικά (;) βρέθηκε ο ίδιος να 

καταδικάζει την ευγένεια ως «αβραμοπουλι-

κό καθωσπρεπισμό». Και αυτή η καταδίκη της 

ευγένειας από έναν άνθρωπο της λογοτεχνι-

κής καλλιέπειας, τον έστειλε στα θηρία του 

φεϊσμπουκικού αντικαθωσπρεπι-

σμού. Η ανάμειξη του καλλιτεχνι-

κού αυθορμητισμού με την ανορ-

θολογική και πολιτικάντικη ερμη-

νεία των κοινωνικών εξελίξεων, 

σε συνδυασμό με τους κινδύνους 

που απορρέουν από την προβολή 

στα ΜΜΕ και την επιδερμικότητα 

των δικτύων κοινωνικής δικτύ-

ωσης, όλα αυτά τον μετέτρεψαν 

από διανοούμενο του ορθού λό-

γου σε «πολιτικό» της ατάκας, της ύβρεως και 

της έπαρσης. Εγώ ελπίζω πως θα ξανασυνα-

ντήσουμε κάποτε το συγγραφέα και βιβλιο-

κριτικό. Γιατί τελικά το «αμάρτημά» του δεν 

είναι ηθικό, αλλά πολιτικό. Και γιατί ελπίζω 

πως ο πραγματικός Τατσόπουλος δεν είναι 

αυτός που σήμερα νομίζουμε. Τέλος, από το 

πάθημά του ένα μάθημα αντλούμε: το πεδίο 

του διανοούμενου είναι αυτό της κριτικής 

σκέψης και της πάλης κατά των κυρίαρχων 

στερεοτυπικών απόψεων και όχι αυτό της 

εμπορικής, πολιτικής και διαδικτυακής επι-

δοκιμασίας. Ευτυχώς. A   

* Συγγραφέας, βιβλιοκριτικός. Μόλις κυκλοφόρησε το 
βιβλίο του «Ζαν Ζακ Ρουσσώ, ο φιλόσοφος της πεφωτι-
σμένης δημοκρατίας» (Πόλις).

Πολιτική

ΤαΤσόπόυλόσ; 
Δεν είναι αυτό που νομίζετε! 
Του ΓΙΩρΓου ΣΙΑΚΑΝΤΑρΗ*

κό στούντιο από τους υπόλοιπους συνομιλητές). 
Κατά την άποψή μου, ο Μένης προσπάθησε α-
πλώς να δώσει με γλαφυρότητα την κρισιμότητα 
της κατάστασης και άφησε μια κοτσάνα να του 
ξεφύγει. Τίποτα παραπάνω.
Το «συμβάν» πέρασε αρχικά απαρατήρητο. Ώ-
σπου, μέρες αργότερα, κάποιο site πήρε πρέφα 
το δολοφονικό απόφθεγμα του Κουμανταρέα. 
Το ελληνικό ίντερνετ γέμισε σε χρόνο dt από το 
συνήθη οχετό σχολίων που απολαμβάνουμε σε 
ανάλογες περιπτώσεις. Ο βετεράνος συγγραφέ-
ας παρουσιάστηκε ως ένα κράμα Παπαχρόνη και 
«δράκου» του Σέιχ Σου και το διψασμένο για αίμα 
πλήθος ζήτησε άμεσα την κεφαλή του επί πίνακι. 
Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως ο Μένης Κουμαντα-
ρέας είναι συγγραφέας και, στα μάτια αυτών που 
τα μόνα κείμενα που διαβάζουν είναι τα βαρυσή-
μαντα άρθρα για «Τσολάκογλου» και κρεμάλες 
σε site τύπου anaskolopisi.gr, οι συγγραφείς είναι 
τεμπέληδες, ταγοί της εξουσίας που πληρώνο-
νται  για να κατηγορούν τον απλό και άδολο λαό.  
Όπως ήταν αναμενόμενο δημιουργήθηκε και το 
σχετικό fan page στο Facebook, «Ντροπή στον 
επαίσχυντο σεξιστή Μένη Κουμενταρέα», το ο-
ποίο με cover photo μια γυναίκα δεμένη πισθά-
γκωνα (φωτογραφία παρμένη από τσοντοsite!) 
στόλιζε με διάφορα κοσμητικά επίθετα το βάρ-

βαρο γραφιά, παραθέτοντας και χρήσιμα στοι-
χεία για το πόσο κακό πράγμα είναι ο βιασμός 
– κάτι που προφανώς δεν γνωρίζαμε πριν την 
καταραμένη εκπομπή της Στάη…
Ο Μένης Κουμανταρέας δεν είναι ούτε σεξιστής, 
ούτε ρατσιστής, ούτε τίποτα άλλο σε -ιστής. Εί-
ναι ένας σοβαρός, χαμηλών τόνων άνθρωπος 
που έχει διακριθεί για τους αγώνες του, από τη 
συμμετοχή του στα ιστορικά «18 κείμενα» έως 
τις ουσιαστικές αντιρατσιστικές παρεμβάσεις 
του που του στοίχισαν πρόσφατα και έναν άγριο 
ξυλοδαρμό. Το γεγονός δε πως μένει σε μια «δύ-
σκολη» περιοχή (Κυψέλη), τον κάνει να ξεχωρίζει 
από τους όψιμους fashion victims «αντιρατσι-
στές» των Βου Που που βλέπουν μετανάστες 
μόνο στις εκπομπές του Λάκη Λαζόπουλου.  
Δυστυχώς, όμως, ζούμε στη χώρα της υποκρισί-
ας και της παράνοιας. Πέρα από τους νεοναζί, πέ-
ρα από τον κίνδυνο να θεωρηθούμε «εχθροί του 
λαού» από τους δήθεν «επαναστάτες»,  πρέπει να 
προσέχουμε πού θα βάλουμε και το παραμικρό 
κόμμα. Αρκεί να χαρακτηρίσουμε «κουλό» τον 
πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Κοστά-
ντζο, ή να αποκαλέσουμε «γέρο» τον πενηντάρη 
που μας σπρώχνει με μίσος και αναίδεια στο λεω-
φορείο, για να μπούμε θριαμβευτικά στην μπού-
κα των απανταχού comme il faut κάφρων… ● 

Τον Μένη Κουμανταρέα τον γνώρισα πριν 
πολλά χρόνια σε ένα πάρτι του (τότε εκδοτικού 
μου οίκου) Κέδρου. Ελαφρώς ψαρωμένος, α-
φού φυσικά ήταν καταξιωμένος συγγραφέας 
για δεκαετίες, ενώ εγώ καινούργιος στο κουρ-
μπέτι, θυμάμαι πως είχα εντυπωσιαστεί από τη 
μετριοφροσύνη και την ευγένειά του. Χαρακτη-
ριστικά που (όπως διαπίστωσα αργότερα) δεν 
είναι και το σήμα κατατεθέν του «χώρου» μας. 
Δεν έγινα ποτέ «κολλητάρι» μαζί του. Συναντιό-
μασταν όμως συχνά-πυκνά σε διάφορες εκδη-
λώσεις, ενώ το 2001 παρουσίασε το δεύτερο 
μυθιστόρημά μου στη Στοά του Βιβλίου. 
Σήμερα, ο Μένης Κουμανταρέας βρίσκεται στο 
«μάτι του κυκλώνα». Όχι φυσικά για κάποιο βι-
βλίο του. Κανένας συγγραφέας στη χώρα μας 
δεν βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα για τα βιβλία 

του. Ούτε καν στο μικρό δαχτυλάκι του ποδιού 
του κυκλώνα, θα έλεγα. Σήμερα, ο Μένης είναι 
απλώς ένας ακόμα σάκος του μποξ του οργισμέ-
νου (διαδικτυακού) όχλου….
Τι ακριβώς συνέβη; Την προηγούμενη Δευτέρα, 
ο Κουμανταρέας βρέθηκε να συζητάει στην εκ-
πομπή της Έλλης Στάη για φλέγοντα θέματα της 
επικαιρότητας. Προς το τέλος της εκπομπής (ξη-
μερώματα Τρίτης πια) και αφού είχε πει πολλά, 
διάφορα και (κατά την γνώμη μου) ενδιαφέρο-
ντα, αποφάσισε να παρομοιάσει την κατάσταση 
που βιώνει τα τελευταία χρόνια ο λαός της Ελλά-
δας με ένα βιασμό. Ολοκληρώνοντας το συλλο-
γισμό του κατέληξε στη φράση η οποία έμελλε 
να περάσει στην ιστορία: «Άμα βιάσεις μια γυναί-
κα, μπορεί και να το θέλει». Χιούμορ; Η κούραση 
της ώρας; Κανείς πάντως δεν αρνείται πως πρό-
κειται για μια παντελώς άστοχη δήλωση.
Για σταθείτε λίγο, όμως… δήλωση; Κι όμως, δεν 
έχουμε να κάνουμε με καμία «δήλωση». Ού-
τε με απάντηση σε σχετική ερώτηση, ούτε με 
γραπτό κείμενο ή άρθρο. Ούτε καν με status στο 
Facebook. Πρόκειται απλώς για μια αποστροφή 
του προφορικού λόγου ενός κουρασμένου αν-
θρώπου 82 ετών μπροστά σε μια κάμερα, μετά 
από μια τηλεοπτική συζήτηση στην οποία δεν 
ήταν καν παρών (ο Μ.Κ. βρισκόταν σε διαφορετι-

Ο συγγραφέας 
και οι comme il 
faut κάφροι
Του ΘΑΝΑΣΗ ΧέΙμΩΝΑ

ο τατσοΠουλοσ 
έδωσέ τροφή 

στήν κοινωνια 
του Παραλογου 

και τωρα το 
Πλήρωνέι 
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Ένα συνέδριο χωρίς... τέλος, αλλά για μια νέα 

αρχή είναι αυτό που διοργανώνει η Δράση 

το ερχόμενο Σάββατοκύριακο, στο Μαρού-

σι. Καθώς το πολιτικό σκηνικό φαίνεται να 

αλλάζει στη «μετά τη δόση» εποχή, η πρωτο-

βουλία της Δράσης γίνεται ένα ιδιότυπο «δο-

κιμαστήριο» για την πιθανότητα σύγκλισης 

των φιλοευρωπαϊκών, μεταρρυθμιστικών 

δυνάμεων σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές 

του τόπου. 

ύο είναι οι σημαντικές πτυχές 
του συνεδρίου. Η πρώτη έχει 
να κάνει με τη διαπίστωση ότι 

οι καλεσμένοι σε αυτό θα έχουν πλήρες 
δικαίωμα λόγου και έκφρασης για το 
ζητούμενο των όρων και προϋποθέσε-
ων σύγκλισης των διάσπαρτων μεταρ-
ρυθμιστικών, φιλελεύθερων φωνών 
και κινήσεων. Κάτι σαν ένα είδος προ-
σκλητηρίου προς κεντροδεξιούς μέχρι 
κεντροαριστερούς μεταρρυθμιστές, οι-
κολόγους ή ακόμα και σοσιαλδημοκρά-
τες. Γι’ αυτό και η λίστα των προσκε-

κλημένων ομιλητών είναι ασυνήθιστα 
μεγάλη. Παρόντες οι εκπρόσωποι της 
Δημιουργίας Ξανά και της Φιλελεύθε-
ρης Συμμαχίας, που συνεργάστηκαν ε-
κλογικά με τη Δράση. Ξεχωριστή η πα-
ρουσία του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή 
Θόδωρου Σκυλακάκη, που βλέπει το 
συνέδριο από εξαιρετικά θετική σκο-
πιά, αλλά και πολλών στελεχών από 
την παλιά Δημοκρατική Συμμαχία, που 
εμφανίζουν αξιοσημείωτη πανελλαδι-
κή δραστηριότητα. Η «βεντάλια» των 
ομιλητών θα ανοίξει και προς τη Δυνα-
μική Ελλάδα του Ηλία Μόσιαλου, στην 
Κοινωνία Αξιών του Δημήτρη Μπου-
ραντά, στο χώρο της Οικολογίας –έχει 
προσκληθεί να μιλήσει ο Ν. Χρυσόγε-
λος–, καθώς και σε προσωπικότητες 
από τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς 
– αναμένεται να δοθεί βήμα στον Γιώρ-
γο Προκοπάκη, αλλά και στον Χρήστο 
Χωμενίδη από τη ΔΗΜΑΡ, ενώ έχει 
προσκληθεί και ο Γιώργος Φλωρίδης 
από τον Κοινωνικό Σύνδεσμο. Η λίστα 

ομιλητών θα είναι ανοιχτή μέχρι και 
την έναρξη του συνεδρίου. 
Η δεύτερη σημαντική πτυχή έχει να 
κάνει με την πρόθεση πολλών συνιστω-
σών του εγχειρήματος να ανοίξει μια 
ουσιαστική συζήτηση για τη συνένωση 
των δυνάμεων αυτών, με ορί-
ζοντα τη διεξαγωγή ενός «ι-
δρυτικού» ή «ενωτικού» Συ-
νεδρίου την άνοιξη του 2013. 
«Στο συνέδριο της Δράσης 
καλούμαστε να γνωριστούμε 
καλύτερα, να μιλήσουμε όλοι 
με ανοιχτά χαρτιά, να ξεπερά-
σουμε καχυποψίες και δυσπι-
στίες, ώστε να οδηγηθούμε σε 
μια μίνιμουμ πολιτική πλατ-
φόρμα, αλλά και σε συμφωνία σε ό,τι 
αφορά τους κανόνες για την επιτυχία 
του εγχειρήματος, από τον τρόπο λει-
τουργίας μέχρι τη θέσπιση δημοκρατι-
κών διαδικασιών για την εκλογή νέας 
ηγεσίας» επισημαίνει ο πρόεδρος της 
Δράσης Αντύπας Καρίπογλου. Η συζή-

τηση δεν κλείνει την Κυριακή το βράδυ, 
με τη λήξη του συνεδρίου της Δράσης. 
Θα υπάρξει συνέχεια με ανοιχτή συμ-
μετοχή και στόχο τη διαμόρφωση ενός 
οδικού χάρτη μέχρι το συνέδριο της ά-
νοιξης. 
Και γιατί τώρα όλα αυτά; «Ο “εισοδι-
σμός” των μεταρρυθμιστών στα μεγάλα 
κόμματα δοκιμάστηκε και απέτυχε» λέ-
ει η αντιπρόεδρος της Δράσης Αντιγόνη 
Λυμπεράκη. «Τα μεγάλα κόμματα δεν 
τόλμησαν τομές για τη χώρα και φτά-
σαμε τώρα να είμαστε θεατές στην ενί-

σχυση των άκρων. Είναι ώρα 
οι ανώνυμες και διάσπαρτες 
φωνές του μεταρρυθμιστικού, 
φιλοευρωπαϊκού χώρου να α-
ποκτήσουν συγκρότηση και 
συνοχή, για να είμαστε παρό-
ντες στα δύσκολα».
Θα έχει επιτυχία το πείραμα 
με το ανοιχτό συνέδριο της 
Δράσης; Πόσο αποδεκτό θα 
γίνει το εγχείρημα από την 

ευρύτερη κοινή γνώμη; Υπάρχει χώ-
ρος να ευδοκιμήσει μια νέα κίνηση στο 
Κέντρο, την ώρα της βαθιάς κρίσης στη 
χώρα, της περιδίνησης στην Ευρώπη 
και της «εποχής των άκρων»; «Τουλά-
χιστον αξίζει να προσπαθήσουμε» λέει 
ο Αντύπας Καρίπογλου. A   

Ανοιχτό Συνέδριο της «Δράσης» το Σαββατοκύριακο

Χωρίσ Τέλόσ αλλα μέ (μία νέα) αρΧή 
Του έυΤυΧΗ ΠΑλλΗΚΑρΗ

Δ

στο συνέδριο 
τήσ δρασήσ 

καλουμαστέ 
να μιλήσουμέ 
ολοι μέ ανοι-

χτα χαρτια  

Πολή



To νέο Σύνταγμα της Ελλάδάς
Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο συνδεδεμένο με το ελληνικό chaos, τα επεισόδια και τους αγανακτισμένους. Όμως τα πράγματα 
δεν είναι ακριβώς έτσι. Το Σύνταγμα είναι classic. Eίναι διαχρονικό. Δεν θα γίνει ποτέ μόδα και δεν θα φύγει ποτέ από τη μό-

δα. Ακουμπάει όσο πρέπει στην Πλάκα. Περπατά μέχρι την πλατεία Καρύτση και την Αιόλου. Για πολλά χρόνια εξαντλούσε τη 
ζωτικότητά του στο φως της ημέρας και την πολύβουη Ερμού, αλλά εδώ και λίγους μήνες σχηματοποιήθηκε με μαγικό τρόπο 
στους δρόμους του μία πιο σοφιστικέ, μελιστάλαχτη, easy going πρόταση για νυχτερινή έξοδο. Από μια νέα γενιά 30+ επιχει-

ρηματιών που αλλάζουν τα δεδομένα. Ποιος είπε πως το κέντρο πέθανε; Ζει και ανανεώνεται με νέα πρόσωπα.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Φωτό: ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΣ

Νίκος Παλαβιτσίνης, Κιμωλία
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Μ
ια σειρά από νέους ανθρώπους 
ηλικίας μεταξύ 30 και 40 έχουν 
κάνει σχεδόν ταυτόχρονα α-
κριβώς μέσα στην περίοδο της 
κρίσης τα επιχειρηματικά τους 
βήματα, διαμορφώνοντας μια 
εντελώς διαφορετική εικόνα 
για το πολύπαθο κέντρο. Μικρά 

κουκλίστικα μαγαζιά, έξω από τη λογική της 
παλιάς άγριας νύχτας, με ιδιοκτήτες που όχι 
μόνο δεν ανταγωνίζονται αλλά αλληλοϋπο-
στηρίζονται. 

Καθαρά πρόσωπα,  προσεγμένοι χώροι, 
φτιαγμένοι συχνά με προσωπική εργασία, ε-
στίαση στην ποιότητα, λεπτομέρειες που κά-
νουν τη διαφορά και μια νέα γειτονιά γεννιέται 
για ένα πιο low profile night out, που θυμίζει 
σκηνικό σε ταινία του Woody Allen. Τα περισ-
σότερα από αυτά άνοιξαν σε παλιά υφασματά-
δικα. Η κρίση έχει οδηγήσει τους νέους αυτούς 
ανθρώπους να αναπτύσσουν τα πιο γρήγορα 
αντανακλαστικά στην αγορά, προσπαθώντας 
να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσί-
ες τους σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές 
ανεβάζοντας και όχι ρίχνοντας την ποιότητα. 
Έχουν βιώσει την κρίση και χωρίς να έχουν να 
φοβηθούν τίποτε επιλέγουν να γίνουν οι ίδιοι 
αφεντικά του εαυτού τους.
Δημιουργήθηκε έτσι μια γειτονιά με βάση τους 
νέους επιχειρηματίες, αλλά και παλιότερους 
επαγγελματίες που φέρνουν μια αλλαγή νο-
οτροπίας. Περισσότερο γειτονιά και λιγότερο 
trendy στέκι με πραγματικές σχέσεις και φιλί-
ες. H πρώτη εστία, που έχει σχηματιστεί στο 

κέντρο του Συντάγματος, οριοθετείται από 
δύο δρόμους. Παράλληλους. Νίκης - Βουλής. 
Εδώ υπάρχει μια έθνικ γειτονιά με εξωτικές 
γεύσεις και αρωματικά πιάτα. Ασιατική κου-
ζίνα, τσόπστικ και σάκε από τα καλύτερα του 
είδους, σε πολύ κοντινή απόσταση, με Ασιάτες 
θαμώνες που κάτι ξέρουν παραπάνω από μας. 
Κορεατική και ιαπωνική κουζίνα στο Dosirak  
(Βουλής 33), αυθεντική Ιαπωνική στο Furin 
Kazan (Aπόλλωνος 2), ένα από τα παλαιότερα 
της Αθήνας, και μοντέρνα ασιατική στο Noodle 
Bar (Aπόλλωνος 11).
Η προσεγμένη ινδική κουζίνα στο Indian 
Kitchen (Aπόλλωνος 6) συμπληρώνει τη γευ-
στική εικόνα μιας πολυεθνικής γειτονιάς. Ό-
μως στο παραδοσιακό οινομαγειρείο στη 
γωνία Βουλής και Νικοδήμου, η Ευγενία συ-
μπληρώνει 23 χρόνια λειτουργίας με σταθερή 
ποιότητα. Στους πελάτες της, από υπουργούς 
οικονομικών μέχρι περίεργους τουρίστες, 
σερβίρει πιάτα που είναι κυρίως ψάρια, λαδε-
ρά και κρεατικά. Διαχρονικό.
 
O Νίκος Παλαβιτσίνης και ο αδερφός του 
Αλέξανδρος, που είναι jazz πιανίστας, τον Σε-
πτέμβριο του 2011 ξεκίνησαν να διαμορφώ-
νουν την Κιμωλία στην οδό Υπερείδου 5, στο 
όριο με την Πλάκα. Ο χώρος διακοσμήθηκε 
από τη μητέρα τους Αικατερίνη Βαγενά και τη 
φίλη της Ρενάτα Προεστοπούλου, καλλιτέ-
χνες και οι δύο. Χώρος που θυμίζει φιλόξενο 
σπίτι σε τρία επίπεδα, με παιχνιδιάρικη διάθε-
ση και ζεστή ατμόσφαιρα.
«Ήρθαμε να φέρουμε πίσω, στην πραγματικό-
τητα, μια αντίληψη του καφέ, του φαγητού ή 

<< Χρήστος Γεωργαντάς   
+ Κατερίνα Καστανάρα, Βartesera

Στάθης Σιάφης, Στην ΠρίζαΓιώργος Τζομπανάκης +  
Εύα Καλογεροπούλου, Dude

<< << 
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του ποτού που κάποιος πίνει σε ένα μαγαζί, πιο 
χαλαρή. Φτιάξαμε ένα χώρο εντελώς “υποκει-
μενικό”, όπως θα τον επιλέγαμε εμείς για να 
πιούμε τον καφέ μας σαν πελάτες. Θέλουμε να 
σταματήσει ο κόσμος να γκρινιάζει και να είναι 
αρνητικός προς τα πάντα. Γι’ αυτό και “φυτέψα-
με” τετράδια σε όλο το μαγαζί για να μπορεί να 
εκφράζεται και να βρίσκει διεξόδους. Νομίζω το 
κύριο για εμάς είναι να μπορέσουμε να κάνου-
με τον κόσμο να μιλήσει, να γελάσει, να κλάψει 
και να εκφραστεί. Φτάσαμε εδώ και για όλα όσα 
κρατάμε μέσα μας και δεν τα εκτονώνουμε, και η 
Κιμωλία θέλει να πάει αντίθετα σε αυτό!»
Στην Κιμωλία σερβίρεται handmade πορτο-
καλόπιτα και σοκολατόπιτα, εκλεκτός καφές 
που ανακάλυψε ο Νίκος σε ένα πρόσφατο τα-
ξίδι του στο Τορίνο, φρέσκα φαγητά κόντρα 
στη λογική του fast food. «Aπαντάμε με το slow 
food, που έρχεται από φυσικά υλικά και παρα-
δοσιακές μεθόδους προετοιμασίας του. Οι τιμές 
του καφέ ξεκινούν από € 2 μέχρι € 4. Αυτές τις 
μέρες θα ξεκινήσουμε μια δανειστική βιβλιοθή-
κη και φυσικά έχουμε τις ημέρες συγκατοίκη-
σης, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν 2 μήνες 
και τη συνεχίζουμε, προσπαθώντας να βρούμε 
συγκάτοικους σε ανθρώπους που αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα μέσα στην κρίση».

Στο ισόγειο χώρο του  ξενοδοχείου New 
Hotel, επί της οδού Φιλελλήνων 16, με θέα 
προς τη Ρωσική εκκλησία, και λίγο πριν μπεις 
στην Πλάκα, βρίσκεται το εστιατόριο New 
Taste. Το μοναδικό favela design έχει συνδεθεί 
με την ανακαίνιση από τους βραβευμένους 
αδελφούς Campana, που ανακυκλώνοντας 
ξύλο και υλικά από το προηγούμενο ξενο-
δοχείο Οlympic Palace δημιούργησαν ζεστή 
ατμόσφαιρα. Εντελώς διαφορετική, όμως, 
είναι η εξαιρετική πρόταση της κουζίνας που 
ετοίμασε ο Άγγλος σεφ Steven Frost: chic 
comfort food με έμφαση στις πρώτες ύλες. 
«Oι γεύσεις θέλω να θυμίζουν στον πελάτη τα 
παιδικά του χρόνια. Με πιάτα σε μικρές μπουκιές 
που μπορεί να μοιραστούν στη μέση του τρα-
πεζιού, σαν παιχνίδι με υψηλό επίπεδο service, 
αλλά και χαλαρότητα. Έχουμε μόνο δικό μας 
ψωμί και κρουασάν, από το βραβευμένο Γάλλο 
Christophe Vasseur. Θα την έλεγα International 
κουζίνα, προς τη μεσογειακή. Κλασικά, απλά 
μαγειρεμένα χωρίς σάλτσες. Το πιο απλό είναι 
το πιο δύσκολο. Έρχονται εδώ από εφοπλιστές 
μέχρι νέα ζευγάρια» μου λέει. Επιτυχημένα πιά-
τα είναι το mini hamburger τριών γεύσεων, το 
πελαγίσιο λαβράκι και η νέα συνταγή αστα-
κού «Catalan» με τοματίνια & jamon iberico, 
που σερβίρεται με ταλιατέλες και μυρωδικά. 
Υπάρχει κυριακάτικο brunch, με a la carte με-
νού. Αλλά το New Taste και τις καθημερινές α-
ποτελεί σημείο για επαγγελματικές συναντή-
σεις και για after work coffee με αρωματικό 
espresso «Passalacqua» από τη Νάπολη, ποικι-
λίες τσάι της Mighty Leaf Tea και το χύμα Jung 
Tea απευθείας από το Λονδίνο. Γλυκά από τον 
pastry chef, Holger Schreck, με cheese cake 
φούρνου, espresso πανακότα, τάρτα bitter 
σοκολάτας, ατομική Lemon pie και «μπαμπά» 
με γλυκό κρασί και σταφίδες.

Στον ήσυχο πεζόδρομο της Ηπίτου (κάθετα 
στη  Βουλής και παράλληλα στην Απόλλωνος), 
στο 4, ξεκίνησε τον Ιούνιο η Σκεύη Ερωτοκρί-
του το υπέροχο καφέ μπαρ Βlue Βird. «Eίναι 
προστατευόμενος ο χαρακτήρας της καινούρ-
γιας αυτής περιοχής. Αυτό είναι το ωραίο. Όταν 

παίζει κάποιος μουσική ξεκινάμε από τις 7 και 
πάμε μέχρι τις 12. Μετά παίζει πιο χαλαρά τζαζ, 
που είναι το καθημερινό soundtrack του μαγα-
ζιού. Το χρειάζεται αυτό η Aθήνα. Ένα after office 
drink. Σε όλη την Ευρώπη ο κόσμος πάει κατευ-
θείαν έξω, δεν πάει πρώτα να αλλάξει και να φά-
ει σπίτι. Ήταν ο μεγάλος μου στόχος. Είναι τρομε-
ρή η δυναμική της γειτονιάς, ήταν μόδα στα 60s 
και τα 70s, και ακόμα και τώρα σου επιβάλλει τις 
επιλογές της. Υπήρχαν από μαγαζιά με hot dogs 
μέχρι στεγνοκαθαριστήρια. Έχει πολλές ιστο-
ρίες από πίσω». Τα υπέροχα μικροαντικείμενα 
του μαγαζιού είναι αγορασμένα Αβησσυνίας 
και πέριξ από παλαιοπωλεία. Τα ποτήρια είναι 
χαρακτηριστικά του χώρου. Ανοιχτό από το 
πρωί για ωραία πρωινά με αρωματικό Arabica 
Mrs Rose, σοκολάτες, τσάγια της Cusmi Tea, 
Blue Bird toast, κέικ ημέρας, και μετά το με-
σημέρι ποικιλίες τυριών και αλλαντικών για 
μπίρα ή κρασί. Το βράδυ ο κόσμος πίνει πλέον 
ουίσκι και κονιάκ λόγω κρύου, κλασικά κρασί, 
και επιλέγει από τα δέκα επιλεγμένα κοκτέιλ. 
Κουκλίστικο μαγαζί που θυμίζει παριζιάνικο 
μπιστρό με υπέροχη ενέργεια και ωραίο χα-
μόγελο.

Στη Νίκης 23, ο Παντελής Σαρακίνης και ο 
Ζαχαρίας ξεκίνησαν το Μακάλο τον Ιανου-
άρο με καθημερινή λειτουργία. Ο Παντελής 
επιμελείται το μενού φαγητού και ο Ζαχαρίας 
το μπαρ και τη λίστα των cocktails. Μινιμα-
λιστικό, διακριτικό, με προσεγμένο μουσικό 
background που αγαπά την electronica. Συ-
στήνουν οι ίδιο το μαγαζί τους: «Προτάσεις για 
φαγητό και ποτό βασισμένες σε εποχιακά προ-
ϊόντα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. 
Απίθανοι συνδυασμοί κλασικών “πειραγμένων” 
κοκτέιλ με ευφάνταστα πιάτα, όπως Bloody 
Mary με πιπεριά Φλωρίνης και σουμάκι που συ-
νοδεύει ζεστή ρεβυθοσαλάτα με λιαστή ντομά-
τα, φρέσκο βασιλικό και παρμεζάνα. Μπίρα από 
€ 2,5. Η καλύτερη επιλογή για lunch break και 
για να ξεκινήσεις τη βραδιά σου». Διοργανώνει 
συχνά μικρά  λάιβ, απογευματινά DJ sessions, 
ανταλλακτικό παζάρι ρούχων και ψάχνεται 
διαρκώς.

Ο Γιάννης Σιαμάνης και ο Αντώνης Φερρά-
ρας ξεκίνησαν την Αbariza την άνοιξη του 
2008, σε ένα παλιό αργυροχρυσοχοείο στην 
οδό Λέκκα 14. Χαρακτηριστική, η εντυπω-
σιακή κάβα πίσω από το μπαρ με ποικιλία σε 
ρούμι και premium ουίσκι. Από την αρχή το 
μαγαζί απέκτησε ένα πιστό, «εκλεπτυσμένο» 
κοινό. Μουσικές επιλογές από μαύρη μουσι-
κή, funk, soul, jazz. «Θέλαμε να φαίνεται ότι το 
μαγαζί υπήρχε από πάντα εδώ. Με ξύλο και χρώ-
ματα που υπάρχουν στην περιοχή. Διαχρονικά. 
Το πρωί έχουμε μεγαλύτερο εύρος στις ηλικίες 
που έρχονται, ενώ το βράδυ o μέσος όρος είναι 
τα 30+» λέει ο Γιάννης. Επίσης προτείνονται η 
σούπα ημέρας που σερβίρεται μέχρι το βρά-
δυ, οι τάρτες που έχουν καθιερωθεί πλέον, 
η πορτοκαλόπιτα, το devil’s cake, οι σαλάτες 
και τα σάντουιτς. Eπιλογές από ποτήρια κρα-
σιού μέχρι τα νέα cocktails, Start Me Up και 
Τhirteen Floor. 

Στην πλατεία Καρύτση, στη Χρ. Λαδά 1, δί-
πλα στον Παρνασσό υπάρχει από τον Ιούλιο 
του 2005 η Πρίζα. Ή, όπως λέγεται κανονικά, 
Στην Πρίζα. Ίσως γιατί ο ιδιοκτήτης του Στά-
θης Σιάφης δεν σταμάτησε να είναι ποτέ στην 
πρίζα. Για αυτό φρόντισε να γεμίσει τον τοίχο 

<< 

<< 

Παύλος Πότσιος, Αperitif

Steven Frost, New Taste
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του με ηλεκτρισμό και τα ηχεία του με βρετα-
νική indie pop και freestyle επιλογές. Την ώρα 
που τον συναντώ παίζει Νew Order και Blur και 
μου ανακοινώνει μια σειρά από αλλαγές που 
ετοιμάζει για το χώρο. Νέος κατάλογος, νέες 
τιμές άμεσα και ανακαίνιση μετά τις γιορτές. 
«Ξεκίνησα τον Ιούλιο του 2005 σε διαφορετικές 
συνθήκες. Πριν ζωντανέψει η περιοχή, όταν α-
κόμη είχα κόσμο από τον ΔΟΛ. Έχει όμως εξελι-
χθεί όμορφα η Καρύτση. Εδώ ήταν ένα μαγαζί με 
χαλιά. Ιπτάμενα. Αλλά δεν έχει μείνει ούτε ένα. 
Σκέφτομαι να κάνω μια σειρά από αλλαγές. Θα 
ξεκινήσω να ανοίγω και το πρωί σε καθημερινή 
βάση, ενώ θα χαμηλώσω τις τιμές. Θέλω να δί-
νω την μπίρα από € 3,50 και το ποτό από € 5,50. 
Για τις γιορτές θα ετοιμάσουμε μια σειρά από 
πάρτι και events με live». Ο Στάθης είναι 40+, 
έχει κόψει το κάπνισμα, γυμνάζεται και θέλει 
να παραμείνει αισιόδοξος, γιατί απλώς δεν 
γίνεται αλλιώς.

Στο νούμερο 6 της Κλειτίου, δίπλα 
στο αποσυρμένο Pop που πρόσφατα 
άλλαξε χέρια, το Baba Au Rum δια-
μόρφωσε πρώτο τη σημερινή τάση 
των cocktail bars. Από εδώ ξεκίνη-
σε, μην ξε χ νιόμασ τε. 
Δεκάδες ζευγάρια μάτια 
χάζευαν από τον Μάρτιο 
του 2009 και χαζεύουν 
ακόμη στην μπάρα τις 
ταχυδακτυλουργικές 
μείξεις των cockt ails 
από τους αλ χημισ τές 
μπάρμεν. Σήμερα, από 
τους  Βαγγέλη Ζάχο και 
Κωνσ ταν τίνο Στεφα-
νάκη. Ο ιδιοκτήτης του, 
Θάνο ς Πουρναρ ούς, 
είχε πολύ ξεκάθαρα στο 
μυαλό του ένα ευρωπα-
ϊκό μπαρ και φρόντισε 
με κάθε λεπτομέρεια τις 
εισαγωγές των ποτών 
για να δημιουργήσ ει 
μια πλούσια γκάμα από 
cocktails και αποστάγματα. Ο χώρος 
που διάλεξε παλιά ήταν κατάστημα 
με υφάσματα πουκαμίσων και το α-
σανσέρ που οδηγούσε στο πατάρι, 
μαζί με το διατηρημένο τραπέζι κοπής 
των υφασμάτων, το μαρτυρούν ακόμη. 
«Αυτό που έχει αλλάξει από το ξεκίνημα εί-
ναι ότι το Baba Au Rum έχει ωριμάσει πια. Είναι 
κλασικό. Πάντα με προσοχή στην ποιότητα των 
υλικών και ρούμι μπαρ με 150 ετικέτες κατευ-
θείαν από το εξωτερικό. Εξωτικά tiki cocktails, 
red or dread, sloe berry gin, ο κατάλογος είναι 
μεγάλος. Ο κόσμος μας είναι μεταξύ 25-45. Αυ-
τό που πάντα με ενδιέφερε ήταν το μυαλό των 
ανθρώπων που έρχονταν εδώ, όχι η εμφάνισή 
τους. Μικρή σημασία έχει αν είναι hipsters, μο-
δάτοι, σκεϊτάδες ή κοστουμάτοι. Άλλωστε όλοι 
έχουν περάσει από εδώ». Μουσικά παίζει με όλα 
τα παρακλάδια της τζαζ και τη λευκή εναλλα-
κτική ροκ, ενώ κάθε Δευτέρα οργανώνει Live 
jazz στις 21.30. Καθημερινές last call στις 3, 
Σάββατο στις 4 και Κυριακή στις 2. Μπες και 
δες www.babaaurum.com

Δίπλα στην Καπνικαρέα, Καλαμιώτου 4 & 
Ερμού, από τον Σεπτέμβριο του 2009 έχει ξε-
κινήσει το Αperitif. Πιο στριμωγμένο και μόνο 

στην αρχή, επεκτάθηκε μετά το Πάσχα και στο 
διπλανό χώρο που, ναι, και αυτό ήταν υφασμα-
τάδικο. Μπίρα από € 3, ποτά € 4,50, cocktails 
€ 8. Ιδιοκτήτης ο Παύλος και o Χρήστος Πό-
τσιος. 100 χρόνια μαγαζιά. «Μουσικά έχουμε 
ξεφύγει από το αρχικό jazzy στοιχείο» μου λέ-
ει ο Παύλος. «Παίζουμε funk, soul, nu-disco, το 
Σάββατο ακούς μαύρα, Τετάρτες έχουμε live, 
όπως και Κυριακή από νωρίς με ονόματα όπως η 
Vicky B. και οι Ηi-Rollers. Στην αρχή ήμασταν πιο 
μόνοι, αλλά μετά το Tailor Made και το Faust έχει 
ζωντανέψει η γειτονιά, όπως πλέον και όλη η 
πλατεία Αγίας Ειρήνης. To πρωί θα δεις φοιτητές 
αλλά και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που 
κάνουν περατζάδα, τα βράδυ έχουμε ένα πιο νε-
ανικό κοινό 22-40+». Στο Aperitif κυριαρχεί το 
κόκκινο χρώμα και ο χαρακτηριστικός τοίχος 
βιβλιοθήκη με τα μικροαντικείμενα, που είναι 
σήμα κατατεθέν Πότσιος. Τόσα ταξίδια δεν 
μπορεί να έχουν πάει χαμένα.

Ο Γιώργος Τζομπανάκης μαζί με τον 
αδελφό του Γιάννη και την Εύα Καλο-
γεροπούλου ξεκίνησαν το Dude στις 
17 Οκτωβρίου του 2010. Στο δρόμο του 
μεταξιού: στο 14 της οδού Καλαμιώτου. 

Σε ένα ξενοίκιαστο υφασμα-
τάδικο και αυτοί. Ο φίλος 
τους Δημήτρης Καρέλας δι-
αμόρφωσε το χώρο σε δικά 
τους σχέδια. Ξεκινώντας από 
το μηδέν. Ακραίες αναλογίες 
και αντίστιξη με την τεράστια 
τζαμένια πόρτα, τη μακριά 
μπάρα και τον αν τίστοιχο 
χαρακτηριστικό μαξιλαρένιο 
πάγκο. Μακρόστενο, παίρνει 
αέρα από τα 5,80 μέτρα ύψος 
του και με καλοσχεδιασμένα 
φτερά στην άκρη του μπαρ 
που ανακατεύει μπάρμαν και 
κόσμο. Για τις μουσικές επι-
λογές φροντίζει ο Γιώργος 
που δεν κρύβει τις μουσικές 
του αδυναμίες, με βινύλια και 
παλιά εξώφυλλα διάσπαρ-

τα στο χώρο. Εδώ θα ακούσεις dub, 
reggae, new funk, αλλά και κιθάρες από 
τα eighties. To όνομα είναι εμπνευσμέ-

νο από τον Big Lebowski / Tζεφ Μπρίτζες 
ο οποίος κοιτάζει όλο το μαγαζί πάνω από 

το booth, αλλά σημασία έχει η νοοτροπία, όχι 
ο χαρακτήρας καθαυτός. «Άσε με λίγο, dude, να 
αδειάσω το κεφάλι μου και να χαλαρώσω από 
την καθημερινή πίεση».

Bartesera, στο νούμερο 25 της Κολοκοτρώ-
νη, στην Στοά Πραξιτέλους. Το κλασικό πια 
σημείο all-day συνάντησης μπαίνει στα 7 χρό-
νια λειτουργίας. Στις 13 Οκτωβρίου του 2005 ο 
Χρήστος, ο Πάνος, η Κατερίνα, όλοι Βορειοελ-
λαδίτες που δεν τους κρατούσε η Θεσσαλονί-
κη και αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, 
ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Κανο-
νική εσωτερική μετανάστευση. Μαζί με την 
Αθηναία Ιόλη ξεκίνησαν το μπαρ καφέ στην  
εσωτερική αυλή, που είχε ερημώσει από τα 
5 κλειστά μαγαζιά της στοάς. Το ανακαίνισαν 
με τη διπλωματική εργασία στο βιομηχανικό 
design της Δέσποινας και με τις κατασκευές 
του Γιώργου Χαριτόπουλου, μπαμπά Ιόλης. Α-
λουμίνιο, γυαλί, σίδερο και φώτα με μαγνήτες 
δημιούργησαν το διαχρονικό στέκι της Κο-

<< 

<< 

Eίναι προστα-
τευόμενος ο 
χαρακτήρας 
της καινούρ-

γιας αυτής πε-
ριοχής.  Αυτό 
είναι το καλό.

 Mελέτης Μπέλεσης + Κωστής Μηλάς, Μagaze

Γιάννης Σιαμάνης, Αbariza
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<< Παντελής Σαρακίνης +  
Ζαχαρίας Γιαννέλος, Mακάλο

Θάνος Πουρναρούς + Βαγγέλης Ζάχος, 
Baba Au Rum

Σκεύη Ερωτοκρίτου, Blue Bird << << 
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λοκοτρώνη που παίζει με τις λέξεις bar, art, 
sera και το νούμερο 4, όσοι και οι ιδιοκτήτες 
του. Στην περιοχή υπήρχε μόνο το Booze και 
το Τοy. Tώρα έχουν πολύ μεγαλύτερη παρέα. 
Κοινό που συνεχίζει να συχνάζει εκεί από τό-
τε που άνοιξε με σταθερές μουσικές επιλογές 
από τους DJ Γιώργο (πιο noir αισθητική), Διο-
νύση (πιο soul funk ακούσματα), τον Λυκούρ-
γο, τον Αλέξη που τρέχει το Saturday night και 
4 dj που μοιράζονται τις Τρίτες με afro soul και 
funk. Σταθερά εκθέσεις στον art χώρο απένα-
ντι από το μπαρ (μέχρι τις 15/12 η Μαργαρίτα 
Πειρουνίδου).

Mαγκαζέδες στην Κρήτη λένε τους δημόσι-
ους χώρους φιλοξενίας. Έχοντας αυτό ακριβώς 
στο μυαλό τους, ο Μελέτης Μπέλεσης και ο Κω-
στής Μήλας ξεκίνησαν μαζί με ένα φίλο τους 
ένα από τα πρώτα μαγαζιά στην περιοχή. Έχο-
ντας δουλέψει για χρόνια σε μπαρ στο Κολω-
νάκι αποφάσισαν στις 17 Μαρτίου του 2006 να 
ανοίξουν το δικό τους μαγαζί. Στο  πεζόδρομο 
της Αιόλου, στο νούμερο 33, με θέα Ακρόπολη. 
Έτσι γεννήθηκε το Μagaze. Γρήγορα έγινε all 
day στέκι με πιστούς θιασώτες που δεν αλλά-
ζουν το μοναδικό καφέ και την ποιότητα των 
υλικών που επιλέγουν με πολλή φροντίδα ο πιο 
πρωινός Μελέτης, που είναι εκεί από τις 6.30, 
και ο απογευματινός Κωστής. «Θέλαμε να ξε-
φύγουμε από το στημένο, προτείνοντας ένα πιο 
ελεύθερο μαγαζί για όλο τον κόσμο, παραλίγο να 
γκετοποιηθούμε, αλλά αντέξαμε και αντέχουμε». 
Στην πραγματικότητα, παρότι το μαγαζί πηγαί-
νει με τον αυτόματο πιλότο πια, δεν σταματούν 
να προτείνουν νέα πράγματα. Σχεδόν μισή τι-

μή στους καφέδες ως τις 11.30, happy hour 5 
με 9  το απόγευμα, και όλη μέρα κάθε Δευτέρα, 
φροντισμένα πρωινά ως τις 11.30, εβδομαδιαίο 
νέο μενού με ασιατική κουζίνα, διαφορετικό 
γλυκό και μια νέα ετικέτα κρασιού κάθε εβδο-
μάδα από μικρούς παραγωγούς, δικοί τους ξη-
ροί καρποί, τσιπς και αναψυκτικά, μπίρα από 
€ 3,50 και € 7 το ποτό, € 8,50 το κοκτέιλ. Μέχρι 
τις 15 Δεκεμβρίου τρέχει έκθεση γραφιστικής 
των Γιώργου Ανδρεάδη και Γιώργου Παντούλα, 
ενώ από 13/12 ως 17/1/13 ακολουθεί έκθεση 
ζωγραφικής του Απόστολου Ζολωτάκη, που ζει 
στην Ουτρέχτη. Α, ναι: και μετά από 6 χρόνια έ-
φυγε ο τεράστιος χάρτης και το Magaze άλλαξε 
χρώμα. Αλλά αυτό το πρόσεξες.

Η βόλτα στο νέο Σύνταγμα της Ελλάδος συ-
νεχίζεται. Τα περισσότερα café bar της περιο-
χής ανοίγουν από το πρωί και κλείνουν «νω-
ρίς», με κουδούνι για τα τελευταία ποτά. Τα 
μαγαζιά του Συντάγματος προσέχουν πολύ 
τις τιμές και τα υλικά τους ακολουθώντας μία 
πιο ευρωπαϊκή εικόνα, με το τόσο αναγκαίο 
χαρακτηριστικό της νέας εποχής: value for 
money.  Συνδυασμένη με τη νέα επιχειρημα-
τικότητα σαφώς λιγότερο έμπειρων με τη νύ-
χτα αλλά ανοιχτών, ταξιδεμένων και καθόλου 
φοβισμένων μυαλών. Ίσως φαίνεται πολύ 
μακρινό, αλλά δεν θα αργήσει η στιγμή που 
οι ΕU επικριτές θα μείνουν με το υψωμένο δά-
χτυλο του διδακτισμού μετέωρο, απορώντας 
πώς αυτή η πόλη φάντασμα κατάφερε να ξα-
ναγεννηθεί από τις στάχτες των καμένων κτι-
ρίων και τα δάκρυα από τα ληγμένα χημικά. Η 
Αθήνα αντέχει.
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Αποστολή του 
ΦουγΑρου είνΑί 

νΑ συγκίνεί,  
νΑ ερεθίζεί, 
νΑ εμπνεεί 

Επιμέλεια:  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Μ
ια γλυκιά νύχτα στα τέλη Οκτωβρί-
ου στο Ναύπλιο, ένα παλιό ξεχασμέ-
νο φουγάρο πήρε μπρος. Όσοι ήμα-
σταν παρόντες το είδαμε να λούζεται 

με κόκκινο φως, να ζωντανεύει. Μ’ αυτή τη 
συμβολική κίνηση εγκαινιάστηκε το ΦΟΥ-
ΓΑΡΟ, ένας πρωτοποριακός πολυχώρος που 
φιλοδοξεί να φέρει το Ναύπλιο στο πολιτι-
στικό προσκήνιο. Το πρώην εγκαταλειμμέ-
νο συγκροτήμα, που στέγαζε κάποτε τις ε-
γκαταστάσεις της κονσερβοποιίας «Ανθός», 
είναι ένα πρώιμο αρχιτεκτονικό δείγμα της 
βιομηχανικής επανάστασης. Το δύσκολο, φι-
λόδοξο και σύνθετο έργο της αποκατάστασής 
του ολοκληρώθηκε μετά από αρκετά χρό-
νια και τώρα στεγάζει Βιβλιοθήκη Τέχνης 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Εκθεσιακό και 
Συναυλιακό Χώρο, Εργαστήριο Τεχνών για 
μικρούς και μεγάλους, Café και ArtShop. Πί-
σω από τη σύλληψη και τη δημιουργία του 
δεν θα βρούμε το κράτος ή την περιφέρεια, 
αλλά ένα μόνο άνθρωπο: την εικαστικό Φλω-
ρίκα Κυριακοπούλου. 

Από το 2000 εργάζεστε συστηματικά για την ολο-

κλήρωση και λειτουργία του Φουγάρου στο Ναύ-

πλιο. Ενός πρωτοποριακού χώρου που αποτελεί 

παράλληλα ένα «Διαδραστικό Έργο Τέχνης και 

Ζωής». Ποιος ή τι σας ενέπνευσε την ιδέα; Πολλά 
με ενέπνευσαν… Το πρώτο ερέθισμα το πήρα 
το 1990 από έναν παλιό βιομηχανικό χώρο 
έξω από την Ουάσιγκτον στην Αμερική, που 
είχε μετατραπεί σε ateliers d’artistes. Όταν 
εγκαταστάθηκα το 1993 στο Ναύπλιο, εντυ-
πωσιάστηκα από τα διάσπαρτα εγκαταλε-
λειμμένα μνημεία βιομηχανικής αρχιτεκτο-
νικής του τόπου. Υπήρχαν τότε πολλά. Ήμουν 
τυχερή που κατάφερα να αποκτήσω την ιδιο-
κτησία του πρώην «Ανθού» το 1997.

Είστε πολυτάλαντη ±  εικαστικός, επιχειρηματίας, 

δημοσιογράφος, χορηγός των τεχνών και του πο-

λιτισμού. Ποια ιδιότητα σας γεμίζει; Η ιδιότητα 

της δημιουργού.

Φιλοδοξείτε το Φουγάρο να γίνει αγαπημένο 

στέκι και με τη δραστηριότητά του να συνδρά-

μει στο τοπικό πολιτιστικό γίγνεσθαι ή έχετε βά-

λει «στόχο» και τους Αθηναίους; Και αν ναι, πώς 

σκέφτεστε να τους κινητοποιήσετε; Αποστολή 
του Φουγάρου είναι να συγκινεί, να ερεθίζει, 
να εμπνέει και να κινητοποιεί τις πνευματι-
κές και δημιουργικές δυνάμεις των ατόμων 
που έρχονται σ’ επαφή μαζί του. Αυτό αφο-
ρά κυρίως την τοπική κοινωνία, αλλά βέβαια 

και τον κάθε επισκέπτη, Αθηναίο ή ξένο. Η 
ποιότητα και η αισθητική του χώρου, αλλά 
και η φιλόξενη και δημιουργική διάθεση των 
συνεργατών του Φουγάρου, πιστεύω ότι θα 
φέρουν τον κόσμο κοντά του και σύντομα θα 
γίνει αγαπημένο στέκι και τόπος προορισμού 
ακόμα και για τους Αθηναίους.

Τι θα διαλέγατε να δείξετε σ'  έναν ξένο από το χώ-

ρο; Πρώτα θα του έδειχνα τη Βιβλιοθήκη, που 
είναι συγχρόνως και χώρος τέχνης. Έπειτα το 
Καφέ, που είναι και αυτό ένας χώρος τέχνης… 
Και μετά θα τον άφηνα να περιπλανηθεί και 
να ανακαλύψει μόνος του τα υπόλοιπα.

Αγαπημένη σας βόλτα στο Ναύπλιο; Δεν περπα-
τώ στο Ναύπλιο. Ζω στον κήπο μου και στο 
Φουγάρο.

Όταν σηκώνεστε το πρωί και κοιτάτε τον εαυτό 

σας στον καθρέφτη, τι του λέτε; Το πρωί δεν λέ-
με πολλά. Συνήθως του χαμογελώ.

Τι καθορίζει αυτό που είμαστε; Οι άνθρωποι, οι 
μνήμες, τα βιβλία που διαβάσαμε, οι τόποι που 
ζήσαμε.

Ποιο ταξίδι είναι εκείνο των ονείρων σας; Δεν 
ονειρεύομαι πλέον ταξίδια. Ονειρεύομαι το 
χρόνο να απολαμβάνω τον κήπο μου, ένα κα-
λό βιβλίο, τη συντροφιά των αγαπημένων μου 
και κυρίως του παιδιού μου.

Ποια φράση χρησιμοποιείτε πιο συχνά; «Γιατί;»

Ποιο είναι το πιο αγαπημένο αντικείμενο που υ-

πάρχει στο Φουγάρο; Το ίδιο το φουγάρο!

Έχετε εμμονές και με τι; Με την αισθητική, την 
τάξη, την ποιότητα.

Τι ρόλο παίζει στη ζωή σας το χρήμα; Το ρόλο του 
δυνάστη με τον οποίο συμβιβάστηκα και έμα-
θα τελικά να διαχειρίζομαι με τρόπο αρκετά… 
ικανοποιητικό. A

ΦΛΩΡΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Το νέο στέκι της Αθήνας είναι στο Ναύπλιο
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στοχασμούς της, τις σκέψεις της, τις ιδέες της για 
πιθανά προγράμματα, ξαναζωντανεύει το χώρο. 
Από τότε, η επανάχρηση των κτιριακών εγκατα-
στάσεων του πρώην βιομηχανικού συγκροτή-
ματος «ΑΝΘΟΣ» απέκτησε έναν κοινό στόχο. Την 

επιθυμία να δώσουμε σε αυτόν το χώρο ένα νέο 
κύκλο ζωής, να δημιουργήσουμε ένα εργοστάσιο 
γνώσης και πολιτισμού, ένα «εργαστήριο ζωής».
Η διαδρομή ως σήμερα δεν θα μπορούσε παρά να 
είναι σύνθετη, ενδιαφέρουσα αλλά και επίπονη. 
Η συνεργασία με το γενικό υπεύθυνο του έργου, 
καθώς και με τις άλλες ειδικότητες, συνεχής, α-
παραίτητη και πολύτιμη. Το βασικό πρόγραμμα, 
η δημιουργία εκθεσιακών χώρων, βιβλιοθήκης, 
εργαστηρίων καλλιτεχνών για μικρούς και μεγά-
λους, café και shop, βρέθηκαν σε συνεχή διερεύ-
νηση, επανεξέταση και τροποποίηση, μέσα από 
το προσωπικό στίγμα του εμπνευστή του και τις 
ανάγκες του τόπου. 
Για τους αρχιτέκτονες, η πρώτη επαφή, οι πρώ-
τοι συνειρμοί, οι πρώτες σχεδιαστικές αναζη-
τήσεις, που αφορούσαν την έννοια της αναδί-
πλωσης της ύλης και του χρόνου, εξακολου-
θούν να συμπυκνώνουν τις βασικές αρχές της 
επέμβασης. Οι επιμέρους χειρισμοί, από την 
αρχική σχεδίαση, τις παραλλαγές, έως και τις 
τελικές επιλογές στη διάρκεια της κατασκευ-
ής, παρακολουθούσαν το βασικό concept: Η 
μνήμη του χώρου, η απλή χωρική του δομή, η 
περίκλειστη μορφολογία και η υλικότητά του 
να αποκτήσουν μια σύγχρονη αφηγηματική 
δύναμη. 
Στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε χειρισμούς λιτούς, 
ευέλικτους, αναστρέψιμους. Το πρόγραμμα, 
τα υφιστάμενα κτίσματα, η βιωματική σχέ-
ση των κτισμάτων με τον κενό, τον υπαίθριο 
χώρο, καθώς και οι νέες επεμβάσεις προσεγ-
γίστηκαν ως ένας ενιαίος κόσμος που συνε-
χώς εξελίσσεται «ανασαίνοντας» μνήμη και 
μέλλον. Αρωγός σε αυτή την προσέγγιση η 
επιλογή των υλικών: αδρές υφές, πέτρα και 
εμφανές μπετόν, μέταλλο και ξύλο, ανοξεί-
δωτα χαλύβδινα κουφώματα, χυτά δάπεδα 
και γυαλί. 
Σήμερα, σε μια instalation της Φλωρίκας Κυ-
ριακοπούλου, από το φουγάρο ξαναβγήκε 
καπνός. Ένας καπνός, που ίσως μας υπεν-
θυμίζει τις βασικές έννοιες που θελήσαμε 
να μεταφράσουμε σε χωρική ποιότητα. Τη 
ρευστή έννοια του χρόνου και του τόπου, 
την εναλλαγή της ακινησίας και της κίνη-
σης, την ένταση της παύσης και τη δύναμη 
της ενέργειας.  Έννοιες που μας ενδιαφέ-
ρει, με αρχιτεκτονικούς όρους, να αφηγη-
θούν ένα σενάριο ανα_κύκλωσης. A

Ρένα 
ΣακέλλαΡίδου
ΜοΡφω 
ΠαΠανίκολαου

Το φουγάρο, ένα 
εναλλακτικό σενά-
ριο ανα-κύκλωσης 

Τ
ο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα συ-
σκευασίας κονσερβών βρίσκεται σε μι-
κρή απόσταση από το ιστορικό κέντρο 
του Ναυπλίου, σχεδόν στη σκιά του ε-

νετικού του φρουρίου (το εμβληματικό Πα-
λαμήδι) και σε απόσταση αναπνοής από μια 
θάλασσα από πορτοκαλεώνες. 
Η πρώτη επαφή με το χώρο, το 1998, αφή-
νει ανεξίτηλη την πρώτη αίσθηση: ένας 
δυναμικός και ταυτόχρονα γοητευτικά 
σιωπηλός χώρος. Παρά τη φθορά και τις 
αλλοιώσεις, το σύνολο χαρακτηρίζεται 
από τους απλούς γεωμετρικά όγκους των 
λιθόκτιστων κτισμάτων, τα μεγάλα βιομη-
χανικά ανοίγματα και την καθαρή μορφή 
της επίστεψης με δίρριχτες ή τετράρρι-
χτες στέγες από ξύλο και μέταλλο. Ένα 
μεγαλύτερο κτίσμα, το οποίο με τις ανα-
λογίες του σηματοδοτεί και το βασικό 
πυρήνα του συγκροτήματος, τοποθετη-
μένο κεντρικά στο οικόπεδο, οργανώνει 
τον περιβάλλοντα χώρο σε δύο διακριτά 
τμήματα. Τα υπόλοιπα κτίσματα, στο πε-
ρίγραμμα του οικοπέδου, λειτουργούν 
ως όριο, ολοκληρώνουν την περίκλει-
στη τυπολογία του συγκροτήματος και 
εντείνουν την αίσθηση ενός εσωστρε-
φούς συνόλου. Σε μικρή απόσταση από 
τα κτίρια, μια καμινάδα. Ένα φουγάρο 
με ύψος πάνω από 30 μ., φυσική μαρ-
τυρία μιας ενεργούς ζωής που ολο-
κλήρωσε τη διαδρομή της, παραμένει 
ένα δυνατό σήμα ταυτότητας. 
Ξεναγός μας στην πρώτη αυτή επαφή 
με το συγκρότημα η Φλωρίκα  Κυρια-
κοπούλου, η νέα οικοδέσποινα, που 
γεμίζει με ενέργεια τη σιωπή των κτι-
σμάτων, και καθώς ξεδιπλώνει τους 
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Συγκρότημα τριών πέτρινων κτιρίων συ-
νολικού εμβαδού 2.400 τ.μ. σε οικόπεδο 
εμβαδού 5.500 τ.μ. Η ανάπλαση του πα-
λαιού εργοστασίου σε Χώρο Δημιουργί-
ας και Έκφρασης έγινε σε συνεργασία με 
τους Ε. Σακελλαρίδου + Μ. Παπανικολά-
ου & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες με δια-
χειριστή Μελετών και Κατασκευών τον 
Πολιτικό Μηχανικό Ηλία Τσουλογιάννη. 
Ιστορία: Λειτούργησε το πρώτο ήμισυ 
του 20ού αιώνα ως εργοστάσιο κον-
σερβοποίησης τομάτας, με την επωνυ-
μία «ΑΝΘΟΣ». Το 1997 περιήλθε στην 
ιδιοκτησία της Φλωρίκας Π. Κυριακο-
πούλου. Κρίνοντας ότι πρόκειται περί 
ιστορικής σημασίας βιομηχανικό συ-
γκρότημα, η νέα ιδιοκτησία φρόντισε 
να χαρακτηριστεί διατηρητέο από 
την πολιτεία το 2004. 
www.fougaro.gr

Γενική άποψη της αυλής 
και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων: μπροστά 
ο Εκθεσιακός Χώροςκαι 
δεξιά η Βιβλιοθήκη Τέχνης 
και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών «Ανθός». Εδώ το 
Σάββατο 1/12 στις 12.30 
θα παρουσιαστεί η νέα 
ποιητική συλλογή του 
Μιχάλη Γκανά (εκδ. 
Μελάνι).

Η Μόρφω Παπανικολάου 
στην πρώτη της επαφή με 

το χώρο το 1998

Το υπέροχο café είναι και 
αυτό ένας χώρος τέχνης



Το σάουντρακ της Πανεπιστημίου, το «δάσος» των 

διαδηλώσεων, η σοφία του Ομπάμα και η μοναδι-

κή συναισθηματική τοπογραφία του Μιχαήλ Μαρ-

μαρινού αποκαλύπτονται με αφορμή το «Όνειρο 

καλοκαιρινής νύχτας» του Σέξπιρ, που ανεβάζει 

στο Εθνικό θέατρο.

 

Μ
ε μάσκες, οι ήρωες του Ονείρου καταφεύ-

γουν στο δάσος για να ζήσουν αυτό που 

θέλουν χωρίς να τους βλέπουν. Μου θυ-

μίζει τον κόσμο του Facebook... Όμως, στο 

δάσος της παράστασης πίσω από τη μάσκα υπάρχει 

το πραγματικό σώμα που είναι παρόν. Τα social media 

είναι ένα διαρκές φάντασμα, ένα αποσωματοποιη-

μένο γεγονός. Είμαι πολύ υλιστής, δεν μπορώ όταν 

δεν υπάρχει παρουσία του σώματος, έχω μια πολύ 

βαθιά επιφύλαξη. Δεν αρνούμαι τίποτα, απλά λέω ότι 

στο δάσος μου τα σώματα είναι παρόντα, υπάρχει 

πραγματικά σε πλήρη πιθανότητα βίωσης ο κίνδυνος 

εμπλοκής όλου του σώματος, όλης της υπάρξεως. 

Αυτή η διαρκής συνδιαλλαγή με ένα λόγο ή μια εικόνα 

μού αφήνει ένα κενό που δεν είναι χρόνου, αλλά βιώ-

ματος. Πίσω από μια ακτινοβολούσα μάσκα που είναι 

η οθόνη πρέπει να πείσεις τον άλλο. Δεν το αρνούμαι, 

δεν με αφορά όμως.

 

Ποιο είναι το «δάσος» στην Αθήνα του 2012; Η ίδια 

η Αθήνα είναι ένα δάσος και το βράδυ είναι ένα σκο-

Μιχαήλ ΜαρΜαρινός

Δεν υπάρχει 
αδιέξοδο

Της Κατερίνας ί. ανεςτη
Φωτό: ευτυχία Βλαχου 

(eftychia-vlachou.tumblr.com/)
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τεινότερο δάσος. Το λέω χωρίς να υπονοώ τίποτα. Το 

δάσος είναι και μια οποιαδήποτε στιγμή που θα κλεί-

σεις τα μάτια. Προχθές έτυχε να είναι δάσος το μετρό, 

δημιουργώντας την έννοια της ανεξέλεγκτης ροής 

του τυχαίου που είναι ο κόσμος, που διαπερνά τη δική 

σου στάση εκείνη την ώρα, μέσα από τις δικές σου 

έντονες προθέσεις που είναι προθέσεις κίνησης, δια-

δρομής. Όλοι κάπου πάνε, κανείς δεν στέκεται. Όπως 

δεν στέκονται τα κύματα, όπως δεν στέκονται τα ρίγη. 

Το μετρό επίσης έχει μια σχεδόν μεταφυσική παρέμ-

βαση, που είναι οι κυλιόμενες σκάλες: από τη στιγμή 

που θα πατήσεις το πόδι σου δεν ορίζεις ακριβώς πού 

βρίσκεσαι. Οι κυλιόμενες σκάλες είναι ένα δάσος.

Αλλού; Μπροστά στα υπουργεία, όταν γίνεται μια 

διαδήλωση.

Κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις; Ναι, έχω κατέβει. Δεν 

συμφωνώ πάντα με τη διαδήλωση, έχει πάρει την ευ-

κολία της κεκτημένης ταχύτητας.

Πότε ήταν η τελευταία φορά; Όταν ήρθε η Μέρκελ. 

Ήθελα να βρεθώ εκεί, να νιώσω όλους τους κραδα-

σμούς. Έχω μια αφύπνιση στη διαδήλωση, μου αρέ-

σει να περνάω ανάμεσά της, να γίνομαι κομμάτι της, 

να βγαίνω έξω, να την παρατηρώ και να συμφωνώ ή 

να διαφωνώ ταυτόχρονα μαζί της. Μια συγκέντρωση 

που θα ήθελα να βρεθώ ήταν αυτή έξω από το Χυτή-

ριο στο «Corpus Christi». Εκεί έπρεπε να βρισκόμαστε 

όλοι. Η βασική μου ενόρμηση προς τη διαδήλωση 

είναι να καταλάβει η άλλη πλευρά, όχι αυτή που δια-

δηλώνει, ότι πρέπει να συνεννοηθούμε, να ακούσει 

ο ένας τον άλλο. Την έχω ανάγκη σαν ένα επιπλέον 

βήμα και επιχείρημα μιας δημοκρατίας.

Μπορεί να συνδιαλλαγεί κάποιος σήμερα με τη 

Χρυσή Αυγή; Αν σου πω όχι, δεν βοηθάω σε τίποτα. 

Όμως, η άλλη εκδοχή είναι απλά πόλεμος. Πιθανόν 

να μη γίνεται. Βλέπω κόσμο, όμως, που ακολουθεί τη 

Χρυσή Αυγή και στεναχωριέμαι που έχει πέσει σε αυ-

τή την παγίδα ή έχει σπρωχθεί σε αυτήν. Ξέρουμε ότι ο 

φασισμός ήταν πολύ συχνά ένας φύλακας, το ύστατο 

προπύργιο της αμορφωσιάς, γιατί μόρφωση σημαίνει 

«αντιλαμβάνομαι» τον άλλο και τα πράγματα. Και αυ-

τό ισχύει για όλα τα άκρα. Ανεξάρτητα από την ιδεολο-

γική σημαία, που συνήθως είναι μια πρόφαση: πίσω 

από αυτήν υπάρχει μια βαθιά ψυχολογική καθήλωση, 

μια ερημία, μια άλλη απελπισία στην οποία πιθανότα-

τα δεν μπορείς να παρέμβεις, κυρίως διαλεκτικά.

Το έχεις προσπαθήσει; Όταν ήμουν φοιτητής στη 

Θεσσαλονίκη περπατούσα με μια φίλη στην παραλία 

και μας πλησίασαν δύο ονομαστοί φασίστες και ήθε-

λαν να μας πετάξουν στη θάλασσα ως αριστερούς. 

Κατά την πάγια τακτική μου, άνοιξα συζήτηση επί μιά-

μιση ώρα. Χαράματα πια καταλήξαμε να πίνουμε έναν 

καφέ... Θυμάμαι αυτή τη συνάντηση με συγκίνηση. 

Είχα την τύχη να μου αφήσει κάτι αυτή η στιγμή: μια 

ελπίδα που δεν έχω εγκαταλείψει σε κάθε αντίστοιχη 

περίσταση που μοιάζει αδιέξοδη. 

Μου θυμίζει τον Ομπάμα: «Δεν υπάρχει αδιέξο-

δο… Yes we can!» Συμφωνώ. Δες καμιά φορά πώς 

μια διατύπωση μπορεί να απελευθερώσει θετικές 

εσωτερικές δυνάμεις και ξαφνικά αυτός που την εκ-

προσωπεί γίνεται φορέας της. Ναι, είμαι χαρούμενος 

που βγήκε ο Ομπάμα. Τον θεωρώ από τους αρκετά 

σοφούς ανθρώπους, που στο παρόν δεν είναι εύκολο 

να ανιχνεύσεις μια σοφία. Με εμπνέει και η πραγματι-

κότητά του, η φυσιογνωμία, η καταγωγή του, και το 

«Yes We Can».

Πώς συμμετέχει ο χώρος στις παραστάσεις σου; 

Μου ανέφερες πριν το μετρό. Πώς ήταν η εμπει-

ρία με τους ηθοποιούς της παράστασης να «ξαφ-

νιάζουν» τους διαβάτες; Οι τόποι είναι σημεία, είτε 

εξωτερικά είτε εσωτερικά τα οποία προκαλούν συ-

ναντήσεις. Το REX δεν είναι απλώς ένα κτίριο, είναι 

ένας τόπος πιθανοτήτων, ένας τόπος συναντήσεων, 

ένα «ίσως». Το ίδιο συμβαίνει και με δημόσιους χώ-

ρους όπως το μετρό, όπου έρχονται και παρέρχονται 

άνθρωποι με μια ρυθμολογία σχεδόν κοσμική. Μου 

θυμίζει χορό τραγωδίας… Μου αρέσει πολύ όταν η 

δραματουργία διασχίζει ή διασχίζεται από την πραγ-

ματικότητα. Η δράση στο μετρό, που ήταν απλή, χρη-

σιμοποιούσε μια φέτα της δραματουργίας μέσα στην 

πραγματική αντίσταση που παρήγε ο κόσμος και η 

πραγματικότητα του μετρό. Οι δύο εραστές που ανα-

ζητούν ο ένας τον άλλο και ξαφνικά είναι δύο κυλιό-

μενες σκάλες που τους παρασύρουν αλλού. Και ταυ-

τόχρονα μέσα στο πλήθος υπάρχει ένας ανεπαίσθη-

τος παρατηρητής, ο Πουκ, που κυκλοφορεί σχεδόν 

αόρατος. Και αυτό έχει μια άλλη δυναμική ±  ποτέ δεν 

ξέρεις ποιος σε κοιτάει (σιγή). Παλαιότερα δεν ήξερες 

και ποιος σε ακολουθεί (ένα μελαγχολικό χαμόγελο).

Σε είχα ρωτήσει τι υπότιτλο θα έβαζες στην παρά-

σταση και μου είχες πει «Αθήνα 2012». Ναι, αλλά 

και μια φράση που λέει «όταν ξυπνήσεις κουτός σαν 

πριν, τον κόσμο να αντικρίσεις». Είναι η στιγμή που ο 

Πουκ ξεμαγεύει αυτόν που είχε μαγέψει και τον στέλ-

νει πίσω στην πραγματικότητα. Αλλά αυτή η φράση 

± που είναι νομίζω μια υπενθύμιση αθωότητας±  έχει 

κάτι εξαιρετικά τρυφερό. Αυτό θα μπορούσε να είναι 

ένα από τα μότο της παράστασης. Αλλά και το «πώς 

ξέρουμε ότι έχουμε ξυπνήσει;»

Πόσο συχνά αισθάνεσαι αιφνιδιασμένος; Οι δια-

δρομές που κάνω στη ζωή μου είναι τέτοιες ώστε να 

μου επιτρέπουν να εκπλήσσομαι συνεχώς. Η ζωή με 

έναν τρόπο είναι «εκπληκτική». Δεν φταίει αυτή, όταν 

εμείς δεν τη βλέπουμε έτσι. Χρειάζεται πού και πού 

ένα καθάρισμα του εαυτού και των βλεμμάτων για να 

εκπλαγούμε. Ένας τρόπος που βοηθάει σε αυτό είναι 

να ακούς μουσική όταν περπατάς στην πόλη. Η μου-

σική σού επιτρέπει να ξαναδείς την ίδια διαδρομή, την 

ίδια γωνία, σαν άλλο σάουντρακ, σαν άλλη ταινία. Και 

καμιά φορά σου επιτρέπει να δεις τον εαυτό σου σε 

άλλο ρόλο. Όχι για να κάνεις τον ηθοποιό, αλλά για να 

ξαναβιώσεις κάτι το οποίο νομίζεις ότι έχει χαθεί ή ότι 

το ξέρεις πια. 

Εσύ ακούς μουσική περπατώντας στην πόλη; Βέ-

βαια. Τελευταία ακούω πολύ ραδιόφωνο, μου αρέσει 

γιατί έχει μια τυχαιότητα. Έχω μουσική παντού, στο 

κινητό, στο Mp3, έχω πάντα μουσική στην τσάντα 

μου, στικάκια στις τσέπες. Δεν μπορώ χωρίς μουσική.

 

Το σάουντρακ της Πανεπιστημίου έξω από το 

REX ποιο είναι; Για σήμερα… ένα γαλλικό τραγού-

δι. Σαν αυτό που ακούμε τώρα (σ.σ. το «Je reviens te 

chercher»). A

Ο φασι-
σμΟσ ήταν 

πολύ σύ-
χνα ένασ 
φύλακασ, 
το ύστατο 
προπύργιο 
τήσ αμΟρ-

φωσιασ

ι ν F O 
Από 30/11, «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Ουίλιαμ Σέξπιρ. 

Παίζουν: Γ. Βογιατζής, Ε. Δημητροπούλου, Δ. Κουρτάκη, Ν. Κουρής κ.ά. 
Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex - Σκηνή «Μαρίκα Κατοπούλη» 

Πανεπιστημίου 48, 210 3301.881, 210 5288.170-171
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Θ
α μας συστήσεις τον Δημήτρη και 
τη Χριστίνα; Ο Δημήτρης είναι ένας 
σκηνοθέτης, φανατικός εργένης, αυ-
τάρκης και αυτόνομος. Όλα αυτά μέχρι 
τη στιγμή που γνωρίζει τη Χριστίνα... 
Αν τη γνώριζε... Αν εκείνο το βράδυ 
έβγαινε με το σκύλο του, θα γνώριζε 

τη Χριστίνα, αν δεν έβγαινε δεν θα τη γνώριζε. 
Πώς θα ήταν να ζει με έναν έρωτα; Πώς να ζει 
μόνος του; Τα ίδια ερωτήματα τίθενται και στη 
ζωή της Χριστίνας. Τη μια στιγμή είναι κορίτσι 
και την άλλη γυναίκα, τη μια στιγμή είναι αφελής 
και ερωτευμένη και την άλλη είναι μια γυναίκα 
ρεαλίστρια και σκληρή. Στην ταινία βλέπουμε 
την εξέλιξη των δύο αυτών ιστοριών μέσα από 
το δίπολο έρωτας-μοναξιά. Μια πορεία ζωής από 
το 2009 έως το 2012. Η μία εκδοχή είναι η πιο έγ-
χρωμη και παραμυθένια και η άλλη η πιο σκληρή. 
Εγώ δεν έχω καταλήξει, αν τελικά όλα στη ζωή 
γίνονται τυχαία. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι πά-
ντα παίζει ρόλο η στιγμή. Πολλές φορές στη ζωή 
μας, δεν αναρωτιόμαστε τι θα συνέβαινε αν…

Εσύ ποια θεωρείς ως καθοριστική στιγμή που 
άλλαξε τη ζωή σου; Σίγουρα έχουν υπάρξει αρ-
κετές στιγμές. Αν όταν ήμουν 15μισι ετών δεν 
είχα πάει εκείνη την ημέρα στο σπίτι της γιαγιάς 
μου και αν δεν είχα ανοίξει εκείνη την εφημερίδα 
να δω την αγγελία που ζητούσαν ηθοποιούς, δεν 
θα είχα πάει ποτέ σε εκείνο το κάστινγκ. Όλα στη 

ζωή μου θα εξελίσσονταν διαφορετικά.

Γιατί διάλεξες την Πλάκα για την πλοκή της 
ιστορίας; Γιατί είναι μία περιοχή που λατρεύω 
από μικρό παιδί και γιατί από μόνη της παρέχει 
εικόνες κινηματογραφικές και παραμυθένιες, 
που τις έχεις ανάγκη όταν γράφεις μία ιστορία 
αγάπης. Πέραν αυτού όμως ήθελα, αν η ταινία 
ταξιδέψει στο εξωτερικό, να δει το κοινό εικόνες 
της πόλης μου που δεν έχουν καμία σχέση με αυ-
τές που προβάλλουν τα δελτία ειδήσεων.

Ο ήρωας έχει ένα γερμανικό λυκόσκυλο που 
το έχει ονομάσει Μοναξιά. Εσύ αντέχεις τη μο-
ναξιά; Την επιζητάς; Μην ξεχνάς ότι τη μοναξιά 
πολλοί τη λένε και ελευθερία… Εγώ είμαι ένας 
άνθρωπος που γράφει, οπότε την έχω ανάγκη. 
Το σενάριο πάει μαζί με τη μοναξιά, δεν μπορείς 
να γράψεις σε διαφορετικές συνθήκες. Άπαξ και 
τα πηγαίνω καλά με τον εαυτό μου, ναι, δεν έχω 
κανένα πρόβλημα, μου αρέσει. 

Ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα της ταινίας «Η δε 
γυνή να φοβήται τον άνδρα» πώς μπλέκονται 
στην ιστορία και γιατί επέλεξες αυτούς τους 
δύο ήρωες; Έψαχνα να βρω δύο ανθρώπους 
που κουβαλάνε όλη τη σοφία του χρόνου, αυτά 
που θα λένε να είναι πειστικά και να αποδεικνύ-
ουν μέσα από τα λόγια τους ότι μετά από τόσα 
χρόνια μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη. Έτσι, 

αμέσως σκέφτηκα ότι δύο άνθρωποι με τους ο-
ποίους έχω μεγαλώσει όχι μόνο εγώ, αλλά όλη 
η δική μου γενιά, είναι ο Αντωνάκης και η Ελενί-
τσα. Θυμάμαι κάθε Σάββατο βράδυ, όταν ήμουν 
μικρός, να βλέπω στο σπίτι ελληνική ταινία.

«Η μία γενιά δίνει τη σκυτάλη στην επόμενη, 
σε μία εποχή που όλα μοιάζουν βιαίως να επι-
στρέφουν στο τότε». Γιατί έχεις αυτή την αί-
σθηση ότι επιστρέφουμε εκεί; Πιστεύω ότι κά-
που στο χρόνο, κάτι χάσαμε. Επομένως, θεωρώ 
ότι πρέπει να το ξαναπάρουμε από την αρχή και 
σιγά σιγά θα το ξαναβρούμε. Διαπλοκή, σαπίλα 
υπήρχαν πάντα, αλλά σε εμάς έγινε μία απενοχο-
ποιημένη σημαία που όλοι τη δέχονταν χωρίς κα-
μία αντίσταση. Όλα είναι θέμα τρόπου σκέψης. 
Και νομίζω ότι ο τρόπος σκέψης μας πήγε λίγο 
λάθος. Καλό είναι να το πιάσουμε πάλι από την 
αρχή. Πιστεύω ότι όπου υπάρχει ένα πρόβλημα, 
πάντα κάπου εκεί κοντά υπάρχει και λύση. 

Είχες πει ότι το «4» θα γινόταν ταινία, πώς 
κατέληξες στο «Αν»; Όταν τελειώναμε το «4», 
ήξερα ότι ήθελα να κάνω μια ταινία. Σκέφτηκα, 
λοιπόν, το πρώτο μου βήμα στον κινηματογρά-
φο να μην είναι με ένα τηλεοπτικό προϊόν, αλλά 
κάτι διαφορετικό και πιο προσωπικό.

Λόγω κρίσης υπήρξε δυσκολία με το budget; 
Οι δυσκολίες υπήρχαν, όμως τα καταφέραμε! 

Πρέπει να σου πω ότι είναι μία ταινία που ήδη 
έχουν πληρωθεί όλοι!

Πώς αποφάσισες να γράψεις δικό σου σίριαλ 
σε ηλικία μόλις 24 ετών; Δεν ήταν απόφαση 
ακριβώς. Το γράψιμο δεν μπορεί να είναι θέμα 
στρατηγικής, είναι περισσότερο μια εσωτερική 
ανάγκη. Σχεδόν βιολογική. Το ερώτημα νομίζω 
θα πρέπει να είναι πώς αποφάσισα να φτάσω να 
το πάω στο MEGA! Λόγω άγνοιας κινδύνου και 
πάθους για αυτό που ήθελα να κάνω. Με διευ-
κόλυνε, βέβαια, το ότι δούλευα και ως ηθοποιός 
από τα 17 μου και είχα πρόσβαση στα κανάλια. 

Πριν 9 χρόνια το ΕΣΡ επέβαλε πρόστιμο για το 
ομοφυλοφιλικό φιλί στη σειρά σου «Κλείσε 
τα μάτια», πρόσφατα είδαμε την ΕΡΤ να λο-
γοκρίνει και να κόβει τη σκηνή του ομοφυ-
λοφιλικού φιλιού στη σειρά «Ο πύργος του 
Ντάουντον». Πώς κρίνεις αυτή την απόφαση; 
Ως καφρίλα μιας μερίδας ηλίθιων ανθρώπων 
που παραμένουν ακόμα στις λάθος θέσεις. Κο-
μπλεξικοί αντιεπαγγελματίες που δεν σέβονται 
τίποτα. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι έχουν άγνοια 
της δουλειάς που πρέπει να κάνουν. 

Θεωρείς ότι η ομοφυλοφιλία είναι ένα taboo 
που εξακολουθεί να υπάρχει στην ελληνική 
κοινωνία ή ήταν απλά μία αστοχία της διοί-
κησης της ΕΡΤ; Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα της 

Στα 38 του ο Χριστόφορος 
Παπακαλιάτης δείχνει πιο 
σίγουρος και πιο συνειδητοποιη-
μένος από ποτέ. Με το «Αν», την 
πρώτη του ταινία, κατάφερε να 
ταράξει τα κινηματογραφικά 
νερά, πριν καν η ταινία βγει στις 
αίθουσες. Μαζί μιλήσαμε για τον 
έρωτα, την τύχη και το τυχαίο, 
το χθες και το σήμερα. Κρίση, 
διαπλοκή, αγανακτισμένοι πολί-
τες και πολιτικοί, λογοκρισία, 
lifestyle και πολλά… αν…

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η ταινία του Χ.Π. «Αν» 
βγαίνει σήμερα στις αίθουσες
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κοινωνίας. Θεωρώ ότι είναι θέμα μιας με-
ρίδας ηλιθίων αντιεπαγγελματιών. Όταν 
μπαίνεις στη διαδικασία να κόψεις και να 
λογοκρίνεις ένα ξένο προϊόν το οποίο σου 
έχει δοθεί και σαν δώρο, γιατί το έχεις αγο-
ράσει πολύ φθηνά, και αντί να το έχεις σαν 
κόσμημα μπαίνεις και του κάνεις μοντάζ, 
πρέπει να είσαι από αντιεπαγγελματίας –το 
λιγότερο– έως κάφρος! Νομίζω ότι στην 
ελληνική κοινωνία υπάρχει γενικότερη 
κρίση αξιών, σκέψης και αξιοπρέπειας. Αν 
το καταλάβουμε, τότε ίσως πάμε μπροστά.

Τις πολιτικές εξελίξεις τις παρακολου-
θείς; Είσαι της λογικής «να πληρώσουν 
οι 300 που τα έφαγαν» ή ότι φταίμε και ε-
μείς ως πολίτες; Δεν είμαι από αυτούς που 
θεωρούν τους λαούς άμοιρους ευθυνών. 
Όμως, σίγουρα θεωρώ πως το μεγαλύτε-
ρο βάρος το έχουν οι 300 και πραγματικά 
με τρομάζει το ότι είναι ακόμα εκεί. Είναι 
εντυπωσιακό πόσο γρήγορα μπορείς να 
διαστρεβλώσεις ένα έθνος και ακόμα πιο 
εντυπωσιακό πώς ένα έθνος το δέχεται. 

Προφανώς κάποιος τους ψήφισε, εσύ 
ψηφίζεις; Ναι, πλέον ψηφίζω, αλλά αν έ-
πρεπε να πάω σήμερα στην κάλπη δεν θα 
ήξερα τι να ψηφίσω. Μικρότερος δεν είχα 
αυτή την αίσθηση της υποχρέωσης. Πλέ-

ον, όμως, το αισθάνομαι ως υποχρέωση. 

Πώς σχολιάζεις την άνοδο της Χ.Α.; Αν το 
δω ψύχραιμα, θεωρώ ότι είναι ένα σημείο 
των καιρών που λόγω του μικρού μεγέ-
θους της χώρας μας δείχνει πιο ακραίο και 
πιο επικίνδυνο. Πιστεύω ότι θα περάσει.

Συμφωνείς με την άποψη ότι η ρητορική 
του μίσους, τα γιαουρτώματα και οι προ-
πηλακισμοί πολιτικών, που ως πρακτι-
κές χρησιμοποιήθηκαν από μερίδα της 
Αριστεράς, εξέθρεψαν την ακροδεξιά;  
Κατά τη δική μου γνώμη, οι ακραίες αντι-
δράσεις δεν είναι ποτέ αποτελεσματικές. 
Αυτό που παρατηρώ γενικότερα είναι ότι 
οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να φάνε τις σάρ-
κες τους. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το 
πιο τρομακτικό. Είτε αυτό λέγεται Αριστε-
ρά, είτε Δεξιά, είτε Χρυσή Αυγή. Είναι όλοι 
σε μία σύγχυση. 

Τελευταία παρακολουθούμε το αποκα-
λούμενο «lifestyle» να καταρρέει, με πε-
ριοδικά και μεγάλους ομίλους να κλεί-
νουν κ.ο.κ. Πώς το σχολιάζεις; Δεν αρ-
χίζει να καταρρέει, κατέρρευσε ήδη! Από 
τη μία ειλικρινά στενοχωριέμαι πάρα πολύ 
που τόσος κόσμος χάνει τη δουλειά του, 
από την άλλη όμως πιστεύω ότι είμαστε 

μία πολύ μικρή χώρα που είχε μία δυσανά-
λογα μεγάλη αγορά. Ήταν λίγο παρά φύσιν 
όλο αυτό που συνέβαινε, εξού και κατέρ-
ρευσε. Ό,τι είναι ανισόρροπο καταρρέει. 
Πλέον αρχίζει να γίνεται ένας εξορθολο-
γισμός: στα σίριαλ, στα περιοδικά, ακόμα 
και στα προϊόντα. Είναι θλιβερό ότι είμαστε 
μία χώρα που σταμάτησε να παράγει. 

Τα δικά σου επόμενα σχέδια ποια είναι; 
Έχω ήδη έτοιμα δύο διαφορετικά κινημα-
τογραφικά σενάρια. Είναι λίγο νωρίς να μι-
λήσω για τις ιστορίες, αλλά έχω ιδέες έτοι-
μες και μόλις περάσει λίγος χρόνος από το 
«Αν» θα ξεκινήσω την υλοποίησή τους. 

Γιατί πάλι κινηματογράφος; Δεν έχει πά-
ντως να κάνει με την κρίση στα σίριαλ της 
τηλεόρασης. Είναι τελείως συγκυριακό. 
Θα το έκανα ανεξαρτήτως της κρίσης, το 
ήξερα από τη στιγμή που τελείωνα το «4» 
ότι ήθελα να κάνω κινηματογράφο. 

Για τις τούρκικες σειρές ποια είναι η ά-
ποψή σου; Γενικότερα δεν με ενοχλεί που 
υπάρχουν τούρκικες σειρές, το ότι υπάρ-
χουν τόσο πολλές τούρκικες σειρές φυσικά 
και με ενοχλεί. Η αναλογία με τις ελληνικές 
με ενοχλεί. Γενικώς, πάντα με ενοχλεί όταν 
σε οτιδήποτε χάνεται το μέτρο. A

☛
Αν… είχες μπροστά σου το διαδηλωτή 
που γιαουρτώνει έναν πολιτικό τι θα 

του έλεγες; Θα του έλεγα πως το έχουν κάνει 
κι άλλοι και δεν πέτυχαν κάτι.

☛
Αν... έβγαινες ένα βράδυ με τον Αλέξη 
Τσίπρα τι θα του έλεγες; Να σταματή-

σει να μαζεύει όλο αυτό το κομμάτι του ΠΑ-
ΣΟΚ, που ο κόσμος έχει απαξιώσει.

☛
Αν… μπορούσες να αλλάξεις κάτι στην 
Αθήνα θα ήταν; Το μυαλό και την αισθη-

τική πολλών κατοίκων της.

☛
Αν… τώρα πηγαίναμε κάπου να δια-
σκεδάσουμε τι θα πρότεινες; Θα σου έ-

λεγα να πάμε να φάμε στο Colibri πίσω από το 
Καλλιμάρμαρο, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό 
μαγαζί που ανακάλυψα πρόσφατα. Έχει το πιο 
ωραίο φαγητό με 10-11 ευρώ. 

☛
Αν… μπορούσες να βρίσκεσαι οπουδή-
ποτε αυτή τη στιγμή πού θα διάλεγες; 

Στο Παρίσι!

☛ Ερωτεύεσαι αν… Αν είμαι έτοιμος.

☛
Αν μπορούσες να νικήσεις ένα φόβο, 
θα ήταν…; Το φόβο που νιώθω την ώρα 

της απογείωσης στο αεροπλάνο!
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Είναί Ενα Εργο 
που πίστΕυω πωσ 

απΕυθυνΕταί 
στη σκΕπτομΕνη 

βουβή πλειο-
ψηφία. στουσ 

προβλήματισμε-
νουσ, που δΕν 
φωνασκουν.

τηθεί το ενδιαφέρον του θεατή είναι απαραίτητη η ανα-
τροπή. Αυτή έλειπε στην αρχή, αλλά με τις συζητήσεις 
ο Κώστας πρόσθετε ή άλλαζε με απίστευτη ταχύτητα. 
Δεν έδειξε καμία προστατευτική διάθεση απέναντι στο 
υλικό του, απεναντίας είχε μια τρομερή περιέργεια, 
αλλά και ικανότητα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις 
που προέκυπταν.

Ο άλλος ήρωας είναι η πόρνη. Πώς εμπλέκονται αυ-
τοί οι δύο; 
Κ.Γ. Στην Αθήνα του 2017 τα μαγαζιά ενός νεκροθάφτη 
και μιας πουτάνας τα χωρίζει μια μεσοτοιχία. Τα υπαρξι-
ακά, τα προσωπικά και τα πολιτικά τους βγαίνουν μέσα 
από τους μονολόγους τους, που εμπλέκονται αλλά και 
συνδέονται. Είναι ένα έργο που πιστεύω πως απευθύ-
νεται στη σκεπτόμενη βουβή πλειοψηφία. Στους προ-
βληματισμένους, που δεν φωνασκούν. Ο νεκροθάφτης 
μιλάει όπως εμείς, έχει λίγο την κλασική κουλτούρα 
της Αριστεράς – σε πολλά σημεία μοιάζουμε. Η πόρνη 
είναι… οι Έλληνες που φοβάμαι. Οι καταναλωτές λαϊκι-
σμού και ιδίως όταν το κάνουν συνειδητά. Νομίζω πως 
θα ήθελα η παράσταση να προκαλέσει τύψεις.

Δεν υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω θέματος, να έχει μόνο 
εφήμερη αξία;
Κ.Γ. Και τι πειράζει; Δεν θεωρώ τον εαυτό μου θεατρικό 
συγγραφέα. 
Κ.Α. Μπορεί να το λέει αυτό ο Κώστας, όμως, σε μια 
ανοιχτή πρόβα για φίλους, αυτοί δήλωσαν πως εντυ-
πωσιάστηκαν από τις ανθρώπινες ιστορίες και το πώς 
εξελίχθηκαν στη διάρκεια. Μπορεί οι προθέσεις του να 
ήταν άλλες, αλλά τελικά το δημιούργημα τις ξεπέρασε, 
και αυτό συμβαίνει μόνο όταν το έργο έχει αξία. 
Κ.Γ. Ίσως αυτό λειτούργησε γιατί ήθελα να μιλήσω και 
για το θάνατο, το γήρας, τη φθορά… Για υπαρξιακά θέ-
ματα, δηλαδή. 

Κ.Α. Για να συνδέω και το πολιτικό με το υπαρξιακό, 
με τον ίδιο τρόπο που ο θάνατος είναι μέρος της ζωής 
έτσι και η χρεοκοπία είναι μέρος του κύκλου της οικο-
νομίας. 

Το έργο θέτει ερωτήματα ή δίνει απαντήσεις;
Κ.Γ. Απαντήσεις.
Κ.Α. Διαφωνώ κάθετα. 
Κ.Γ. Γιατί; Για παράδειγμα, έχει απάντηση για το πώς 
φτάσαμε ως εδώ. Δείχνει τη συλλογική ευθύνη. Πού 
διαφωνείς;
Κ.Α. Μια παράσταση προκαλεί πάντα ερωτήματα, κα-
θώς ο θεατής προσπαθεί να βρει αναλογίες με τη δική 
του ζωή και να βρει τις απαντήσεις. Ένας μεγιστάνας 
του Χόλιγουντ έλεγε, «αν θέλεις να στείλεις μήνυμα, 
στέλνεις τηλεγράφημα». Στο θέατρο δεν βλέπουμε 
ούτε μηνύματα ούτε πολιτικά μανιφέστα, βλέπουμε 
ανθρώπινες ζωές. Αν κατευθύνεις το μυαλό του θεατή 
δεν κάνεις τέχνη, αλλά προπαγάνδα. Ως σκηνοθέτης 
θέλω να καταθέσω μια ανθρώπινη ιστορία και από εκεί 
και πέρα να την αφήσω να λειτουργήσει ανάλογα με τις 
εμπειρίες του θεατή. Γι’ αυτό λέμε πως υπάρχουν τόσα 
έργα όσοι και οι θεατές που θα τα παρακολουθήσουν.
 
Μιλώντας για το θέατρο, δεν είναι παράξενο πως για 
την κρίση έγραψε κείμενο ένας δημοσιογράφος και 
όχι ένας θεατρικός συγγραφέας; 
Κ.Γ. Μιλώντας ως καταναλωτής τέχνης, νομίζω πως 
η ελληνική καλλιτεχνική έκφραση στην περίοδο της 
κρίσης υστερεί πάρα πολύ έναντι των περιστάσεων. 
Περίμενα πως αυτές οι ακραίες συνθήκες θα είχαν δη-
μιουργήσει ρεύματα, θα είχαν διεγείρει καλλιτεχνικά 
αντανακλαστικά. Δυστυχώς, όμως, ακόμα και σήμερα 
τη βγάζουμε με την «Άννα που δεν έχει ψίχα ψωμί στο 
ντουλάπι». A
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Π
ώς προέκυψε η ιδέα ο ένας ήρωας να είναι νε-
κροθάφτης; Κώστας Γιαννακίδης Έχω μια τα-
φολαγνεία ή, για την ακρίβεια, φοβάμαι πολύ το 
θάνατο και πίστευα πως με έναν τέτοιο ήρωα θα 

ξορκίσω το φόβο μου. Ο άλλος λόγος είναι γιατί βοη-
θάει στο να κάνεις μαύρο χιούμορ, κάτι που μου αρέσει 
πολύ. Δεν είχα την έπαρση να γράψω ένα θεατρικό έρ-
γο – δεν ένιωθα αυτό το «θέλω να τα πω» του Νταλάρα, 
γιατί έχω το δημοσιογραφικό βήμα να το κάνω. Το έργο 
προέκυψε από ανάθεση των παραγωγών. Παραμένω 
δημοσιογράφος, αλλά σε καλλιτεχνική συσκευασία. 

Τι σε ιντρίγκαρε ώστε να σκηνοθετήσεις το έργο; 
Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης Ότι μιλάει για το σήμερα. 
Μου έδωσε την ευκαιρία να εκφραστώ μέσω της δου-
λειάς μου για πράγματα που σκέφτομαι για όσα ζούμε. 
Με τον πολιτικό προβληματισμό του ταυτίζομαι απόλυ-
τα, σε βαθμό που φοβάμαι την τόση ταυτολογία. Επειδή 
όσα λέει το έργο θεωρούνται για εμάς σχεδόν αυτονό-
ητα, σκέφτομαι πως ίσως θα έπρεπε να μεταμφιέσουμε 
ακόμα περισσότερο την ευθύτητα του κειμένου.

Η μεταγραφή από το δημοσιογραφικό στο θεατρικό 
κείμενο έγινε ανώδυνα; 
Κ.Γ. Νιώθω σαν τον αλεξιπτωτιστή που αφού πέσει στο 
κενό αντιλαμβάνεται πως δεν ανοίγει το αλεξίπτωτό 
του, αλλά σώζεται τελικά από μια τέντα. Την τέντα την 
είχε ανοίξει ο Κωνσταντίνος. Η μεγάλη δυσκολία μου ή-
ταν το δραματουργικό κομμάτι. Χωρίς την καθοδήγησή 
του δεν θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα.
Κ.Α. Το δραματουργικό πρόβλημα είχε να κάνει με την 
έλλειψη ανατροφοδοτήσεων – στο θέατρο για να κρα-

Κώστασ ΓιανναΚιδησ 
& Κώνσταντινοσ αρβανιταΚησ 

Υπόθεση για δύο
Ο πρώτος έγραψε ένα θεατρικό έργο. Ο δεύτερος το σκηνοθέτησε. Παίζουν δύο ηθοποιοί.  Ήρωες είναι ένας νεκροθάφτης και 

μια πόρνη. Εδώ η πολιτική σκέψη συναντά τις υπαρξιακές αναζητήσεις. Τίτλος του έργου: «Και δεν έχει ξημερώσει ακόμα».
Του ΔΗΜΗΤρΗ ΜΑΣΤρΟΓιΑΝΝιΤΗ - Φωτό: ΕυΤυΧιΑ ΒλΑΧΟυ (http://eftychia-vlachou.tumblr.com/)
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Συζητώντας την παράσταση,
  ο Κ. Αρβανιτάκης (αριστερά) με το 

συγγραφέα του έργου Κ. Γιαννακίδη



Π
ηγαίνοντας προς το θέατρο στο Μεταξουρ-

γείο να συναντήσω τους συνεργάτες της 

ομάδας blindspot, σκέφτομαι τον τίτλο της 

νέας τους παράστασης, «X-Tokio», ή αλλιώς 

«Επιτόκιο», που όπως μου είπαν και οι ίδιοι είναι η 

δεύτερη ανάγνωση του τίτλου της παράστασής. 

Τελευταία φορά που είχα δει έργο τους ήταν στο 

γκαράζ του ιδρύματος Κακογιάννης. Ένα ζευγάρι 

«εγκλωβισμένο» μέσα σε ένα Volkswagen ± η Γιώ-

τα Αργυροπούλου και ο Θανάσης Δόβρης ±  έδινε 

τη μάχη του να ξαναερωτευτεί, να εργαστεί, να 

υπάρξει. Φτάνοντας στο θεάτρο, ένας από τους 

ηθοποιούς με οδηγεί εκεί όπου θα παρουσιαστεί 

το «X-Tokio». Μου κάνει εντύπωση η επιλογή του 

χώρου ± δεν θα αποκαλύψω κάτι παραπάνω±  και 

κάθομαι μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο από τον 

Νίκο Αναγνωστόπουλο δωμάτιο με το σκηνο-

θέτη, το συγγραφέα και τους τρεις ηθοποιούς. Η 

υπόθεση ξετυλίγεται ως μία ανάκριση σε μία υπη-

ρεσία. Οι δύο ηθοποιοί ± η Γιώτα Αργυροπούλου 

και ο Γιώργος Φριντζήλας ±  βρίσκονται διαρκώς 

στο δωμάτιο της ανάκρισης, ενώ ο τρίτος ηθοποι-

ός ± ο Θανάσης Δόβρης±  τους παρακολουθεί και 

τους «καθοδηγεί» απ'  έξω μαζί με τους θεατές. 

 

Γιατί «Χ-Τοkio»; ρωτάω το συγγραφέα του έργου 

Στέλιο Λυκουρέση. «Ο τίτλος κάνει ένα λογοπαί-
χνιο με την πλοκή του έργου, ένα ας πούμε “inside 
joke”, που καλό θα ήταν να μην το αποκαλύψουμε 
προ της παράστασης. Η έμπνευση ξεκίνησε από την 
ιδέα του Μιχάλη (σ.σ. Κωνσταντάτου) να ανεβάσει 
μια παράσταση με τη σκηνογραφική συνθήκη ενός 
ανακριτικού δωματίου. Οτιδήποτε συμβαίνει γύρω 
μας επηρεάζει το θέμα και τους χαρακτήρες, αλλά 
πάντα προσπαθώ να αναπτύξω μια ιστορία που έχει 
ενδιαφέρον όχι μόνο σαν κοινωνικό σχόλιο».  

Συζητώντας μαζί τους αναγνωρίζω τους τρεις η-

θοποιούς της παράστασης, όλοι τους τα-

λαντούχοι ηθοποιοί της νέας γενιάς που 

έχουν παίξει σε σύγχρονες ομάδες, με 

βετεράνους σκηνοθέτες, ενώ κάποιοι 

κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον 

κινηματογράφο. Ο Θανάσης Δόβρης 

σχολιάζει: «Έχω αναλάβει να μεταφέρω 
στους θεατές τα λόγια του κυρίου Α., ο ο-
ποίος είναι ο παρατηρητής – ο ελεγκτής 
όλης της δράσης. Μα μήπως και αυτόν 
δεν τον παρατηρούν; Δεν τον ελέγχουν 
κάποιοι; Το έργο παραπέμπει σε μια α-
νάκριση, δηλαδή κάτι «κλειστό», ένα χώ-
ρο με μυστικά. Μπορεί το σύμπαν του 
έργου να φαίνεται λίγο μελλοντολογι-
κής φύσης, αλλά δεν είναι καθόλου επι-
στημονική φαντασία... έχει μία τελείως 
καφκική ατμόσφαιρα».
Μετά παίρνει το λόγο ο Γιώργος Φρι-

ντζήλας: «Πριν μερικά χρόνια, θα έλε-
γα ότι το πρόσωπο που ενσαρκώνω εί-
ναι ένας σχεδόν περιθωριακός τύπος, 
αποπροσανατολισμένος μέσα στο 
αστικό πλαίσιο χωρίς τα απαραίτητα εφόδια. Ένας 
άνθρωπος που στα 35 του εξαρτάται οικονομικά και 
συναισθηματικά από τη μητέρα του. Σήμερα όμως 
θα σου πω ότι αυτό το πρόσωπο είναι πλέον ο κάθε 
πολίτης αυτής της χώρας με όλες τις αγωνίες, την α-
πελπισία και τα ερωτηματικά που φέρουμε καθημε-
ρινά. Στο έργο βλέπουμε ένα νέο άνθρωπο στην τε-
λευταία του προσπάθεια, ενώ παράλληλα οι φορείς 
εξουσίας εκμεταλλεύονται την άγνοιά του και του 
αφαιρούν και το τελευταίο ίχνος “αξιοπρέπειας”».              
Η Γιώτα Αργυροπούλου, η οποία ενσαρκώνει τη Λ. 

σχολιάζει: «Η Λ. είναι ένα πρόσωπο “ρυθμισμένο” να 
φέρει σε πέρας την εκάστοτε υπόθεση με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο. Αντιπροσωπεύει έναν τύπο αν-

θρώπου που έχει αποκοπεί από ό,τι 
αληθινό και “δικό” της, προκειμένου 
να επιβιώσει. Έχει αφομοιωθεί από 
ένα γραφειοκρατικό σύμπαν, όπου 
ο καθένας μπορεί και πρέπει να απο-
κόβεται από το συναισθηματικό του 
κόσμο. Όμως, όλα όσα έχει αποκόψει 
από τη ζωή της επιστρέφουν και δι-
εκδικούν το χώρο τους, με ένα βίαιο 
τρόπο και σαρωτικό…»
«Η ιδέα του “X-Tokio” προέκυψε από 
ένα χώρο που φαντάστηκα, μία βασι-
κή σκηνογραφική συνθήκη. Ο Στέλιος 
Λυκουρέσης συμπλήρωσε την ιδέα με 
ένα πολύ καλό και ευφάνταστο κείμε-
νο με καθημερινό λόγο, που λειτουργεί 
σε πολλά επίπεδα, ενώ ο σκηνογράφος 
μας, Νίκος Αναγνωστόπουλος, συνέ-
βαλε με τη δική του έμπνευση ώστε η 
βασική σκηνογραφική ιδέα να γίνει ένα 
ακόμα πιο ενδιαφέρον σκηνικό που να 
γεφυρώνει το ρεαλιστικό και το θεατρι-
κό χώρο» μου εξηγεί τέλος ο σκηνοθέ-

της Μιχάλης Κωνσταντάτος.

Παρακολουθώ σκηνές από το έργο και σκέφτο-

μαι πως αυτή η ομάδα επιμένει να πειραματίζεται 

παίζοντας με τα όρια της πραγματικότητας και του 

φαντασιακού. «-Είμαστε ασφαλείς εδώ; -Μόνο εδώ 
είμαστε τόσο ασφαλείς» σκέφτομαι τα λόγια των 

δύο προσώπων, κλεισμένων σε ένα δωμάτιο, οι ο-

ποίοι προσπαθούν να «κρατηθούν» από όπου μπο-

ρούν για να αντέξουν τους κλυδωνισμούς. Μόλις 

είχα δει ένα από τα καλύτερα δείγματα του πώς μία 

γενιά αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να προσεγγί-

σει όλα όσα οι «προηγούμενοι» της έχουν κληρο-

δοτήσει τόσο βίαια και την προσπάθειά της να τα 

αφομοιώσει και να τα διαχειριστεί. A

X-Tokio
Στα παραΣκήνια με τήν blindspot

Η ταλαντούχα 
ομάδα θεάτρου 
blindspot ετοι-
μάζει τη νέα της 
παράσταση «X-
Tokio». Η A.V. 
παρακολούθησε 
μια πρόβα λίγες 
μέρες πριν την 
προγραμματι-
σμένη πρεμιέρα 
στις 3/12. 

Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ 
ΚαρυΣΤιΝΟυ

Φωτό: ΤΑΣΟΣ 
ΒρεΤΤΟΣ

Μάθε πριν πας
– Η ομάδα blindspot έχει 
ιδρυθεί από τη Γιώτα Αργυρο-
πούλου και τον Μιχάλη Κων-
σταντάτο (σκηνοθεσία)
– Έχουν κάνει ήδη δύο 
παραστάσεις: την «Πτώση», 
βασισμένη στο ομώνυμο εργο 
του Καμί, και το «Parklife».
– Τα δύο τελευταία έργα τους 
έχει γράψει ο Στέλιος Λυκου-
ρέσης.
– Ο σκηνοθέτης της ομάδας, 
ο οποίος είναι κινηματογρα-
φιστής, συμμετείχε στο φε-
στιβάλ του Atelier των Καννών 
με το σενάριο της νέας του 
ταινίας «Luton». 
– Η παράσταση του «Χ-Τokio» 
πραγματοποιείται σε συνερ-
γασία με την Εταιρεία Θεάτρου 
Συν-Επί (+, Χ) του Από Μηχα-
νής, η οποία τους ζήτησε να 
γράψουν το έργο αυτό προκει-
μένου να συμπεριληφθεί στο 
ρεπερτόριό τους.

Από Μηχανής θέατρο, Ακαδήμου 
13, Μεταξουργείο, 210 5231.131, 
από 3 Δεκεμβρίου κάθε Δευτέρα 
& Τρίτη 21.00, œ 15, 10
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 Η λέξη που έχει για μένα 
τη μεγαλύτερη σημασία από 
όλες είναι η λέξη «τώρα»,

 η λέξη «σήμερα», αυτό που
βιώνουμε ως παρόν

π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  /  ε κ δ ο σ ε ι σ  /  σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  /  ε κ δ η λ ώ σ ε ι σ

bookvoice Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.
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Κ
άποιοι φίλοι μου, που πίνουν νερό στο όνο-
μά σας, λένε ότι με το «Πεθαίνω σαν χώρα» 
τα έχετε πει όλα. Είναι ένα τραγικά επίκαιρο 
βιβλίο, το οποίο γράφτηκε τον περασμένο 
αιώνα. Μου θυμίσατε χαρτορίχτρα, σαν έναν 

αιώνα πριν να ρίξατε τα ταρό και να προβλέψατε την πτώση. 
Σας δικαιώνει αυτό και έναντι ποιων; Δεν είναι σωστό αυτό, 
δεν αισθάνομαι δικαιωμένος, δεν επιζητώ τη δικαίωση, 
πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα κείμενο που κηρύσσει 
ή αποκαλύπτει ένα τέλος ή, τέλος πάντων, μια κατάσταση 
όπου τα πράγματα δεν είναι ή δεν εμφανίζονται ευχάρι-
στα. Παρ’ όλα αυτά, για μένα πρόκειται για ένα κείμενο 
λιγότερο αποκαλυπτικό με την καταστροφική έννοια 
του όρου και περισσότερο για ένα ευαγγελικό κείμενο, 
με την έννοια ότι ευαγγελίζεται κάτι καλό. Πιστεύω ότι 
λέει κάτι θετικό με το τέλος του. Πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουμε ότι το τέλος είναι κάτι θετικό, όποια έννοια κι 
αν έχει, ίσως ποτέ ευχάριστη γιατί στο τέλος υπάρχει και 
ο θάνατος, μια βιολογική εξαφάνιση που όμως είναι μια 
νομοτέλεια. Δεν μπορεί να υπάρξει αρχή, αν δεν υπάρξει 
ένα τέλος. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό, πόσο μάλλον ό-
ταν διατηρούμε το τέλος διά της βίας και το παρατείνουμε 
λόγω συνηθειών, συμφερόντων, βολέματος. Και μιλάω 
είτε για ένα κόμμα είτε για μια κατάσταση συνολικότε-
ρης ιστορικής σημασίας. Αυτή η εμπλοκή με το «τέλος» 
είναι, για μένα, η βαθύτερη αιτία αυτού που ονομάζουμε 
σήμερα «κρίση».

Μερικές λέξεις που χαρακτήριζαν το έργο σας κατά το 
παρελθόν: ιδιώτευση, πόνος, πόλη, λύκοι, ψυχική 

κατάθλιψη, μαύρα φεγγάρια, ακρωτηριασμός, προσωπεία, 
εθνική ξεφτίλα. Και μερικές ρήσεις σας: «Δεν με ενδιαφέρει 
να εκσυγχρονιστούμε, αλλά να συγχρονιστούμε», «αλλοπρό-
σαλλα πλήθη ενδεδυμένα με ονόματα όπως λαός», «έρωτες 
που κατασπαράσσουν το σώμα», «μάσκες που εναλλάσσονται», 
«αλήθειες που αποκρύπτονται βιαίως αλλά επιμελημένα». 
Εμμένετε σε όλα αυτά και σήμερα, καθώς όλα γύρω μας καταρ-
ρέουν; Κάποια πράγματα που έχω πει έχουν διαμορφωθεί 
πλέον μέσα μου αλλιώς. Για παράδειγμα, αυτή η έκφραση 
περί «εκσυγχρονισμού και συγχρονισμού» δεν έχει την 
ίδια άξια πια για μένα. Τα πράγματα έχουν προχωρήσει με 
μεγάλη ταχύτητα, έχουν σχεδόν μεταστοιχειωθεί τα τε-
λευταία χρόνια. Να συγχρονιστείς με τι πια; Ο συγχρονι-
σμός είναι μια κατάσταση που επιβάλλεται έτσι κι αλλιώς, 
αφού ζούμε τα ίδια πράγματα, ένα είδος ταυτοχρονίας. 
Πρόσφατα έγραψα ένα κείμενο στα γαλλικά με τίτλο 
«Ιστορική συνείδηση» και αφορά ακριβώς αυτό. Η λέξη 
που έχει για μένα τη μεγαλύτερη σημασία από όλες είναι 
η λέξη «τώρα», η λέξη «σήμερα», αυτό που βιώνουμε ως 
παρόν, «ο παρών άνθρωπος», δηλαδή η ανθρώπινη πα-

ρουσία και το παρόν. Συνδέω το «τώρα» με αυτό που ονο-
μάζω «ιστορικούς κύκλους». Σχηματικά, αλλά για μένα 
και ουσιαστικά, ανοίγουν και κλείνουν κύκλοι ιστορικοί. 
Τα ίδια πράγματα που κάποτε είχαν ανθίσει και καρπο-
φορήσει έρχεται μια στιγμή που δεν αποδίδουν πια. Αυτό 
μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε ως κατάσταση; Ότι 
δηλαδή έχει επέλθει ένα τέλος;  Ή η συνήθεια –ο εθισμός 
στις αξίες–, άλλος ένας παράγων που παίζει τεράστιο 
ρόλο, μας παραλύει και μας ακινητοποιεί; Μπορούμε να 
καταλάβουμε ποιο είναι το παρόν μας; Έτσι ορίζω τη φρά-
ση «ιστορική συνείδηση». Τι ζούμε σήμερα; Ποιο είναι 
το χαρακτηριστικό τού σήμερα; Μπορούμε να το καταλά-
βουμε; Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε. 

Δεν μπορούμε ως Έλληνες ή γενικότερα ως άνθρωποι; Και 
ως  Έλληνες, γιατί η κατάσταση που ζούμε είναι επι-

θετικά περίπλοκη, σχεδόν έχει κάτι το άμορφο, συνεχώς 
διαμορφώνεται κάτι το οποίο δεν παίρνει μια συγκε-
κριμένη μορφή. Το παρόν είναι μια έννοια που πρέπει 
να συνδυαστεί με μια ιστορική διάσταση, ώστε να γίνει 
κατανοητό σε κάποιο βαθμό. Πρέπει να συνδεθεί με κά-
ποια πράγματα, αυτό που ονομάζεται «ιστορική πορεία», 
«ιστορικός κύκλος». 

Το έθνος θρηνεί, μπήκε στη διαδικασία του πένθους, την 
ίδια ώρα είναι ανήμπορο να δει το τέλος για το οποίο μιλά-

τε. Στο κείμενο «Ιστορική συνείδηση» θέτω ένα ερώτημα: 
Αν υποθέσουμε ότι τελειώνουν όλα αυτά και αποκαθίστα-
ται η δικαιοσύνη, η κοινωνική, η οικονομική και τα λοι-
πά, τι μετά; Φοβάμαι πως οι περισσότεροι θέλουν να γυ-
ρίσουν πάλι πίσω, στην επανάληψη, την επαναφορά του 
ίδιου πράγματος. Είπατε πολύ σωστά τη λέξη «πένθος», 
όμως δεν πενθούμε αρκετά, ή μάλλον δεν πενθούμε α-
κόμα. Πρέπει να πενθήσουμε πραγματικά, γιατί το πραγ-
ματικό πένθος θα φέρει την έξοδο από το θάνατο. Πρέπει 
να πενθήσουμε το νεκρό εαυτό μας, τη νεκρή ζωή μας, τη 
νεκρή κατάστασή μας, τις νεκρές σχέσεις μας. 

Το νεκρό χθες μας, αν μου επιτρέπετε… Είναι όμως ένα 
«χθες» το οποίο βιώνουμε ως «τώρα», παρατείνεται 

ως σήμερα το χθες. Αυτό είναι το λάθος. Θα μου πείτε, 
πώς μπορεί να γίνει αυτή η υπέρβαση όταν οι περισσότε-
ροι άνθρωποι, αν όχι όλοι με ελάχιστες εξαιρέσεις, θέλουν 
την επαναφορά σε κάτι που ξέρουν και που τους βολεύει; 
Αλλά πώς μπορείς να ζητήσεις από τόσους ανθρώπους μια 
μεταστροφή, αυτή την περίφημη «περιαγωγή» που λέει ο 
Πλάτωνας; Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη του βιοπορισμού 
και οι βιολογικές ανάγκες! Ωστόσο, παρ’ όλη την επίγνω-
ση των περιορισμένων ανθρώπινων ορίων, δεχόμαστε 
ένα μήνυμα από την κατάσταση που ζούμε: δεν μπορεί να 
συνεχιστεί το χθες, όπως υπήρχε και εκεί που έφτασε. 

δ ΗΜΗ τ ρ Η σ  δ ΗΜΗ τ ρ ι α δ Η σ

Το χθες είναι ακόμα τώρα 
Με το «πεθαίνω σαν χώρα» τα είπε όλα... κι όμως, ο σημαντικός διανοούμενος συγγραφέας έχει ακόμα κάτι να μας πει.

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - Φωτό: ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΔΙΑΔΟΥ 

I N F o  Αυτή την εποχή παί-
ζονται τα έργα: «Λήθη» 
(Πορεία, Αθήνα) και στη 
Θεσσαλονίκη «Διαδικασί-
ες διακανονισμού διαφο-
ρών» (Studio Vis Motrix) 
και «Πεθαίνω σαν χώρα» 
(Στρατοπέδο Κόδρα- 
Studio Κοιτώνες)
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book voice

Κλειστοφοβικές αφηγήσεις με έφηβους 

ήρωες, που συνδυάζoυν βία, ένταση, τρό-

μο και noir αίσθηση. Ήρθε στην Αθήνα 

από προσωπικό κοινωνικό ενδιαφέρον 

και όχι για να προμοτάρει τα βιβλία του. 

Tον συνάντησα νωρίς το πρωί στον Ιανό. 

Κ
αθαρό μυαλό με ξεκάθαρες απόψεις 

για τα πράγματα, αριστερός που θέ-

λει να πληρώνει  τους φόρους του, 

επιφυλακτικός απέναντι στην ειρω-

νική μανιέρα του twitter και την κοινωνική 

δικτύωση, απαισιόδοξος για το μέλλον της 

ανάγνωσης σε μια εποχή διαδικτυακής ε-

γωπάθειας. Έχει δει τα βιβλία του «Εγώ δεν 
φοβάµαι» και «Με τις ευλογίες του Θεού» να 

γίνονται ταινίες, ενώ η νέα ταινία του Μπερ-

νάρντο Μπερτολούτσι «Io e Τe» βασίζεται στο 

ομώνυμο μυθιστόρημά του («Εγώ κι εσύ», μετ. 

Ανταίος Χρυσοστομίδης). Όλα κυκλοφορούν 

από τις εκδόσεις Καστανιώτη, από τις οποίες 

θα κυκλοφορήσει και το µυθιστόρηµά του 

«Ας αρχίσει η γιορτή».

Τι σε γοητεύει στην εφηβεία; Η εφηβεία είναι 

ένα θέμα που με ενδιαφέρει, έχω κάνει ήδη 

τρία μυθιστορήματα και κάποια διηγήματα. 

Έχω μιλήσει για τρεις διαφορετικές περιόδους 

της εφηβείας: για αγόρια 11, 13 και 16 ετών, ο-

πότε ίσως ήρθε καιρός να αλλάξω φωνή. Στο 

επόμενο θα υπάρχει ένας 25χρονος που θα 

είναι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα. 

Έχεις επαφή με εφήβους ή το αποτέλεσμα 

είναι καθαρή μυθοπλασία; Συνήθως οι έ-

φηβοι είναι άσχημοι να τους βλέπεις. Ιδιαί-

τερα όταν βρίσκονται μέσα σε ομάδες, γιατί 

αποκτούν μια αίσθηση αδιαφορίας. Εκεί βρί-

σκουν μια ασφάλεια, μοιάζοντας ο ένας με 

τον άλλο. Γίνονται ολόιδιοι. Το σύνθημά τους 

είναι ο κομφορμισμός κι αυτό είναι κάτι που 

απεχθάνομαι. Μόνο αν τους πάρεις έναν έ-

ναν μπορεί να τους βρεις ενδιαφέροντες, να 

φανούν τα καλά τους χαρακτηριστικά. 

Ο κομφορμισμός πώς θα επιβιώσει στην 

εποχή της κρίσης; Όσον αφορά το μέλλον 

των νέων αυτών κομφορμιστών, σκέφτομαι 

πως δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία τόσο 

έντονη περίοδος έλλειψης εμπιστοσύνης 

προς το μέλλον. Ακόμη και τα ΜΜΕ είναι δύ-

σπιστα γι’ αυτό. Αν ένα από τα βασικά χαρα-

κτηριστικά της εφηβείας είναι το όνειρο και 

σου το κόβουν, το αποτέλεσμα είναι να μη 

θέλεις να μεγαλώσεις. 

Ποια η άποψή σου για την κρίση; Τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα θα 

τα αντιμετωπίσουν στο μέλλον οι βόρειοι σε 

μερικά χρόνια, γιατί η κρίση είναι ευρωπαϊκή. 

Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, είναι και πολιτι-

σμική και ηθική η κρίση που ζούμε στο νότο. 

Αν η διαφθορά γίνεται το καθημερινό μας ψω-

μί και μας καθησυχάζει το να μην πληρώνουμε 

φόρους, αυτό σημαίνει ότι το κράτος δεν υ-

πάρχει. Άρα και οι διεφθαρμένοι πολιτικοί εί-

ναι κατά κάποιο τρόπο η ακραία 

έκφραση της διαφθοράς των 

πολιτών. Όσο πιο καλοί είναι οι 

πολίτες, τόσο πιο καλή είναι και 

η πολική τους έκφραση.

Ποια η αντιμετώπιση των Ιτα-

λών απέναντι στην ελληνική 

κρίση; Ό,τι μαθαίνουμε είναι 

τρομοκρατικές ειδήσεις από 

τα ΜΜΕ. Φοβούνται οι Ιταλοί 

μη γίνουν σαν την Ελλάδα. Και 

οι πολιτικοί ακόμα τη χρησιμο-

ποιούν σαν παράδειγμα προς 

αποφυγή. Ένας δημαγωγικός τρόπος να κα-

θησυχάσουν τον κόσμο. Κατά βάθος είναι 

ευτυχείς που υπάρχει μια χώρα που είναι σε 

χειρότερη μοίρα από αυτούς.

Η γνώμη σου για  την άνοδο της ακροδεξι-

άς στην Ευρώπη; Την κατέγραψες και στο 

βιβλίο σου «Με τις ευλογίες του Θεού»... Δεν 

έγραψα για ένα νεοφασίστα, αλλά για ένα νε-

οναζί. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οι φασίστες 

καλώς η κακώς έχουν μια κρατική άποψη για 

τα πράγματα, πιστεύουν σε ένα αυταρχικό 

κράτος, ενώ οι νεοναζί είναι σαν λυσσασμένα 

σκυλιά που κυκλοφορούν στο δρόμο και δέρ-

νουν όσους δεν τους μοιάζουν – είναι άλλο 

πράγμα τελείως. Πολύ συχνά είναι άνεργοι 

και ο ρατσισμός τους ουσιαστικά εκφράζει το 

φόβο τους να χάσουν αυτά τα λίγα που τους 

έχουν απομείνει. Το κράτος και οι κοινωνικοί 

φορείς είχαν αφήσει αυτά τα παιδιά σε απο-

μακρυσμένες συνοικίες και δεν ασχολήθηκαν 

ποτέ μαζί τους. Στη Γερμανία έρχονται από 

περιοχές της πρώην ανατολικής Γερμανίας 

και πάντα διαλέγουν ένα συνεκτικό ιστό, ό-

πως το ποδόσφαιρο.

Η επιρροή της κρίσης στην ανάγνωση; Έτσι 

κι αλλιώς είμαστε μπροστά σε μια πολιτισμι-

κή αλλαγή: όσο ο κόσμος θα έχει ίντερνετ και 

εικονική διέξοδο, η ανάγνωση, που είναι πιο 

ατομικό φαινόμενο, θα υποφέρει. Αυτή η αλ-

λαγή που ζούμε δεν βοηθά, κι όσο ο καθένας 

προσπαθεί να εκφραστεί και να αποκτήσει 

ταυτότητα μέσω της κοινωνικής δικτύωσης 

η ανάγνωση θα υποχωρεί.

Η συντομία του twitter θα επηρεάσει τη 

γραφή σε μία πιο μινιμαλιστική εκδοχή; Δεν 

το πιστεύω, περισσότερο επηρεάζει τον τρό-

πο που σκεφτόμαστε παρά τον τρόπο που 

γράφουμε. Αυτό που βλέπω στην Ιταλία είναι 

ότι το μεγαλύτερο μέρος των φράσεων αυ-

τών είναι ειρωνικές. Υπάρχει ανάγκη όλοι να 

ειρωνεύονται γι’ αυτό δεν γράφονται σοβα-

ρά πράγματα, γεγονός που καταστρέφει τον 

τρόπο που σκεφτόμαστε.

Πώς προέκυψε η μεταφο-

ρά του βιβλίου «Εγώ κι εσύ» 

στη μεγάλη οθόνη από τον 

Μπερτολούτσι; Μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον είχε η ταινία του 

«The Dreamers», διότι εκεί πα-

ρακολουθεί τρεις νέους που 

ζουν τον κομφορμισμό του 

Παρισιού του ’68, αλλά κλεί-

νονται σπίτι και κάνοντας σεξ 

προσπαθούν να ζήσουν μια ε-

ποχή που δεν καταλαβαίνουν. 

Ο Μπερτολούτσι έχει κατά 

κάποιο τρόπο μία πολύ αισθη-

τική και κομψή άποψη για την 

εφηβεία, γι’ αυτό οι ηρωίδες 

του είναι πολύ όμορφες, ό-

πως η Liv Tyler και η Εva Green, 

αλλά και η Τea Falco του «Μe 

And You». Εγώ δεν έχω μια αι-

σθητικίζουσα άποψη για την 

εφηβεία, αλλά περισσότερο 

εντομολογική. Με ενδιαφέρει πώς από το κου-

κούλι γίνεσαι πεταλούδα. Διαδικασία άσχημη, 

αλλά και γοητευτική ταυτόχρονα.

Μπορεί να ζήσει κανείς μόνος του έξω από 

τον κόσμο, όπως ο ήρωας στο βιβλίο σου; 

Μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι μια ευτυχισμέ-

νη ζωή αυτή. Γιατί η μοναξιά σε κάνει κακό, 

οξύνει τις γωνίες του χαρακτήρα σου. A  

Eκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις Ψυχογιός, στις 29/11 (20.00), για την έκδοση των βιβλίων «1Q84» του Χαρούκι Μουρακάμι και 
«27η Πολιτεία» του Τζόναθαν Φράνζεν στο Λουκούμι (Πλ. Αβησσυνίας) κάτω από τον τίτλο «Η Δύση συναντά την Ανατολή». Με βίντεο, 

τους συγγραφείς Στ. Δάνδολο και Δ. Στεφανάκη να μιλούν για τα βιβλία και τους μεταφραστές Μ. Αργυράκη και Γ. Ί. Μπαμπασάκη να αποκαλύπτουν 
κρυφές πτυχές των έργων. Ο Γ. Δημητρακόπουλος και οι ΝΟ! βάζουν μουσικές. Είσοδος ελεύθερη. Η A.V. είναι χορηγός επικοινωνίας.
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	 	 	 	 	 NIKOΛΟ	ΑΜΑΝΙΤΙ

Η ανατομία τΗς εφΗβείας
Του ΓΙΩρΓΟυ ΔΗΜΗΤρακΟΠΟυλΟυ

Όσο	ο	κόσμος	θα	
έχει	ίντερνετ	και	
εικονική	διέξοδο,		
η	ανάγνωση	θα		

υποφέρει
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Statement: Ανεξαρτήτως κρίσης, η μυ-

θολογία του θεσσαλονικιώτικου σαββα-

τοκύριακου δεν θα πω ότι καλά κρατεί, 

αλλά τουλάχιστον υπάρχει! Δεν ξέρω, θα 

καταγράψω μόνο αυτό που είδα και έζη-

σα το προηγούμενο σαββατοκύριακο στο 

κέντρο καταμεσής του «μικρού καλοκαι-

ριού», όπως βάφτισαν οι μετεωρολόγοι 

τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής. 

Κ
ατηφόρισα στα «Public» για την 
παρουσίαση του βιβλίου του κιθ ρί-

τσαρντς, παρακάτω έστηναν το εορ-
ταστικό καρουζέλ, στην καρδιά της 

Αριστοτέλους λεφούσι το πλήθος, όλοι 
με μια σακούλα στο χέρι, «πολυκαταστη-
ματέξ» βέβαια, αν αυτό λέει κάτι. Αντά-
μωσα με τους Αθηναίους συμπαρουσι-
αστές του «Life», σαστισμένους από την 
πολυκοσμία και το κυκλοφοριακό, που ο 
Σταύρος προσομοίασε με Καράτσι, αφού 
οι Θεσσαλονικαράδες τάμα το έχουν το 
Σάββατο να κατεβαίνουν με αμάξι και να 
παρκάρουν όπου βρίσκουν. 

Μετά τον Κιθ, μετακομίσαμε στην κού-

σκουρα. Ζίγκα τα σουβλακοστάντ του 
«Ντερλικατέσεν» και τα μπεργκεροτραπέ-
ζια του «Goody's», πατείς με πατώ σε στην 
ποζεράδικη φραπεδερί «Social» και στο 
ασιατικής κουζίνας «Mongo» – κανενός η 
μάνα δεν μαγειρεύει σαββατιάτικα; Με-
γάλες στιγμές! Με εύνοια της τύχης, ά-
δειασε τραπέζι στο «Έργον». Το «Έργον», 
και το γκουρμέ εστιατόριο αλλά και το πα-
ντοπωλείο είναι τα πρώτα που ξανάκαναν 
μόδα την Ελλάδα κι όχι, παρακαλώ, λόγω 
συνθηκών, αλλά από ιδεολογία. Οι αδελ-

φοί Δούζη φούλαραν ράφια και κουζίνες 
με στάκες Κρήτης, καβουρμάδες εβρίτι-
κους, ποντιακά περέκ, σάλτσες, κρασιά, 
κρεατικά και κάθε λογής γαλαζομπλέ 
καλούδια, οργώνοντας δρόμους νησιών 
ή στεριάς, οργανώνοντας μία κατάσταση 
win to win, που λένε και στα σεμινάρια!

Σάββατο απόγευμα και η Θεσσαλονίκη 
πάρταρε με φάβες κι ένα γύρο για Ό-
σκαρ! Εδώ μπαίνει στο κόλπο και ο ςκαρ-

μούτσος, η φίρμα, η ατραξιόν, ο ποπ σταρ 
αλλά και το παιδί της διπλανής πόρτας, 
ο σεφ που, όταν βγει από την κουζί-
να για να κάνει τσιγάρο, ως αντικείμε-
νο γυναικείου πόθου δεν προλαβαίνει 
να φωτογραφίζεται. Ο γύρος του είναι 
φτιαγμένος από παντσέτα που την κόβει 
ο ίδιος προσωπικά! Μεταξύ μας, ο Κιθ 
Ρίτσαρντς αν έσκαγε στην Κούσκουρα, 
λιγότερα αυτόγραφα θα υπέγραφε.

Απογευματάκι προς νύχτα και η Θεσσα-

λονίκη έσκαγε από κίνηση, αφού ακόμα 
στο βορρά με ένα εικοσαρικάκι το άτομο 
μπορείς και να φας καλά αλλά και να πιεις 
το ποτάκι σου στα απογευματινά πάρτι. 
Διαλέξαμε τα 13 χρόνια «The Bar», όπου 
είχε live με τους Εκμέκ. Βγάλαμε και πόρι-
σμα, καθώς η μπάντα έπαιζε και τα κορί-
τσια χόρευαν. Πως δηλαδή ο Μαραβέγιας 
είναι ο νέος Παντελής Θαλασσινός, τα 
tango swing είναι το νέο έντεχνο, η Βαρ-
κελώνη και το Μπουένος Άιρες είναι τα 
νέα Σμύρνη και Αϊβαλί, σεβντά πρωτεύ-
ουσες δηλαδή. Κι όλα αυτά είναι προτιμό-
τερα από τις παλιές εποχές, αφού λείπουν 
περισπούδαστες εκφράσεις όπως «μού-
χρωμα», «διαβατήριο ψυχούλας». 

Το «The Bar» είναι γνήσιο: δεν το έστησε 
διακοσμητής, αλλά μερακλής ιδιοκτήτης 
που ξέρει και από μηχανές και από ροκ, 
φοράει μπαντάνες και φετιχιστικά δερ-
μάτινα Avirex, στα δε νιάτα του, όταν α-
λήτευε στις Ιτάλιες χωρίς μία, έτρωγε σαν 
πρίγκιπας, γιατί, άμα λάχει, συμμετείχε 
στα βιντεοκλίπ της ρίτα Παβόνε. 
Γύρω στις 8 το βράδυ, η πόλη κόχλαζε ακό-
μα από τα γούστα που ξεκίνησαν μεσημε-
ριάτικα. Ο πιανίστας έπαιζε στο ζαχαρο-
πλαστείο «κωνσταντινίδης», μιλφέιγ και 
cool jazz, σοκολατάκια Μανχάταν και πα-
γωτά. Νέα είσοδος, και για άλλη μια φορά 
η Ελλάδα, κι η Λάρισα για την ακρίβεια, 
έχουν το πάνω χέρι, μιας και η οικογένεια 
Κωνσταντινίδη με τις αφράτες κρέμες και 
τα θυμαρίσια μέλια από το θεσσαλικό κά-
μπο βάζει κάτω Παριζιάνους μπουλανζέ-
ρηδες και πατισεράδες από τη Λυών. 

Κυριακή απόγευμα, αποχαιρετώ τους 
Αθηναίους φίλους με το «Bury me deep 
in love» των Triffids, για τον Φώτη όμως 
περισσότερο, στο φίσκα «Μικρό» της Ικτί-

νου. «Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε;» αναφωνεί 
καθώς το κομβόι τους αναχωρεί για την 
Αθήνα. Αυτό που είδαν γίνεται, αυτό που 
συμβαίνει: Ανεξαρτήτως κρίσης, η μυ-
θολογία του θεσσαλονικιώτικου σαββα-

τοκύριακου δεν θα πω ότι καλά κρατεί, 
αλλά τουλάχιστον υπάρχει! 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Ο συνδημιουργός του «Logicomix» σε ένα 

μυθιστόρημα - κοντσέρτο για έρωτες, ι-

στορία και πολυβόλα, που κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις Πατάκη.

Συγχωρέστε μου τον υπερθετικό, αλλά, 
αν δεν το πω, θα σκάσω: Το καλύτερο ελ-
ληνικό μυθιστόρημα της χρονιάς; Ναι, με 
κεφαλαία γράμματα! Η φήμη, άλλωστε, 
ταξιδεύει στόμα με στόμα, από παρέα σε 
παρέα, από αναγνώστη σε αναγνώστη. 
Ο Χρήστος Χ. Παπαδημητρίου, καθη-
γητής Πληροφορικής στο Χάρβαρντ, στο 
ΜΙΤ, στο Στάντφορντ, στο ΕΜΠ και στο 
Μπέρκλεϊ, ο συνδημιουργός 
μαζί με τον Απόστολο Δο-
ξιάδη του «Logicomix», στην 
«Ανεξαρτησία» καταφέρνει το 
ακατόρθωτο: να γράψει ένα 
μεγάλο ιστορικό μυθιστόρη-
μα με βάση τους κανόνες της 
αμερικανικής μυθιστορίας, 
χρησιμοποιώντας όμως ομη-
ρικής διάστασης αφήγηση, 
μπολιάζοντάς το ταυτόχρονα 
με χρώμα μπλε, όπως η θά-
λασσα της Πύλου, από όπου 
ξεκινά η αφήγηση αλλά και 
τελειώνει η ιστορία. 
Το στόρι: ένας 36χρονος μα-
θηματικός, που μεγάλωσε 
στην Αμερική αλλά ζει με τις 
άσβεστες μνήμες της μητέρας 
του, αναζητεί τα προγονικά 
ίχνη στο απώτερο και απώ-
τατο παρελθόν. Γιατί η «Ανεξαρτησία» είναι 
ένας νόμος μυστικός, είναι μια λήθη, μια 
λύτρωση και ένα όνειρο που ποτέ δεν σου 
βγαίνει. Το καλοκαίρι του 2007 και ενώ η 
Πελοπόννησος καίγεται, ο Χρήστος Π., 
η αδερφή του Κλειώ και ο παππούς τους 
Μακ παραδίδονται στις φλόγες της οικο-
γενειακής τους ιστορίας. Το γενεαλογικό 
τους δέντρο κρατά ρίζα από τα μπαϊράκια 
που σήκωσε ο Κολοκοτρώνης πολιορκώ-
ντας την Τριπολιτσά, αλλά και από τους 
μύθους που συνοδεύουν την ιστορία των 
Ρομά. Το αρσενικό και το θηλυκό, που ε-
νώνονται σχεδόν μαγικά εκείνα τα χρό-

νια, παράγουν αίμα, σάρκες και πρόσω-
πα που στην πορεία ταξιδεύουν σε όλη 
την Ελλάδα. Τσιγγάνους που πουλάν’ 
καρέκλες, καταυλισμούς στα Αναφιώ-
τικα της Πλάκας, μάγκες που κλέβουν 
ιταλικά κατοχικά καράβια παραδίδο-
ντάς τα στους συμμάχους, μετανάστες 
που από Ελλάδα την κάνουν για το 
Key West της Φλόριντα, κορίτσια που 
φοιτούν στο Αμερικάνικο Κολέγιο της 
Αθήνας και σπουδαστές Φαρμακευτι-
κής που η εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου τούς βρίσκει να ανταλλάσσουν 

ξύλο και κυνηγητό με τους ασφαλίτες. Οι 
ήρωες της «Ανεξαρτησίας» και για την α-
κρίβεια η Ελένη και ο Μπίθρος, γονείς 
του κεντρικού αφηγητή Χρήστου Π., ζουν 
έναν παθιασμένο έρωτα αναμεταξύ τους 
που προσεγγίζει το νιτσεϊκό αξίωμα: α-
ξίζει να ζεις μόνο για τον έρωτα, την τέ-
χνη και τον αγώνα. Στρατευμένοι στην 
Αριστερά και ζώντας την πολυδιάσπασή 
της κατά τη μεγάλη ανατροπή-περιπέτεια 
του 20ού αιώνα, γίνονται έρμαιά της. Από 
την Αθήνα των Συνταγματαρχών στα 
γραφεία της ανατολικογερμανικής Στάζι. 
Είπαμε! Είναι ένα κοσμοπολίτικο μυθι-
στόρημα, που από τον οθωμανικό ζυγό 
και τα πολυσύχναστα παζάρια της Μέσης 
Ανατολής καταλήγει στο «διπλό» Βερολί-
νο πριν αλλά και μετά την πτώση του Τεί-
χους. Όπως επίσης και στη Νέα Υόρκη της 

κατάρρευσης των Δίδυμων 
Πύργων. Στις σελίδες του 
κυκλοφορούν ιδέες αλλά 
και σασπένς, έρωτες, ανα-
τροπές, πράξεις καλοσύνης 
αλλά και κακίας. 
Ο Χρήστος Χ. Παπαδημη-
τρίου περιπλανιέται στα 
εσωτερικά της ελληνικής 
ιστορίας και με ένα μαγικό 
τρόπο ενώνει την προσω-
πική μοίρα των ηρώων του 
με την τραγωδία της Ελλά-
δας μέχρι να έρθει η δημο-
κρατία. Στο ενδιάμεσο πα-
ρασύρει τον αναγνώστη με 
διασκεδαστικές αναλύσεις 
για τη σημασία μιας παρ-
τίδας τάβλι ή του σωστού 
κοψίματος του καρπουζιού, 
που στα χείλια μας η γεύση 

του πάντα θα θυμίζει καλοκαίρι. Συγκι-
νητικό, χαοτικό αλλά και με ένα δεινό 
τρόπο κοντρολαρισμένο, γιατί καθ’ όλη 
τη διάρκεια της κοσμοπολίτικης αυτής 
περιπλάνησης ελλοχεύει ο κίνδυνος του 
αποπροσανατολισμού, η «Ανεξαρτησία» 
είναι ένα μυθιστόρημα ειδικού βάρους. 
Μια μεγάλη αφήγηση ενός μεγάλου Έλ-
ληνα. Και για άλλη μια φορά συγχωρέστε 
μου τον υπερθετικό, αλλά και επιτρέψτε 
μου το παιχνίδι: τι θα πείτε και πώς θα 
νιώσετε, όταν κλείσετε αυτό το βιβλίο; 
Εύκολο, και θα με θυμηθείτε. A  
➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του ςΤΕΦαΝΟυ ΤςΙΤςΟΠΟυλΟυ 

2310 Soul ΟΙΚΟγΕΝΕΙΑ ζΑχΑΡΟΠλΑστώΝ ΚώΝστΑΝτΙΝΙΔη 
Φωτογραφία εποχής. 

Σαν να μην πέρασε μια μέρα!

Το	καλύτερο	ελλη-
νικό	μυθιστόρημα	
της	χρονιάς;	Ναι,	
με	κεφαλαία		
γράμματα!	

Θεσσαλονίκη

ΕκμΕκ, όχι ντΕμΕκ!

Statement: Ανεξαρτήτως κρίσης, η μυ-

θολογία του θεσσαλονικιώτικου σαββα-

τοκύριακου δεν θα πω ότι καλά κρατεί, 

αλλά τουλάχιστον υπάρχει! Δεν ξέρω, θα 

καταγράψω μόνο αυτό που είδα και έζη-

σα το προηγούμενο σαββατοκύριακο στο 

κέντρο καταμεσής του «μικρού καλοκαι-

ριού», όπως βάφτισαν οι μετεωρολόγοι 

» για την 
ρί-

, παρακάτω έστηναν το εορ-
ταστικό καρουζέλ, στην καρδιά της 

τοκύριακου δεν θα πω ότι καλά κρατεί, 
αλλά τουλάχιστον υπάρχει! 

νια, παράγουν αίμα, σάρκες και πρόσω
πα που στην πορεία ταξιδεύουν σε όλη 
την Ελλάδα. Τσιγγάνους που πουλάν’ 
καρέκλες, καταυλισμούς στα Αναφιώ
τικα της Πλάκας, μάγκες που κλέβουν 
ιταλικά κατοχικά καράβια παραδίδο
ντάς τα στους συμμάχους, μετανάστες 
που από Ελλάδα την κάνουν για το 
Key West της Φλόριντα, κορίτσια που 
φοιτούν στο Αμερικάνικο Κολέγιο της 
Αθήνας και σπουδαστές Φαρμακευτι
κής που η εξέγερση του Πολυτεχνεί
ου τούς βρίσκει να ανταλλάσσουν 

ξύλο και κυνηγητό με τους ασφαλίτες. Οι 
ήρωες της 
κρίβεια η Ελένη και ο Μπίθρος, γονείς 

ΟΙΚΟ
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21Oδηγός
ΑΘΗΝΑ Τέχνη /

Μουσικη / 
ΘέαΤρο / 
Γέυση / 
ΕκδηλώσΕισ / 
σινέΜα
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PHILHARMONIA ORCHESTRA 

Το μεγάλο 
γεγοΝος του 
Δεκεμβρίου

Μ
ία από τις μεγαλύτερες ορχήστρες του 
κόσμου, η Ορχήστρα Φιλαρμόνια του 
Λονδίνου με αρχιμουσικό τον Λόριν 
Μάαζελ, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής 

άθηνών με ρομαντικές διαθέσεις: «Παθητική» 
του τσαϊκόφσκι και «δεύτερη ςυμφωνία» του 
Μπραμς το πρόγραμμά της. Μια παθιασμένη 
ορχήστρα σε έργα πάθους ±  ακούγεται εκρη-
κτικό! άξίζει να τονίσουμε πως η μετάκληση 
έγινε χάρη στη χορηγία Έλληνα του εξωτερι-

κού, που το όνομά του δεν επιθυμεί να γίνει 
γνωστό. (ςημείωση: Eπειδή μιλάμε για μια τρο-
μερή ορχήστρα, επειδή η βραδιά είναι μία και 
μοναδική και επειδή δεν ξέρουμε αν θα υπάρ-
χει άλλη ευκαιρία να τη δούμε στην Ελλάδα, 
σπεύστε. η προπώληση έχει ήδη αρχίσει.) 
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

15.12, ώρα 20.30. œ19, 35, 50, 70 (διακεκριμένη ζώνη), 9,50 
(Φοιτητές/Νέοι/Άνεργοι/ΑΜΕΑ), 13 (65+/Πολύτεκνοι) 

κού, που το όνομά του δεν επιθυμεί να γίνει 
γνωστό. (
μερή ορχήστρα, επειδή η βραδιά είναι μία και 
μοναδική και επειδή δεν ξέρουμε αν θα υπάρ
χει άλλη ευκαιρία να τη δούμε στην Ελλάδα, 
σπεύστε. 
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

15.12, ώρα 20.30. œ19, 35, 50, 70 (διακεκριμένη ζώνη), 9,50 
(Φοιτητές/Νέοι/Άνεργοι/ΑΜΕΑ), 13 (65+/Πολύτεκνοι) 

Λόριν Μάαζελ

Τέχνη /
Μουσικη /
ΘέαΤΘέαΤΘέα ρο /
Γέυση /
ΕκδηλώσΕισ /
σινέΜα

Θωμάς Μοσχόπουλος, σελ. 43
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H αποθέωση του κλασικου χορου

Η Ωραία 
Κοιμωμένη
14-16, 19-23, 25-30.12  

Από τότε που η μουσική του Πιοτρ  Ίλιτς Τσαϊ-
κόφσκι συναντήθηκε με τη χορογραφία του Μα-
ριούς Πετιπά στο γνωστό παραμύθι του Σαρλ 
Περρώ το κλασικό μπαλέτο (και οι φανατικοί ο-
παδοί του) έγιναν πιο ευτυχισμένοι, καθώς προ-
σφέρει την ευκαιρία να αναπτυχθούν μερικές 
από τις πιο ευφάνταστες χορευτικές ιδέες. Σκε-
φτείτε τι θα συμβεί στο ΜΜΑ, όταν στους βασι-
κούς πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανιστούν 
οι μεγαλύτεροι σολίστ του κόσμου: Alexandra 
Timofeeva / Maxim Afanasyev (Mπαλέτο του 
Κρεμλίνου), Iana Salenco / Marian Walter (Κρατικό 
Μπαλέτο του Βερολίνου), Alina Cojocaru /Johan 
Kobborg & Roberta Marquez / David Makhateli 
(Κόβεν Γκάρντεν), Ekaterina Osmolkina / Yevgeny 
Ivanchenko (Θέατρο Μαριίνσκι), Mizuka Ueno 
(Μπαλέτο του Τόκιο) / Dmitry Semionov (Κρα-
τικό Μπαλέτο του Βερολίνου), Daria Klimentova 
/ Vadim Muntagirov (English National Ballet), 
Anastasia Stashkevich / Vyacheslav Lopatin 
(Μπολσόι),  Myriam Ould Braham  / Alessio 
Carbone (Όπερα του Παρισιού), Maia Makhateli (Ε-
θνικό Μπαλέτο της Ολλανδίας) / Dmitry Gruzdyev 
(English National Ballet). Δίπλα τους το Corps de 
Ballet και οι σολίστ του Μπαλέτου του Κρεμλί-
νου. Καλή Νεράιδα του παραμυθιού βοήθησε κι 
εμάς, εκτός από την πριγκίπισσα Αυγή, να βρού-
με μια καλή θέση σε μία από τις βραδινές (20.00) 
ή τις απογευματινές (16.00) παραστάσεις – ναι, 
ιδανική ώρα και για τα παιδιά.

Απογευματινές παραστάσεις: € 25, 40, 50, 65 (διακεκριμένη 
ζώνη), έκπτωση 50% στην τιμή κάθε ζώνης (Παιδικά/ Φοιτητικά), 
€ 12 (Άνεργοι/ΑΜΕΑ/65+/ Πολύτεκνοι), Βραδινές παραστάσεις: 
€ 35, 50, 60, 75 (διακεκριμένη ζώνη), έκπτωση 50% στην 
τιμή κάθε ζώνης (Παιδικά/ Φοιτητικά), € 14 (Άνεργοι/ΑΜΕΑ/65+/ 
Πολύτεκνοι), Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη 

ο ταρζαν ακουέι συμφωνικη μουσικη 

Disney in Concert
19, 21, 22, 28, 29.12

Η ιδέα της σειράς “Disney in Concert” είναι 
το πώς μικρά παιδιά μπορούν να έρθουν 
σε επαφή με το συμφωνικό ήχο ζωντανά. 

Οι ταινίες του Disney είναι το ιδανικό μέσο 
για να πραγματοποιηθεί, καθώς τα μουσικά τους 
θέματα έχουν αγαπηθεί μαζί με τις ταινίες. Έτσι 
θα ακουστούν, μεταξύ άλλων, ορχηστρικές σου-
ίτες από τον “Ταρζάν” σε μουσική Phil Collins 
μέχρι τη “Μικρή Γοργόνα” και τον “Αλαντίν” σε 
μουσική Alan Menken ή τη συμφωνική φαντα-
σία “Μαίρη Πόππινς” σε μουσική Richard Morton 
Sherman & Robert Bernard Sherman. Στην οθόνη 
θα προβάλλονται είτε σταθερές εικόνες είτε κι-
νούμενες, οπτικές εντυπώσεις δηλαδή από τις 
ταινίες, ώστε να γίνει καλύτερα η σύνδεση με τα 
κομμάτια που θα ακούγονται. Όσο για μένα, το 
ομολογώ, με συγκινεί περισσότερο “Ο Βασιλιάς 
των λιονταριών”. Όχι τόσο για τη μουσική της –ό-
λες οι ταινίες του Disney έχουν φοβερή μουσική, 
δοσμένη με αμεσότητα και επαγγελματισμό–, 
αλλά για προσωπικούς λόγους που έχουν 
να κάνουν με το ίδιο το έργο.

Νίκος Τσούχλος, διευθυντής ορχήστρας

Ερμηνεύει η έθνική ορχήστρα της έρτ
Μουσική Διεύθυνση: νίκος τσούχλος (19,22,28/12) & ιωακείμ 
μπαλτσαβιάς (21, 29/12)
€ 15, 8 (Παιδικό), Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης 

ΧΟΡΗΓΟΣ:  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ατμόσφαιρα γιορτής

Roberta Marquez & 
David Makhateli
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μέλωδιέσ των χριστουγέννων

Χορωδία Rosarte
23, 25, 26.12

Η παιδική-νεανική ορχήστρα Rosarte ξεκί-
νησε το 2008 και λειτουργεί σε τρία τμή-

ματα, ενώ στο δυναμικό της μετράει περισ-
σότερα από 180 μέλη με παιδιά 5 έως 20 ετών. 
Τα παιδιά, εκτός από τα μικρούλια, γνωρίζουν 
μουσική και διαβάζουν παρτιτούρες. Όλα τους 
δουλεύουν με επαγγελματικούς ρυθμούς διατη-
ρώντας το κέφι της ηλικίας. Πολλά από αυτά τα 
παιδιά ανήκαν στο δυναμικό της ορχήστρας του 
Δήμου Αθηναίων, με την οποία πήραμε το 2008 
το πρώτο ολυμπιακό μετάλλιο για τη χώρα μας 
στην 5η Ολυμπιάδα χορωδιών στην Αυστρία. Το 
ρεπερτόριό μας ξεκινάει από την προκλασική 
φωνητική μουσική και φτάνει στους σύγχρο-
νους Έλληνες και ξένους συνθέτες, και έχουμε 
συνεργαστεί με σπουδαίους μαέστρους. Στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα τραγουδήσουμε 
κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες, αλλά 
και έργα των Banjamin Britten, John Rutter, Bob 
Chilcott κ.ά. και θα ήταν πραγματικά ωραίο να 
συμβεί ό,τι και στην περσινή μας συναυλία στο 
Μέγαρο. Να είναι κατάμεστη η αίθουσα με 
ενθουσιασμένο κοινό. 

Ρόζη Μαστροσάββα, διευθύντρια χορω-
δίας

€ 9, 15, 22, 30 (διεκεκριμμένη ζώνη), 
€ 5 (Φοιτητές/ Νέοι/Άνεργοι/ ΑΜΕΑ), € 8 (65+/Πολύτεκνοι), Αί-
θουσα Χρήστος Λαμπράκης

μια παρασταση γέματη έκπληξέισ

Το Nησί 
των Θησαυρών
16, 22, 23, 26-30.12

“Το νησί των θησαυρών” του Robert Louis 
Stevenson είναι η αρχετυπική ιστορία για 
την πειρατική μυθολογία. Για πρώτη φορά 

εμφανίζονται ο μονοπόδαρος κουρσάρος με τον 
παπαγάλο στον ώμο, το σεντούκι και ο χάρτης 
του θησαυρού... Θα δοθεί σε μουσικοθεατρική 
μορφή, χρησιμοποιώντας αυθεντικά πειρατικά 
τραγούδια αλλά και μουσική του 18ου αιώνα. Οι 
ηθοποιοί παίζουν όλοι μουσικό όργανο και σχη-
ματίζουν μια μπάντα πλανόδιων μουσικών που 
διηγούνται/ζουν την ιστορία. Συγχρόνως η παρά-
σταση είναι διαδραστική, καθώς διαμείβεται σε 
δύο χώρους του Μεγάρου, όπου οι θεατές μετα-
βαίνουν ακολουθώντας τους ηθοποιούς. Υπάρχει 
όμως και μία ακόμα έκπληξη. Οι θεατές, ανάλογα 
προς τα πού θα στρέφουν το βλέμμα, θα βλέπουν 
τους ηθοποιούς να παίζουν δίπλα τους ή σε κινη-
ματογραφημένο περιβάλλον που θα δίνει μία πιο 
“ζωντανή”  ατμόσφαιρα του νησιού. 
Επειδή τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, οι 
θεατές θα πρέπει μόνοι τους να βγάλουν τα συμπε-
ράσματά τους για το τι είναι καλό και τι κακό. (Όλοι 
οι ήρωες είναι αμφίσημοι. Οι καλοί έχουν και ελατ-
τώματα και οι κακοί κάποια καλά χαρακτηριστικά). 
Δουλεύοντας ανακαλύψαμε πως υπάρχουν ανα-
γωγές και στο σημερινό πολιτικό γίγνεσθαι! Ήρωες 
σε πλήρη ένδεια προσπαθούν να επιβιώσουν· υ-
πάρχουν αυτοί που ονειρεύονται δονκιχωτικά ένα 
μέλλον που δεν είναι πραγματοποιήσιμο· κάποιοι 
υπόσχονται θησαυρούς... Είναι μία πολύ ενδιαφέ-
ρουσα ιστορία, που ενώ έχει όλα τα στοιχεία μιας 
περιπέτειας καταλήγει να είναι μια ιστορία ενηλικί-
ωσης – γι’ αυτό και πιστεύω πως ιδανικά θα 
έπρεπε να την παρακολουθήσουν θεατές 
ηλικίας από οκτώ χρονών και πάνω. 

Θωμάς Μοσχόπουλος, σκηνοθέτης 

Σκηνικά: λ. πεζανού, Κοστούμια: κ. μπρέσγουελ,Φωτισμοί: λ. παυ-
λόπουλος, Παίζουν: α. ξάφης, θ. τοκάκης, σ, πατσίκας, Ά. καλαϊτζί-
δου κ.ά. € 12, Αίθουσα: Νέος Εκθεσιακός Χώρος (Η παράσταση θα 
παίζεται και το 2013)

Για πληροφορίες: 210 7282.333, www.megaron.gr

Ατμόσφαιρα γιορτής ΣΤΟ μέγαρο μουσικησ 
ΤΑ ΧΡιΣΤΟύΓΕΝΝΑ 
θΑ ΕιΝΑι ΔιΑΦΟΡΕΤιΚΑ
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

Εικόνα-κολάζ για την 
παράσταση «Το νησί 
των θησαυρών» που 

έχει ετοιμαστεί από τη 
Λίλη Πεζανού και τη 

Χαρά Πλατάκη 
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 ➜ pitenis@ath.forthnet.grεπιλογές Tης ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ ΝΙΑΜΟΝΙΤΑΚΗ ➜ epiloges@athensvoice.gr

Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν 
από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 

22, 10679 Αθήνα ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΕΛΑ
Χρώματα και χαρτί ήταν αρκετά 
για τη γλύπτρια, ώστε να δημι-
ουργήσει 35 περίπου χάρτινα 

έργα και να αφήσει το προσωπικό 
της στίγμα στην έκθεση «Τα χάρ-
τινα». Πουλιά, παγώνια, κατσίκες 

και σκαντζόχοιροι, που ζωντα-
νεύουν στην Γκαλερί Σκουφά. 

Σκουφά 4, Κολωνάκι, 210 3603.541

www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 

Guide», ένας πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστιατό-

ρια, bars και clubs. 

CHEAPART
Μετά από πολλές συνεργασίες, επιτυχημένες εκ-
θέσεις και ένα ευρύ κοινό, ο καλλιτεχνικός ορ-
γανισμός ανοίγει και πάλι τις πόρτες του με έργα 
200 διεθνών καλλιτεχνών. Aπό 1/12, Cheapart, Αν-
δρέου Μεταξά 25, Εξάρχεια, 210 3817.517 & Camp!, 
Ευπολίδος 4 & Απελλού 2, πλ. Κοτζιά, 210 3247.679

ΠΑΤΤΥ ΧΥΜΑ
Σε χαρακτήρα του διηγήματος του Αλμοδόβαρ 
–μια ιερόδουλος– στηρίχτηκε η παράσταση που 
ανεβάζει ο Α. Καλογρίδης συμμετέχοντας στο 
Low Budget Festival. Αυτή θα διακηρύξει το μανι-
φέστο της για την οικονομική ανάπτυξη. Παίζουν: 
Ν. Καλογρίδη, Μ. Μπαρόλα κ.ά. 1-3/12, Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, 210 3418.579

ATOMIC ALERT 
Σκηνές από επιτυχημένες ασπρόμαυρες αμερικάνικες ταινίες του ’50, μονταρισμένες ξανά, και μπροστά 
στην οθόνη πέντε ηθοποιοί σε διαλόγους που εφαρμόζονται απευθείας στις κινηματογραφικές εικόνες. 
«Καρδιά» της ιστορίας μια πυρηνική έκρηξη. Η παράσταση του Frédéric Sonntag παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Λ. Γιοβανίδη. Παίζουν: Μ. Ζερβού, Μ. Καρατζογιάννης κ.ά. 
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, 210 3418.550

Ανδρέας Βάης
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12 διΠλΑ εισιΤήριΑ 
γιΑ Τήν «ΑνΑγνώρισή»
«Πρέπει να είναι χειμώνας. Για να μπορώ να φα-
νταστώ μιαν άνοιξη» λέει η πρωταγωνίστρια 
του έργου του Άκη Δήμου «Η Αναγνώριση» 
που παίζεται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου 
(Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 210 9212.900, 
Δευτ.&Τρ., 21.15) σε σκηνοθεσία και ερμηνεία 
Γιώτας Φέστα. Το «τρίτο πρόσωπο» σε μια 
μοναχική κατάδυση στο βυθό ενός άδοξου 
έρωτα, μια σκηνική εξομολόγηση χωρίς πα-

ραλήπτη. 

δώρΟ
Η ATHENS 
VOICE εξα-
σφάλισε 12 
διπλά εισιτή-
ρια για την 
παράσταση 

τη Δευτέρα 

3/12, 21.15. 
Στείλε SMS: 

ΑVP (Κενό) 

1 και ονοματεπώνυμο 

στο 54121, μέχρι 30/11, στις 15.00. Οι νικη-
τές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά 
τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του 
θεάτρου. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ.

30 διΠλΑ εισιΤήριΑ 
γιΑ Τήν ΠΑρΑσΤΑσή 
«σΤή σκΟινι…»
H Zώγια Σεβαστιανού ακροβατεί «Στη σκοι-
νί...» του θεάτρου Βικτώρια (Μαγνησίας 5 
& Γ΄ Σεπτεμβρίου, 210 8233.125) κάθε Δευτ. 
και Τρ. (21.00). Πρόκειται για ένα δυνατό 
σόλο, στο οποίο υποδύεται 6 γυναικείους 
χαρακτήρες της σημερινής Αθήνας, ενώ 
παρεμβάλονται γνωστά τραγούδια με τη 
συνοδεία της Δ. Αθηναΐδου στο πιάνο. Τα 
κείμενα υπογράφουν οι Γ. Ξανθούλης, Θ. 
Πετρόπουλος, Π. Καναράκης, Μ. Θεοχά-
ρης, Ζ. Σεβαστιανού.

   δώρΟ
Η ATHENS 
VOICE εξα-
σφάλισε 15 
διπλά εισιτή-
ρια για την 
παράσταση 
τη Δευτέρα 
3/12, 21.00 
(2) και 15 

διπλά για την Τρίτη 4/12, 
21.00 (3). Στείλε SMS: ΑVP (Κενό) 2 ή 3 και ο-
νοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 30/11, στις 
15.00. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και 
τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο 
ταμείο του θεάτρου. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,23 με ΦΠΑ

ραλήπτη. 

δώρ
Η ATHENS 
VOICE εξα
σφάλισε 12 
διπλά εισιτή
ρια για την 
παράσταση 

τη 

3/12, 21.15
Στείλε SMS: 

ΑVP

1 και ονοματεπώνυμο 

δώρ
Η ATHENS 
VOICE εξα
σφάλισε 15 
διπλά εισιτή
ρια για την 
παράσταση 
τη 
3/12, 21.00 
(2)

διπλά για την Τρίτη 4/12, διπλά για την Τρίτη 4/12, διπλά για την Τ
21.00 (3). Στείλε SMS: ΑVP (Κενό) 2
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Η Kayak ξέρει το μυστικό που 
κάνει τη ζάχαρη, το αλεύρι, τη 
σοκολάτα, τα φρούτα… ουσίες 
μαγικές! Και μεταμορφώνει σε α-
νεπανάληπτη γευστική εμπειρία 

τις δημιουργίες της. Γλυκά και παγωτά που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και κερ-
δίζουν παντού βραβεία και διακρίσεις. Σε εμάς, απλά, μένουν… αξέχαστα. Φέτος, 
η Kayak all day boutique στη Γλυφάδα παρουσιάζει τις χριστουγεννιάτικες δημι-
ουργίες της και μας καλεί σ’ ένα ταξίδι στις γεύσεις των γιορτών. Χριστουγεννιάτικα 
Δέντρα από σοκολάτα, πεντανόστιμα σπιτάκια από gingerbread, τούρτες με γεύση 
μελομακάρονο, κουκουνάρι σε παγωτό και τούρτα, κάστανο σε παγωτό και τούρτα, 
κορμός Dark Forest Fruits, τούρτες Hachienda, παζλς σοκολάτας, CDs σοκολάτας, 
μελομακάρονα, κουραμπιέ, γλειφιτζούρια, πλάκες σοκολάτας και σοκολατάκια! 
Μαζί με αυτά, ζεστά ροφήματα, σάντουιτς και τα καλύτερα χαρμάνια του καφέ μάς 
περιμένουν όλους, μικρούς-μεγάλους, για να μας μεταφέρουν στο μαγικό κόσμο 
των Χριστουγέννων! Μεταξά 24-26 & Ζησιμοπούλου 9, Γλυφάδα, 210 8949.130 

KAYAK Boutique Γλυφάδά 
Γεύσεις Μαγικές

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Θεραπευτήριο
Όνομα και πράμα!

Στην ταβέρνα αυτή των Πετραλώνων πηγαίνω τα τελευταία 
πολλά χρόνια. Βράδια κυρίως, αλλά και μεσημέρια. Καλοκαί-
ρια, και τότε καθόμαστε στα τραπεζάκια πάνω στο δρόμο με 
θέα την φουντωτή μπουκαμβίλια του διπλανού σπιτιού, και 
χειμώνες που μπαίνουμε μέσα, στη σάλα που θυμίζει καφε-
νείο επαρχιακής πόλης. Σε πιο ρομαντικές στιγμές έχω κά-
τσει έξω και χειμωνιάτικα με σόμπες και τη βροχή να πέφτει 
ρυθμικά στους μουσαμάδες. Επίσης, έχουμε πάει πολύ αργά 
ή και πολύ νωρίς, καθώς και αργίες, γιορτές και Χριστούγεν-
να – ζήτημα είναι αν κλείνουν Πρωτοχρονιά ή Κυριακή του 
Πάσχα. Το ντεκόρ είναι από ανύπαρκτο έως τυχαίο για τα δε-
δομένα της αθηναϊκής εστίασης. Έχω φίλους που ξινίζουν τα 
μούτρα (αλλά αυτό δεν μειώνει την απόδοσή τους ύστερα στα 
πιάτα), εμένα πάλι κι αυτό μου αρέσει, με «καθησυχάζει». Τη 
δύναμη όλη το Θεραπευτήριο την κρατάει για την κουζίνα, που 
έχει απ’ όλα τα νόστιμα, τα καθημερινά, τα ελληνικά. Έχουμε 
και λέμε: τεράστια γκάμα μαγειρευτών. Ρεβίθια, φασολάδα, 
φακές, κοκκινιστά, κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, σού-
πες αυγολέμονο και βραστά για τα κρύα, λαδερά. Στη σχάρα 
ψήνονται λουκάνικα, κεμπαπάκια και λοιπά κρεατικά. Από 
σαλάτες, μεγάλη πιατέλα βραστών (με κολοκυθάκια λουκού-
μι) ή ωμών λαχανικών, ταραμοσαλάτα ξινούτσικη, μελιτζανο-
σαλάτα μούρλια.
Το άριστα «δέκα», και εδώ να τελείωνε ο κατάλογος, το έχει 
εξασφαλισμένο το Θεραπευτήριο. Τον τόνο, όμως, του τον βάζω 
για τα ψάρια! Αυτή η ταπεινή ταβέρνα καταφέρνει να έχει κάθε 
μέρα ψάρια ελληνικά, πεντάφρεσκα και λοιπές νοστιμιές της 
θάλασσας. Από στείρες, σφυριδοπούλες, καραβίδες για τη σχά-
ρα, μέχρι μπαρμπούνια και κουτσομουρίτσες για το τηγάνι, που 
τα ψήνουν και τα τηγανίζουν άψογα – τύφλα να ’χουν τα «ε-
ξειδικευμένα» ψαρο-εστιατόρια. Το καλοκαίρι με την κολλητή 
το τιμήσαμε με το παραπάνω το αγαπημένο μας Θεραπευτήριο 
και μάλιστα με την ίδια και απαράλλαχτη παραγγελία: σαλάτα 
ντομάτα (πάντα πολύ καλή) με το κρεμμύδι… σπάταλα, όπως 
τη ζητάμε, κολοκυθάκια, μία φέτα, μισό κιλό κουτσομούρες, 
συν κρασί, συν ούζο, ευρώ 38 και οι δυο μας. Απλή, ανεπιτή-
δευτη, τίμια, με νεαρά παιδιά να σερβίρουν ευγενέστατα, με 
τον ιδιοκτήτη να μας χαιρετάει με χαμόγελο και ελαφρά κλίση 
κεφαλής, είναι για μας η ταβέρνα-«απάγκιο», αυτή που πρώτη 
σκεφτόμαστε όταν απλά θέλουμε να φάμε και να βρεθούμε. Τε-
λειώνοντας, να σας πω πως αν διαλέξετε μαγειρευτά, η παρέα 
των δύο θα πληρώσει περίπου 10-12 ευρώ μαζί φυσικά και με 
τα ποτά, αν είσαστε πιο πολλοί ακόμη πιο κάτω. Ε, με όλα αυτά, 
νομίζω του ταιριάζει γάντι και το όνομα... 
Κυδαντιδών 41, Άνω Πετράλωνα, 210 3412.538 

Για να διαφημιστείτε, 
επικοινωνήστε στο 

210 3617.530
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* νέο
C μέχρι   15
œ μέχρι 25
œœ μέχρι 40
œœœ 45+
Ξ Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 
π.μ.)
Σ/Κ Ανοιχτό Σάββατο/ 
 (ή) Κυριακή μεσημέρι
Μ Ανοιχτό μεσημέρι
 Τιμές χωρίς κρασί
A.V. Μην ξεχάσεις να πάρεις     
 την Athens Voice 
 φεύγοντας 

Κέντρο

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462.983 
Ο Αλέξης Καρδάσης είναι ένας από τους 
πιο βραβευμένους Έλληνες σεφ και εδώ 
είναι το πόστο του. Πολλές πρωτότυπες 
προτάσεις ελληνικής δημιουργικής κου-
ζίνας σε τιμές κάτι παραπάνω από value 
for money. Και καταπράσινος 
κήπος.Τρ.-Σάβ. 20.00-
01.00, Κυρ. 18.00 -24.00. 
Ανοιχτό την Κυριακή το με-
σημέρι 13.00-18.00. Δευτ. 
κλειστά. œ Κ 

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 21, 
Λ. Aλεξάνδρας, 210 6420.874/ Αργεντινής 
Δημοκρατίας 14, 210 6450.345 Ελληνι-
κή γεύση στην καλή εκδοχή 
της, συχνά αφιερώματα σε 
τοπικές κουζίνες. Ιδανικός 
χώρος και για επαγγελμα-
τικά γεύματα. Σάββατο βρ. 
και Κυρ. μεσημέρι έντεχνη 
ζωντανή μουσική . Δίπλα, 
η μπιραρία με πληθωρικές 
μερίδες και πολλές μπίρες 
(κλειστή Κυριακή). œΜ

ΒEEr  AcAdEmy HomE
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισαριανή, 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. œ

ByZANTINo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281.400 Ίσως ο πιο διάσημος 
και all time classic μπου-
φές της πόλης. Εξαιρετικό 
πρωινό (και κινέζικο!), 
ακόμη πιο πλούσιο το 
μεσημεριανό, και πιάτα a 
la carte.  œœ

cHINA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 9315.223, 801 
11 60200 
Κινέζικες γεύσεις σε λιτό, 
προσεγμένο χώρο. Κάθε 
Σάβ. και Κυρ. μεσημέρι 
ανοιχτός μπουφές με  10€ 
και τις καθημερινές 12.00 
- 17.00 30% έκπτωση. Και 
delivery.œΜ

FABrIcA dE  VINo   
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 210 3214.148 
Εντυπωσιακή λίστα κρα-
σιού με άπειρες ετικέτες 
–μπορείς να να τις πιεις και 
σε ποτήρι– κι ένα κελάρι 
για να επιλέξεις ποιο κρασί 
θα απολαύσεις στον εδικά 
για την περίσταση διαμορ-
φωμένο χώρο  με το κατάλ-
ληλο μεζεδάκι. œ Μ Ξ

FABrIZIoS     
Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 210 7247.180 
Ο πολύ καλός Ιταλός σεφ 
Φαμπρίτσιο Μπουλιάνι στο 
δικό του χώρο με αυθεντι-
κές ιταλικές συνταγές και 
τέλεια γλυκά. Μικρή λίστα 
κρασιών και δυνατότητα να 
φέρει κάποιος το δικό του 
μπουκάλι. Κάθεμέρα και 
μεσημέρι.  œœ Μ 

GoodyS       
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 παραδοσι-
ακές γεύσεις στη σύγχρονη 
version τους, η ελληνική 
αλυσίδα που ξέρεις και 
εμπιστεύεσαι.C 

KoHENoor 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι,  210 3455.762 
Λιτό ντεκόρ και αυθεντικά 
παραδοσιακά ινδικά πιάτα. 
Μετά από δέκα χρόνια επι-
τυχίας στο Σιδάρι της Κέρ-
κυρας, οι Ινδοί ιδιοκτήτες 
σερβίρουν σπεσιαλιτέ που 
τις ξέρουν καλά. Δοκιμάστε 

tandoori και vindaloo ακρι-
βώς όπως india. œ

 mEXIKANoS (Ο)
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 7716.900 
Περιβάλλον χαλαρό, γεμάτο 
χρώμα. Αυθεντικές μεξι-
κάνικες γεύσεις και μαζί 
παγωμένες μαργαρίτες, 
μοχίτο, σανγκρία ή τεκίλες 
και μεξικάνικες μπίρα-
εςσερβιρισμένες όπως 
Μεξικό. Κάτω από την πέρ-
γκολα έχει τη δροσιά που 
ζητάς, όταν ο υδράργυρος 
είναι ψηλά. Δευτ.-Πέμ. από 
τις 6 μ.μ., Παρ.-Κυρ. από 
τις 2 μ.μ.

PASΑJI 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 210 3220.714  
Μέσα στην κοσμοπολίτικη 
στοά, ανοιχτό από νωρίς το 
μεσημέρι, πιάτα ελληνικής 
δημιουργικής κουζίνας. 
Πολύ κομψό meeting point 
της πόλης. Pres fix menu 
από € 15, Δευτ.-Παρ. happy 
hour 17.00-21.00, ποτό € 6 
και κοκτέιλ € 7. œœΜ

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  Δώ-
δεκα restaurants σε όλη 
την πόλη για να μη νιώσεις 
ποτέ την έλλειψη. Μπάρα 
για κρασί από την πλούσια 
κάβα του και ωραιότατο 
ιταλικό μενού που επιμε-
λείται ο Ιταλός σεφ ettore 
Botrini. œ Μ Ξ 

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. œœ Ξ

ScHWEINcHEN dIcK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 7983556 street 
food για να αρχίσεις ή να 
κλείσεις τη νυχτερινή σου 
διασκέδαση. Βιομηχανι-
κό, βερολινέζικο design 
με μουσικές blues, jazz 
και rock . Απολαυστικά 
λουκάνικα Νυρεμβέργης, 
Βιέννης, Κρακοβίας, 
πατατοσαλάτες Βαυαρίας 
και Βερολίνου, αυθεντικά 
βαυαρέζικα αλλαντικά και 
πολλές μπίρες. œ Ξ

ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ
Σπυρίδωνος Τρικούπη 12, 210 3838.539 
Το στέκι που επιλέγεις 
για σνακ και όχι μόνο στα 
Εξάρχεια ανανεώθηκε, 
δημιουργώντας ακριβώς 
δίπλα του ένα νέο χώρο 
με σύγχρονο και minimal 
σχεδιασμό. Θα δοκιμάσετε 
γνήσιο ιταλικό καφέ και 
γευστικά αλμυρά και γλυκά 
σνακ κάθε μέρα από τις 7 
το πρωί, ενώ το βράδυ θα 
πιείτε το ποσό σας έως 
αργά. Κάθε Τετάρτη πάρτι. 

TGI FrIdAy’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 623 
3.947-8/ Υμηττού 110, Παγκράτι 
(Εμπ. Κέντρο Athens Millennium), 
210 7560.544-5/ Νεοφύτου Βάμβα 2, 
Κολωνάκι, 210 722 7.721/ Λ. Κηφισίας 
& Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, 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 χαζεύεις. 
œΞ Μ A.V.

To ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223.469 
Ελληνική δημιουργική κου-
ζίνα με έμφαση στις πρώ-
τες ύλες, παραδοσιακά πιά-
τα με σύγχρονες πινελιές 
σε ατμόσφαιρα  χαλαρή και 
οικεία.. Τοπ πιάτα:γαύρος 
μαρινάτος, χιουνκιάρ μπε-
γιεντί, υπέροχη σαρικόπιτα 
με ξυνομυζήθρα, γαρίδες 
με μαραθόριζα και ούζο. 
Τραπέζια μέσα και έξω στο 
πεζοδρόμιο. œ Μ

 γεύση οδηΓος

 
Βορέια

ArTIGIANo (LÕ) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ Άγ. Δημήτριος, 
210 9370.444/ Ακρόπολη, 210 9233.303/ 
Αιγάλεω, 210 5616.400/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086.000/ Αχαρναί, 210 2477.770/ 
Βύρωνας, 210 7655.519/ Γλυφάδα, 210 
9607.000/ Καλλιθέα, 210 9560.300/ 
Κυψέλη, 210 8833.555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 210 2510.593/ 
Πεύκη, 210 8064.199/ Ν. Ψυχικό, 210 
6775.400/ Νίκαια, 210 4979.600/ Πειραιάς 
210 4525.777/ Χαλκίδα, 22210 60945/ 
Κόρινθος 27410 75100/ Καλαμάτα 27210 
98863 Νόστιμη ιταλική  κουζί-
να (τα μακαρόνια τα βράζουν 
τη στιγμή της παραγγελίας), 
κρεατικά, μενού διαίτης και 
παιδικά. Και delivery. œ   

dA VINcI
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρασκευή, 210 
6000.102 Πολυεπίπεδος χώρος, 
ανοιχτός από το πρωί για 
καφέ ως το βράδυ για φαγη-
τό και ποτό. Και  πολυτελής 
αίθουσα για ιδιαίτερο μενού 
και αίθουσα εκδηλώσεων 
και champagne hall για πο-
τό και finger food. Parking. 
Έως 1.00. œœ 

* my WAy GrILL 
Βασ. Γεωργίου 33, Χαλάνδρι, 210681.3607 
Μοντέρνα κρεατοφαγία 
από τους συντελεστές των 
γνωστών «Εξ Ανατολής», με 
μίνιμαλ περιβάλλον και βα-
ρέλια με ελληνικές ποικιλί-
ες κρασιών. Και τα κλασικά 
σουβλάκια - καλαμάκια, 
και τέλεια κεμπάπ, και θα-
λασσινά περασμένα όμως 
από το κινέζικο wok μαζί 
με νόστιμες asian ή μη σαλ-
τσούλες. Τα ορεκτικά του 
είναι απ’ όλη την Ελλάδα, 
όπως καγιανά με κρητικό 
απάκι, γίγαντες Πρεσπών 
με μανιάτικο σύγκλινο και 
άλλα πολλά. œ

ocToBErFEST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρασκευή, 210 
6082.999 Μπίρες απ’ όλο τον 
κόσμο, ξανθές, μαύρες, 
κόκκινες, ξηρές, μοναστη-
ριακές, δυνατές, χωρίς αλ-
κοόλ, ακόμα και με το μέτρο! 
Κρύα ορεκτικά, βαυαρικές 
σπεσιαλιτέ pretzel, χοιρινό 
κότσι, λουκάνικα. Και πα-
ραγγελίες πακέτο. œ M A.V.

oSTErIA dA cLAUdIo (L’) 

Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 210 6834.228, 
693 9950130 Η κουζίνα του Ιταλού 
και ταμπεραμεντόζου σεφ 
claudio είναι αυθεντική και 
πεντανόστιμη.Μαγειρευτά, 
εξαιρετικές λεπτές πίτσες 
και μακαρονάδες, ελληνικό 
και ιταλικό χύμα κρασί.œœ

SImPLy BUrGErS
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛ. 18380/ ΝΕΟ: Λ. Κη-
φισίας 238, Εμπορικό Κέντρο Μελά /Λ. 
Γρηγορίου Λαμπράκη 238, Κορυδαλλός/ Λ. 
Κηφισίας 228, Αβάνα, Χαλάνδρι(dine in)/ 
Λ. Πρωτόπαπα 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, 
Πασαλιμάνι/ Γαλάτσι/ Περιστέρι (Μπουρνά-
ζι) Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική χάρτινη 
συσκευασία που –πώς γίνε-
ται δεν ξέρουμε– τα διατηρεί 
ζεστά και τραγανά. Και dine 
in και delivery στο σπίτι με 
δώρο brownies. œ

νοτια

mImAyA     
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 
8944.850 Μεσογειακή κουζίνα 
με έμφαση στις πρώτες 
ύλες που κατά κύριο λόγο 
είναι ελληνικές. Τώρα με 
νέο καλοκαιρινό ωράριο, 
κάθε μέρα από 12.00 έως 
αργά το βράδυ.œœ

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

VIΝcENZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 210 
8941.310 Πάθος για ναπολιτά-
νικη κουζίνα, γι’αυτό πάντα 
γεμάτο από πελατεία που 
φτάνει εδώ από όλη την 
Αθήνα. Πίτσα με τραγανή 
λεπτή ζύμη και πάστα σε 
άπειρες, νόστιμες παραλ-
λαγές. Χαλαρό και cosy 
περιβάλλον – κάτσε στο 
«αίθριο», μια πράσινη όαση 
μέσα στο χειμώνα. Πέμπτη, 
Παρασκευή και Σάββατο 
σερβίρει μέχρι τις 5 το 
πρωί. œΞ Κ Μ A.V.

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢

ΒένέτΗ 1948 
Αρτοσκευάσματα που ψήνονται σε ανοι-
χτούς ξυλόφουρνους, ανταγωνιστικές 
τιμές, ολοκληρωμένες προτάσεις που 
καλύπτουν τις ανάγκες του καταναλω-
τή όλη την ημέρα, όπως πλήρες πρωινό, 
πλούσιες ποικιλίες καφέ, επώνυμα γλυ-
κά της γαλλικής και της ιταλικής ζαχαρο-
πλαστικής, με τη σειρά CHRISTIANO V να 
ξεχωρίζει, αλλά και σπιτικό φαγητό από 
ελληνική και μεσογειακή κουζίνα με την 
υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Γιάν-
νη Τζελέπη. Είναι τα βασικά χαρακτηρι-
στικά των δύο καταστημάτων ΒΕΝΕΤΗ 
1948 που άνοιξαν στην Κηφισιά, η οποία 
γεμίζει ξανά με την αγαπημένη μυρωδιά 
του φρεσκοψημένου ψωμιού.
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ΤΟ SOUNDTRACK THΣ ΠΟΛΗΣ

Σ υ ν αυΛ ί ε Σ  /  Σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ί Σ  /  ε κ δ Η Λ ώ Σ ε ί Σ  /  δ ί Σ κ Ο ί

VariousARTiSTS

Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

BAND Of HORSeS - Mirage 
rock  (***)

Παρότι από το Σιάτλ, 
κινούν ται αξιοπρε-
π ώ ς  σ τ ι ς  π ε ρ ι οχ έ ς 
του περίφημου «ήχου 

της Καλιφόρνια» που στο παρελθόν έχουν 
εκπροσωπήσει επαξίως συγκροτήματα 
και μουσικοί, όπως οι America, οι Eagles, οι 
C,S&N, o Jackson Browne, o Warren Zevon 
κ.ά. Διακριτικοί country ήχοι, «νότιες» κιθά-
ρες από τα 70s, folk αναφορές και γλυκερές 
μελωδίες σε ένα τυπικό και συνηθισμένο 
δείγμα του είδους, που δεν έχει να προσθέ-
σει οτιδήποτε σε όσα ήδη έχουν ειπωθεί επί 
του θέματος.

WHiTe RABBiTS - Milk 
FaMous  (***)
 
Επειδή στην Columbia 
του Μισούρι δεν θα 
είχαν ±μάλλον± καμία 
τύχη μ' αυτό τον ήχο, 

μετακινήθηκαν στη Νέα Υόρκη κι εδώ και 3 
δίσκους είναι κι αυτοί μέλη της περίφημης 
σκηνής του Brooklyn. Ικανοί ποπίστες, με 
αίσθηση του ρυθμού, ανακατεύουν με δε-
ξιοτεχνία την indie αισθητική με την groovy 
διάθεση, κοιτάνε προς τη μεριά των Spoon 
και των Fountains of Wayne κι έχουν «φιλικά 
αισθήματα» προς τους Kasabian. Εντέλει εί-
ναι αποτελεσματικοί, χωρίς να είναι κάτι. 

COlD SpeCKS - i Predict a 
graceFul exPulsion  
(***)
 
Ντεμπούτο για τη νεα-
ρή Kαναδή Al Spx, που 
δοκιμάζει να δώσει το 

δικό της στίγμα στο είδος της folk τραγου-
δοποιίας το οποίο έχει γνωρίσει μεγάλες δό-
ξες από σπουδαίες κυρίες του είδους, αλλά 
έχει υποστεί και απίστευτα βασανιστήρια. 
Με κύριο εφόδιο την ιδιαίτερη φωνή της, τα 
μελαγχολικά χρώματα και μια ενορχήστρω-
ση που κινείται από τη ±σχεδόν± ανυπαρξία 
οργάνων μέχρι τα progressive ξεσπάσματα, 
δημιουργεί μία ατμόσφαιρα που δεν μπο-
ρείς να αγνοήσεις και που δίνει υποσχέσεις 
για το μέλλον.

emeRAlDS - Just to Feel 
any thing   (***)
 
Το τρίο που κινείται 
μεταξύ Cleveland και 
Portland επανα λει-
τουργεί μετά από και-

ρό κι αφού τα μέλη έδρασαν με τα προσω-
πικά τους project τα τελευταία 3 χρόνια. Η 
νέα τους συνάντηση, όμως, δεν απέδωσε 
τα αναμενόμενα κι απ' ό,τι φαίνεται βρί-
σκονται σε μια φάση «μελέτης» της γερμα-
νικής electro αισθητικής, από Krafwerk και 
krautrock μέχρι Tangerine Dream, χωρίς να 
λείπουν τα ambient στοιχεία. Όπως μας έ-
χουν αποδείξει, μπορούν και καλύτερα.

Τα αμερικανικα 

musicVoice
Του μακη μηλατου

              * ΑδιΑφορος

        ** ΜέΤριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέΤιΚος

➜ makismilatos@gmail.com

city BeAT
Του παναΓιώτη μΕνΕΓου

MOTORIK NIGHTS
Οι MecHanimal μαρσάρουν την Αθήνα

Ένας cyber πειρατής που μετεωριζόταν πάντα ανάμεσα στο με-
τρονομικό techno και την dark παγωνιά (ΙΟΝ - δηλαδή Γιάννης 
Παπαϊωάννου), ένας κιθαρίστας που κολλούσε indie ένση-
μα πολύ πριν τη «νέα αγγλόφωνη σκηνή» (Τάσος Νικογιάν-
νης, δηλαδή Make Believe) κι ένας character φωτογράφος που 
μουρμουρίζει το βόμβο της Αθήνας του 2012 πάνω από μοτορι-
κά beats (Freddie F.). Είναι οι Mechanimal, έχουν ντεμπούτο 
δίσκο και τον παρουσιάζουν Πέμπτη 29/11 στο 6 D.O.G.S. Κα-
λύτερα φόρεσε μαύρα... (€5, €10 μαζί με το CD)

Στα υπόλοιπα
Το Bedazzler υποδέχεται 

το Σάβ. 1/12 τη θρυλική 

Billie Ray Martin, την ± ιδι-

αίτερα δημοφιλή στα μέρη 

μας ± ηλεκτρονική ιέρεια 

των 90s. Μαζί της Denis 

D'Or κι ELIOT στο Philipp 

Champagne Bar στου Ψυρ-

ρή (€ 7)❱❱ «Ost-eria vol. 2», 

επίσης Σάβ., στην Αβρα-

μιώτου, με καλεσμένο τον 

Nick Hoppner κατευθείαν 

από τα techno έγκατα του 

βερολινέζικου Panorama  

(€ 8, μαζί ο Mr. Statik ± στο 

bar θα έχει και «Rotation» 

από Black Athena) ❱❱ Προ-

θέρμανση για τα παραπά-

νω την Πέμ. στο Gasoline 

με τον Γιώργο Μιχαλόπου-

λο και τον υπογράφοντα 

να παίζουν τις λίστες με τα 

καλύτερα του 2012 (free). 

Κουβανέζικη μυθολογία στην Αθήνα 

OMARA PORTUONDO

T
o φαινόμενο των Buena Vista, δημι-
ούργημα των Ry Cooder και Juan de 
Marcos Gonzales, που ανέδειξε ο Bιμ 
Βέντερς, επανέρχεται στην Αθήνα αυτή 

τη φορά με την προσθήκη της σπουδαίας Οmara 
Portuondo στα φωνητικά και τα αυθεντικά 
μέλη Jesus «Aguaje» Ramos, Barbarito Torres 
και Guajiro Mirabal να συνοδεύονται από νέους 
μουσικούς σε ένα 13μελές σχήμα. Λίγο πριν την 
άφιξη της στην Αθήνα η μεγάλη κυρία της Κού-
βας μιλάει στην A.V.

Tι έχει αλλάξει και τι μένει ίδιο για τους Buena 
Vista από το 1998; Η ομάδα μας έχει μερικούς 
νέους μουσικούς – όπως ο Guajirito, που παίζει 
τρομπέτα δίπλα στον παππού του. Μου αρέσει 
πολύ η ενέργεια και οι ιδέες που φέρνουν οι πιο 
νέοι, δίνοντας μία φρεσκάδα στη μουσική μας.
Τι έχει αλλάξει και τι μένει ίδιο στο μουσικό σας 
κόσμο σήμερα σε σύγκριση με το πρώτο σας 
άλμπουμ το 1959; Έχουν αλλάξει αρκετά, μιας 
και μιλάμε για περισσότερα από 50 χρόνια! Αυτό 
όμως που παραμένει αναλοίωτο μέχρι σήμερα 
είναι η ποιότητα της κουβανέζικης μουσικής. Εξα-
κολουθούμε κι έχουμε πολλούς και καλούςμουσι-
κούς, συνθέτες και ενοσχηστρωτές στο νησί.
Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή;
Η οικογένειά μου και οι αγαπημένοι μου.

Τι πιστεύετε ότι οδήγησε στη σημερινή πα-
γκόσμια κρίση; Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά 
είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες 
που μας έχουν φέρει σε αυτή τη σκληρή κα-
τάσταση. Αυτό που ελπίζω είναι ότι θα βγούμε 
σύντομα από την κρίση. Κάτι πηγαίνει πολύ 
στραβά, όταν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο 
με άδειο στομάχι.
Τι θυμάστε από τη συνεργασία με τον Wim 
Wenders και τον Ry Cooder στην ταινία 
«Buena Vista Social Club»; Θυμάμαι ότι κατά την 
ηχογράφηση βρισκόμουν σε ένα άλλο στούντιο 
στο EGREM, όταν ήρθε ο Juan de Marco και μου 
εξήγησε ότι αναζητούσαν μια γυναικεία φωνή. 
Πήγαμε μαζί στο μεγάλο στούντιο. Εκεί βρίσκο-
νταν, μεταξύ άλλων, οι Compay, Eliades, Rubén, 
& Ibrahim. Εκείνη τη στιγμή καταλάβαμε ότι θα 
ηχογραφούσαμε ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ.
Τι να περιμένουμε να δούμε στις δύο συναυ-
λίες σας; Θέλουμε να μεταφέρουμε λίγη από τη 
ζεστασιά της Καραϊβικής, μέσα από την παραδο-
σιακή μας κουβανέζικη μουσική. Θα παίξουμε 
μερικές από τις επιτυχίες μας και θα νιώσουμε 
υπέροχα εάν δούμε το κοινό να ανταποκρίνεται 
για άλλη μια φορά και να χορεύει μαζί μας.
Με ποιο τραγούδι είστε δεμένη συναισθημα-
τικά; Το � Veinte Anos�  της Maria Teresa Vera! Ένα 
τραγούδι αγάπης, γεμάτο συναίσθημα, που δεν 
με κουράζει ποτέ να το τραγουδώ...

Info: Κλειστό Φαλήρου / Tae Kwon Do, Μωραϊτίνη 
2, Δέλτα Φαλήρου. Έναρξη 20.00. Είσοδος € 20 (α-
ρένα), € 26 (κερκίδα). Ταμείο € 25, 30. Προπώληση 
Musicland, Public, ticketarena.gr, viva.gr. Στις 1/12.  

Ολόκληρη η συνεντευξη στην ιστοσελίδα 
www.greendesignfestival.gr

www.athens voice.gr

20 διπλές 
προςκλήςέις
για παρτι ςτο 
APARTMeNT 
οι Roommates (Tareq 
και Eliot) εγκαινιάζουν 
τις Παρασκευές τους 

στο Apartment, με ένα 
«Moving In/ Black tie 

Party» και καλεσμένη τη 
Marina Satti. Dress Code: 

Black & white, formal, black 
tie, vintage, avant garde. 

Στις 30/11, Κολωνού 76 & Ο-
δυσσέως, Μεταξουργείο. 

  δΩρο
Η ATHENS VOICE 

εξασφάλισε για εσάς 20 
διπλές προσκλήσεις (η είσο-
δος κατ’ άτομο κοστίζει €10). 
ςτείλτε SMS: AVAV (κενό) και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, 
μέχρι τις 30/11, στις 10.00 το 
πρωί. οι νικητές θα ειδοποι-

ηθούν με sms και τα ονόματά 
τους θα βρίσκονται σε λίστα 
στην είσοδο του Apartment. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 

με ΦΠΑ 

  δ
Η ATHENS VOICE 

εξασφάλισε για εσάς 20 

50 A.V. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012



ΑΠΑΝΕΜΙΑ
Θόλου 4, πλάκα,  
210 3248.580
πέμ. Κωνσταντίνος Βήτα. 

2/12: Lolek.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Ελασιδών 6, Γκάζι, 

210 9014.428
30/11: Σ. 

νταουσάκης - Decibell.

AYΛΑΙΑ
αγίου Όρους 15, Βοτανι-
κός, 2103474.074
30/11: «νοτικά νάκλια» 
- Μ. Σταυρακάκης. 1/12: 
Δ. Μητσοτάκης και οι 
Ευδαίμονες 2/12: Fide 
Köksal. 4/12: Σ. Βαμβα-
κάρης. 5/12: To Tρένο 

του Tango.

ΒΙΟS
πειραιώς 84, 210 3425.335
30/11: Say What. 
(πάνω) Get Down - DJ Noiz 
- DJ Cutbrawl.  
1/12: Baby Guru. 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
λ. Συγγρού 143, νέα  
Σμύρνη, 210 9315.600
παρ. «Mέρες ραδιοφώνου» 
με τους Ε. Δήμου, Π. Πετρά-
κη, Μ. Μαρίνο, Χ. Κεφαλά, 
Μ. Δελαπόρτα. Kυρ. από 
2/12: Ευρυδίκη «Εγώ, η 
Εdith & Elvis…» 

eNZΖO De CUBA
αγ. παρασκευής 70-72,  
περιστέρι, 210 5782.610
Club: Δευτ. Zωντανή 
ελληνική βραδιά. Tρ. 
νοτική βραδιά αφιέρωμα. 
Tετ. «Δύσκολη Νύχτα» 
παρ. «Come and get it…
Revival». κυρ. Live pop-
rock-έντεχνο night.
Upstairs: Σάβ. Γ. Γεννα-
τάς, Κ. Κατσούλης (2 Xo! 
Revoun?) και Ι. Αλυσαν-
δράτου,  Ά. Ολυμπίου και 
Ά. Φιλιππάκη (3 La Luna).

flORAl
Θεμιστοκλέους 80, 
210 3800.070
29/11: Black Cats Society. 
30/11: Human Touch. 
1/12: Penny & the Swingin’ 
Cats.

fUZZ liVe mUSiC ClUB
πειραιώς 209 & π. ιωακείμ 
1, 210 3450.817
1/12: Calexico.

GAGARiN 205
λιοσίων 205, αττική
30/11: Lord 13, 1000 Mods, 
Mahakala.

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 
210 3460.347
30/11 & 1/12: Γ. Νταλάρας. 
2/12:«τρεις Σοπράνο στο 
τσάι μου… the refill!» με τις 
Κ. Πάσχου, Μ. Μηλολιδάκη 
και Μ. Μαργαρίτη. 

GAZOO
πειραιώς 102-104,  
210 3422.888
Σάβ. Ν. Πορτοκάλογλου - 
Φ. Πλιάτσικας.

HAlf NOTe
Tριβωνιανού 17, μετς, 
210 9213.310
29/11- 2/12: Εddie Taylor 
Jr + Steve Guyger Band. 
2/12: Kυριακάτικα απογεύ-
ματα με κλασική μουσική. 
3/12: A. Μιτζέλος. 4/12: 
Theo Kapilidis quartet. 
5/12: Ν. Πλατύραχος. 
Guest Ρ. Χαραλαμπίδης.

ΙΝ ViVO
Χ. τρικούπη 79 & μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
1/12: Δ. Παναγόπουλος 
& Αura.

KOO KOO
Iάκχου 17, Γκάζι,  
210 3450.930

παρ. Imam Baildi. Σάβ. 
Tonis Sfinos. 

μοναΣτηρακι STAGE
καπνικαρέας 35, πλάκα, 
210 3215.015
πάρ. & Σάβ. Midnight in 
Athens.

pASSpORT
καραΐσκου 119, πειραιάς, 
210 4296.401
1/12: ν. Ξυδάκης - Γ. 
Νταγάκη. 

SeVeN ClUB
κάστορος 41 & Φωκίωνος, 
πειραιάς, 210 4116.505, 
210 4116.531
22/11: Ε. Καρουσάκη, Γ. 
Κώστογλου και Ν. Γκα-
μάνης.  

SiX D.O.G.S
αβραμιώτου 6-8,  
210 3210.510
29/11: Μech_nimal. 
230/11: Yuria Closing 
Party. 1/12: M.A.t.E. 
3/12: Spectralfire. 4/12: 
Lumiere Brother. 5/12: 
Naytronix.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου  
35-37, νέος κόσμος,  
210 9226.975
Kεντρική Σκηνή: Δευτ. 
E. Βιτάλη. παρ. & Σάβ. Α. 
Ιωαννίδης.
Plus παρ. + Σάβ. Π. Μου-
ζουράκης - Θ. Αλευράς. 
κυρ. Pepper 96,6 Nouvelle 
Vague Days: Belleville. 
Club πέμ. Λ. Μπαλάφας. 
πάρ. & Σάβ. House Band. 
27/11: Δ. Μυστακίδης - Σ. 
Λέκκας. 3/12: Ένα βήμα 
μπροστά. 4/12: Δ. Μυστα-
κίδης. τετ. Μ. Ζαμάνη. 

Aλλοι ΧΩροι 

ΙΑΝΟΣ
Σταδίου 24, 210 3217.917
29/11: V. Rakopoulos Trio. 

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.000
29/11: Colplay Live 
2012. ρεσιτάλ πιάνου του 
Θ. Αποστολόπουλου. 
30/11: Συναυλίες στη 
Βιβλιοθήκη (15.00). 
30/11 - 1&2/12: Ένα ταξίδι 
στη Λιλιπούπολη. 1/12: 
Μοzart: La Clemenza di 
Tito, απευθείας από τη 
μετροπόλιταν Όπερα της 
νY. 3/12: Σ. Κορκολής - ρε-
σιτάλ χωρίς σύνορα. 5/12: 
Wikipedians της μουσικής 
Βιβλιοθήκης (16.00).  

NOMIΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
πανεπιστημίου 12,  
210 3610.067
29/11: Γ. Ντάνης & Α. Του-
μπανάκη. 3/12: T. Nissim 
& Γ. Νάζος.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ
λ. Συγγρού 107-109, 
210 9005.800
30/11: προβολή της ται-
νίας «Staff Benda Bilili». 
2/12: Toumani Diabate. 
Quartet.

μΟυΣίκεΣ σκηνές liVe Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

Q&A 
U r my ΒαΒΥ GURU

Α
κούγονται πολύ και δίκαια. Πόσο μάλ-
λον με το απολαυστικό νέο τους άλ-
μπουμ «Pieces» στην Ιnner Ear, που πα-
ρουσιάζουν στο Bios. Hχογραφούν το 

«Yogi Sister EP (vol.3)», περιμένουμε να δούμε 
πώς θα βγει το βιντεοκλίπ του «Amaye» και 
μιλάνε στην ΑTHENS VOICE.

Tι έχει αλλάξει στο κεφάλι των Baby Guru 
από το 2009;Οι παρορμήσεις και οι εσωτερι-
κές αναζητήσεις έχουν γίνει πιο συνειδητές, 
έτσι νομίζουμε δηλαδή. Καινούργια ακού-
σματα , σκέψεις για μινιμαλισμό, σκέψεις
για overproduced καταστάσεις (και όχι μό-
νο…) και το πιο σημαντικό, μια απομίμηση 
ελευθερίας.

Tι διαφορετικό φέρνει το «Pieces» σε σχέ-
ση με το ντεμπούτο σας; Από τη δική μας 
πλευρά … ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώ-
πισης της μελωδίας και της εκφραστικότητάς 
μας. Καινούργιοι ήχοι (σε σχέση με το πρώτο 
άλμπουμ), καλύτερη παραγωγή (μαθαίνου-
με…) και πιο πολύ μυαλό στα κομμάτια (λί-
γο… όχι πολύ).

Tι ετοιμάζετε για την παρουσίαση στο 
Bios; Ετοιμάζουμε το «Pieces», όπως θα μπο-
ρούσε να παιχτεί από ένα τρίο.

Πώς βλέπετε το τοπίο στην πόλη σήμερα;
Μέχρι στιγμής καλούτσικα πάμε. Τώρα που 
αρχίζουν τα κρύα θα σκοτεινιάσει πολύ το 
τοπίο. Η πόλη γίνεται χωριό με ξυλόσομπες 
και φλοκάτες. Υπάρχει μια ελπίδα ακόμα, σε 
στενά όρια βέβαια… ίσως τα πράγματα βελ-
τιωθούν, αν χρησιμοποιήσουμε περισσότερο 
το σώμα και το μυαλό μας.

INFo Βios, Πειραιώς 84, 210 3425.335. Έναρξη 22.30. 
FREE. Στις 1/12.
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Ένας σκύλος που τον λένε Μοναξιά του ΓιΩρΓού ΚρΑΣΣΑΚοΠούλού

Σώμα με Σώμα (De Rouille et De os) ***   
ΣκηνοθεΣία: Ζακ οντιάρ

Με ΤοΥΣ: Μαριόν Κοτιγιάρ, Ματίας Σένερτς

Πώς ένα τυπικό μελόδραμα μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι 
τόσο έντονο, συναισθηματικά και σωματικά, τόσο λαμπρό 
κινηματογραφικά, στα χέρια ενός σπουδαίου σκηνοθέτη και 
δύο άφοβων πρωταγωνιστών. Το «Σώμα με Σώμα» σού δίνει 
πολλά να θαυμάσεις στις έντονες σωματικές ερμηνείες του 
πρωταγωνιστικού ζευγαριού, που σου ανοίγουν κατευθείαν 
δίοδο στις πιο κρυφές πτυχές των χαρακτήρων τους. Ένας πε-
ριπλανώμενος πατέρας, μόνος με το μικρό γιο του, καταλήγει 
στο νότο της Γαλλίας όπου τουλάχιστον ο ήλιος λάμπει, αν και 
όχι για όλους. Μια καλοβαλμένη γυναίκα που χάνει τα πόδια 
της σε ένα φριχτό ατύχημα. Δύο άνθρωποι που δεν είναι «ολό-
κληροι», μα που βρίσκουν τον τρόπο να συμπληρώσουν ο ένας 
τον άλλο, διστακτικά, άτσαλα, επώδυνα. Το φιλμ του Οντιάρ 
μπορεί να ξεκινά από το σώμα, την τελειότητα της γυμνασμέ-
νης πλάτης του ήρωά του, το σοκ της έλλειψης των άκρων της 
ηρωίδας του, μα βυθίζεται στο ναρκοπέδιο των συναισθημά-
των, ένα μέρος όπου η βία μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη από 
αυτή του σώματος. Ναι, το «Σώμα με Σώμα» είναι μια ταινία 
για το πώς δύο τσακισμένοι άνθρωποι στέκονται ξανά στα 
(χμ...) πόδια τους, όμως στα χέρια του Οντιάρ ακόμη και οι 
συμβάσεις ενός μελοδράματος αποκτούν την ομορφιά και την 
ένταση ενός σπουδαίου σινεμά που δεν παρακολουθείς απλά, 
αλλά νιώθεις, την ωμή ποίηση της ίδιας της ζωής. Ακόμη κι αν, 
όπως και στους χαρακτήρες, έτσι και στην ίδια την ταινία κάτι 
τελικά μοιάζει να λείπει. 

Οι πέντε θρύλοι  
(Rise of the GuaRDians)
ΣκηνοθεΣία: Πίτερ ράμσεϊ, Γουίλιαμ τζόις

Μερικοί από τους ήρωες στους ο-

ποίους πιστεύουν τα παιδιά του δυ-

τικού κόσμου, όπως ο Άγιος Βασίλης 

και ο πασχαλινός λαγός, βρίσκουν 

νέους ρόλους σε αυτή την ταινία κι-

νουμένων σχεδίων που βασίζεται 

στο παιδικό βιβλίο του ουίλιαμ τζόις 

(που συνυπογράφει και τη σκηνο-

θεσία) «The Guardians of Childhood». 

το βιβλίο και η ταινία παίρνουν μερι-

κούς από τους πιο γνωστούς ήρωες 

από τα παραμύθια και τους μύθους 

του δυτικού κόσμου, τους δίνει μερι-

κές ηρωικές ιδιότητες και τους κάνει 

3D για να χτίσει μια διαφορετική ο-

μάδα από υπερ-ήρωες. Έτσι το φιλμ 

συνασπίζει, μεταξύ άλλων ηρώων, 

έναν εναλλακτικό Άγιο Βασίλη, το 

Πασχαλινό λαγουδάκι, τη Νεράιδα 

των δοντιών, τον τζακ Πάγο και τον 

Άμμο, ενάντια στον πανούργο Πίσ-

σα που θέλει να κατακτήσει τον κό-

σμο και να εξαλείψει την ελπίδα και 

τα όνειρα των παιδιών. το φιλμ προ-

βάλλεται μόνο μεταγλωττισμένο.

ανΤώνηΣ ΣΤεργίακηΣ
Μια ζωή σινεμά
Αιθουσάρχης και διανομέας, ο Α-
ντώνης Στεργιάκης μοιάζει να πέ-
ρασε όλη του τη ζωή στα σινεμά. 
Και στην πορεία βοήθησε γενιές 
θεατών να ανακαλύψουν ένα δια-
φορετικό σινεμά και να μολυνθούν 
με τον ιό του, μέσα από κινηματο-
γράφους-θρύλους όπως το Studio, 
το μυθικό πλέον Αλφαβίλ, άλλα 
και το δυναμικά ζωντανό Άστυ της 
οδού Κοραή. Το «Ταινιόραμα» που 
δημιούργησε αρχικά στο Αλφαβίλ 
και που συνεχίζεται ετήσια, σταθε-
ρά, στο Άστυ, υπήρξε από την αρ-
χή χορταστικός μπουφές για τους 
βουλιμικούς του σινεμά, εκλεκτή 
επιλογή σκοτεινών διαμαντιών για 
τους λάτρεις του cult, κινηματο-
γραφικό σχολείο για όλους. Η εται-
ρεία διανομής που ίδρυσε μαζί με 
τους γιους του Γιώργο και Δημήτρη 
Στεργιάκη, μας σύστη-
σε σημαν τικές 
ταινίες και δη-
μιουργούς κι 
επιμένει α-
κόμη σε φιλμ 
που κάνουν 
τη διαφορά, 
ό π ω ς  φ έ τ ο ς 
το «Ο Καίσαρας 
πρέπει να πεθάνει» 
των αδελφών Ταβιάνι. Ο ίδιος αγα-
πούσε τις ταινίες όσο αγαπούσε και 
τη μαγεία της αίθουσας, που ήταν 
σχεδόν σπίτι του. Τους θεατές, τις 
κουβέντες στην πόρτα, τις ιστορί-
ες από το χώρο, τη μυθολογία της 
κινηματογραφικής πιάτσας. Ξεχω-
ριστό κομμάτι της οποίας αποτελεί 
πλέον τόσο ο ίδιος, όσο και η κλη-
ρονομιά του: το Άστυ, η Ama Films, 
όλες οι ταινίες που είδαμε όλα αυτά 
τα χρόνια στα δικά του τα «σπίτια»...

Αν...**   
ΣκηνοθεΣία: Χριστόφορος Παπακαλιά-

της. Με ΤοΥΣ: Χριστόφορος Παπακα-

λιάτης, Μαρίνα Καλογήρου

η πρώτη κινηματογραφική ταινία 

του Χριστόφορου Παπακαλιάτη εί-

ναι ακριβώς όπως θα περίμενες ότι 

θα είναι. έξαιρετικά καλοφτιαγμένη, 

άρτια σε όλα τα επίπεδα της παρα-

γωγής της, όμορφη κινηματογρα-

φικά, ξεκάθαρη στις προθέσεις της. 

Μια ερωτική ιστορία στην Αθήνα τού 

σήμερα και οι δύο πιθανοί δρόμοι 

που θα μπορούσε να ακολουθήσει, 

αν... η ιδέα, αν κι όχι ακριβώς πρωτό-

τυπη, σίγουρα δεν είναι «τεμπέλικη» 

και το φιλμ την επενδύει με ευρήμα-

τα που άλλα λειτουργούν (όπως αυ-

τό του ζευγαριού του Γιώργου Κων-

σταντίνου και της Μάρως Κοντού) 

κι άλλα μοιάζουν αμήχανα (όπως τα 

voice over του Χρόνη Μίσιου ή της 

δήμητρας Γαλάνη). Όμως το φιλμ υ-

ποφέρει από μια έντονη αίσθηση τε-

χνητού, από τη δυσκολία του να σε 

κάνει να πιστέψεις στον κόσμο της 

οθόνης και να νοιαστείς αληθινά για 

τους ήρωες και την τύχη τους. 

Να ξαποστάσω λίγο

Γούτσου-γούτσου Τhe X(mas) Men

Ç Τι 
είμαι για σένα; 

Φίλη σου; Κολλητή 

σου; Πηδιέσαι με τους 

κολλητούς σου; È

(η Μαριόν κοτιγιάρ δοκιμάζει 

να ορίσει τη σχέση της στο 

ÇΣώμα με ΣώμαÈ)

Στεργιάκη, μας σύστη
σε σημαν τικές 
ταινίες και δη-

ό π ω ς  φ έ τ ο ς 
«Ο Καίσαρας 

πρέπει να πεθάνει» 

Θ. Αγγελόπουλος,  
Α. Στεργιάκης
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Αθ ή ν Α ς

Α ΑΒΟΡΑ  
Ιπποκράτους 180, 210 6462.253

Το κυνήγι Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:40 / Holy Motors 
Πέμ.-Τετ. 22:50

ABΑΝΑ 
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι, 210 6756.546 

Σώμα με σώμα Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:30, 22:45 / Το μεγά-
λο ταξίδι της Ζαράφα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:30

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 

Αίθ. 1: Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Πέμ.-Τετ. 17:15 / Αν... 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45 / Το 
μεγάλο ταξίδι της Ζαράφα 
μεταγλ.Σάβ.-Κυρ. 15:30 / 
Τίνκερμπελ: Το μυστικό των 
νεραϊδοφτερών μεταγλ.Κυρ. 
12:00, 13:45 
Αίθ.2: Ποτέ δεν είναι αργά 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:45, 22:00  
/ Brave μεταγλ.Σάβ. 15:30 / 
Κυρ. 11:45, 13:45, 15:30 
Αίθ.3: Αν... Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:40, 20:00, 22:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:20, 17:40, 
20:00, 22:20 / Μαδαγασκάρη 
3: Οι φυγάδες της Ευρώπης 
μεταγλ.Κυρ. 11:40, 13:30 
Αίθ.4: Frankenweenie 
Πέμ.-Τετ. 17:00 / Αν... Πέμ.-
Τετ. 18:50, 21:10, 23:30 / 
ParaNorman: Μια μεταφυσι-
κή ιστορία μεταγλ.Σάβ. 15:00 
/ Κυρ. 11:30, 13:15, 15:00 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 

Αίθ.1:  Οι πέντε θρύλοι με-
ταγλ. Πέμ.-Τετ. 16:20 / Αν...
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:30, 22:40 
Αίθ.2:  Αν... Πέμ.-Τετ. 19:40, 
21:50 / Frankenweenie Πέμ.-
Τετ. 18:00  
/ Οι πέντε θρύλοι μεταγλ.
Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα,  
210 8108.230 

Αίθ.1:  Αν... Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:30, 22:40 / Οι πέντε θρύλοι 
μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:20  
Αίθ.2: Σώμα με σώμα Πέμ.-
Τετ. 17:40, 20:00 / Skyfall 
Πέμ.-Τετ. 22:20  
/ Brave μεταγλ.Σάβ.-Κυρ. 
15:40 
Αίθ.3: Ποτέ δεν είναι αργά 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 20:50, 22:50 
/ Οι πέντε θρύλοι μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00 / Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:00 
Αίθ.4:  Αν... Πέμ.-Τετ. 19:40, 
21:50 / Frankenweenie Πέμ.-
Τετ. 18:00  
/ Οι πέντε θρύλοι μεταγλ.
Σάβ.-Κυρ. 16:00 

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841.010

 Αίθ.1: Οι πέντε θρύλοι με-
ταγλ. Πέμ.-Τετ. 16:30 / Αν...
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:40, 22:45 
Αίθ.2: Skyfall Πέμ.-Τετ. 22:40 
/ Ποτέ δεν είναι αργά Πέμ.-
Τετ. 18:45, 20:45 / Οι πέντε 
θρύλοι μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 
16:45 3D

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ eUROpA CinemAs 
Λ. Αλεξάνδρας & Πατησίων 77-79,  
210 8219.298

Cloud Atlas Πέμ.-Τετ. 18:30, 
22:00

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΥ 2+1
Αγωνιστών Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  
210 5813.470 -450

Αίθ.1: Σκότωσε τους γλυκά 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:45 / Οι 
πέντε θρύλοι μεταγλ. Πέμ.-
Τετ. 17:00, 19:00 
Αίθ.2:  ART CINEMA
Ο εξαιρετικός κύριος Lazhar 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:15  
/ Οι πέντε θρύλοι μεταγλ. 
Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, 210 3221.925

Buenos Aires σ’αγαπώ Πέμ.-
Τετ. 18:15, 20:15, 22:15

ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
Λ. Βουλιαγμένης 245, Δάφνη,  
210 9711.511

Αίθ.1: Cloud Atlas Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15, 21:45 / 
(Παιδικό Θέατρο ώρα 11:00) 
Σάβ. 18:15, 21:45 / (Παιδικό 
Θέατρο ώρα 11:00-15:00) 
Κυρ. 18:15, 21:45 
Αίθ.2: Αγάπη Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30 

ΑΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 210 9331.280, 
210 9319.779

Οι πέντε θρύλοι μεταγλ. Πέμ.-
Τετ. 16:30 / Αν... 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:30, 22:40

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926 

Αίθ.1:  / Ποτέ δεν είναι αργά 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 
/ Τίνκερμπελ: Το μυστικό των 
νεραϊδοφτερών μεταγλ. Σάβ.-
Κυρ. 17:00 3D 
Αίθ.2: Οι πέντε θρύλοι με-
ταγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:40 / Σάβ.-Κυρ. 17:00  
/ Η Αρπαγή 2 Πέμ.-Τετ. 20:45, 
22:40 / Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Σάβ.-Κυρ. 18:40 

CApiTOl ΖΕΦΥΡΟΣ
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου,  
210 3462.677

 Ουγκέτσου Μονογκατάρι 
Πέμ.-Παρ. 22:00 / Σταυρωμέ-
νοι εραστές Πέμ.-Παρ. 18:00, 
20:00 / Ρασομόν Σάβ.-Κυρ. 
18:00 / Ραν Σάβ.-Κυρ. 20:00 
/ Γυναίκα στους αμμόλοφους 
Δευτ.-Τετ. 20:00 / Ο Λάκκος 
Δευτ.-Τετ. 18:00, 22:00

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Παλαιό Φάληρο,  
210 9403.593

Σώμα με σώμα Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:30, 22:45 / Οι πέντε 
θρύλοι μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 
16:30

VillAGe sHOppinG AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. Pέντη, 
14848

Αίθ.1: Αν... Πέμ.-Τετ. 20:30, 
23:00 
Αίθ.2:  Αν... Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:30, 22:00 / Παρ.-
Σάβ. 19:30, 22:00, 00:30 
Αίθ.3: Αστερίξ και Οβελίξ στη 

Βρετανία Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40 / Κυρ. 
16:15, 18:40 / Ποτέ δεν είναι 
αργά Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00 
Αίθ.4: Τίνκερμπελ: Το μυστικό 
των νεραϊδοφτερών μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00 / Κυρ. 15:00, 17:00 
Αν... Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:30, 
00:00 
Αίθ.5: Cloud Atlas Πέμ.-Τετ. 
18:30, 22:00 
Αίθ.6: Αν... Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:30, 
22:00, 00:30 / Κυρ. 14:30, 
17:00, 19:30, 22:00, 00:30 
Αίθ. 7: Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:15 / Frankenweenie 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:45 / Κυρ. 14:45 / Ξενοδο-
χείο για τέρατα μεταγλ. Σάβ. 
18:45 / Κυρ. 16:45, 18:45 
Αίθ. 8: Το μεγάλο ταξίδι της 
Ζαράφα μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 
Κυρ. 14:00, 16:00  / Αν... 

Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30  
Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. 
Σάβ. 17:45 3D  
/ Frankenweenie 
Κυρ. 18:00 3D 
Αίθ. 9: Αν... Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 
/ Κυρ. 15:30, 18:00, 
20:30, 23:00 
Αίθ.10: Skyfall Πέμ.-Τετ. 
18:10, 21:10, 00:10 
Αίθ.11: Αν... Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:00, 23:30 
Αίθ.12: Skyfall Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10, 
22:10 / Κυρ. 16:10, 19:10, 22:10 
Αίθ.13: Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:45, 00:15  
/ Frankenweenie Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / 
Κυρ. 15:15, 17:15 
Αίθ.14: Αν... Πέμ.-Τετ. 18:45, 
21:15, 23:45 
Αίθ.15: Τίνκερμπελ: Το μυστι-

κό των 
νεραϊδοφτερών μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:45 / Κυρ. 15:45, 17:45  
/ Το λυκόφως: Χαραυγή μέρος 
2 Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:15 
Αίθ.16: Ο Θεός αγαπάει το χα-
βιάρι Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:30, 21:45, 00:00 / 
Κυρ. 17:15, 19:30, 21:45, 00:00 
Αίθ.17: Skyfall Πέμ.-Τετ. 
20:10, 23:10 / Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ. Πέμ., Παρ., 

Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10 / 
Κυρ. 14:10, 16:10, 18:10 
Αίθ.18: Brave μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:15 / Κυρ. 16:00, 18:15  
/ Η Αρπαγή 2 Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30, 00:30 
Αίθ.19: Cloud Atlas Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:00, 23:30 / Κυρ. 16:30, 
20:00, 23:30 
Αίθ.20: Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45, 20:15, 
22:45 / Κυρ. 15:15, 17:45, 
20:15, 22:45 

VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου,  
Παγκράτι, 14848
Αίθ.1: Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:20, 21:45, 00:10  
/ Brave μεταγλ. Κυρ. 15:00 
Αίθ.2: Skyfall Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20, 
21:10, 00:00 / Κυρ. 15:30, 
18:20, 21:10, 00:00 
Αίθ.3: Frankenweenie Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 

17:10 / Κυρ. 15:10, 17:10  
/ Cloud Atlas Πέμ.-Τετ. 
19:10, 22:30 
Αίθ.4: Αν... Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:00, 22:20, 00:40 
/ Τίνκερμπελ: Το μυστικό 
των νεραϊδοφτερών με-
ταγλ. Κυρ. 14:20, 16:00 
Αίθ.5: Το μεγάλο ταξίδι 
της Ζαράφα μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 
/ Κυρ. 15:15 / Αν... Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:20, 23:40 / Ξενοδο-

χείο για τέρατα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 17:00

VillAGe 15 CinemAs @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 3, 14848 

Αίθ.1: Skyfall Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:30 / Cloud Atlas Πέμ.-Τετ. 
23:30  
/ Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο 
Χορός των Ηπείρων μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:30 / Κυρ. 11:15, 13:30, 
15:30 

Αίθ.2: Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:45  
/ Αν... Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:45 
/ Brave μεταγλ. Σάβ. 16:15 / 
Κυρ. 12:15, 14:15, 16:15  
/ Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 18:15 3D 
Αίθ.3: Τίνκερμπελ: Το μυστικό 
των νεραϊδοφτερών μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:15 / Σάβ. 16:00, 17:45 / Κυρ. 
12:30, 14:15, 16:00, 17:45 / Το 
λυκόφως: Χαραυγή μέρος 2 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00, 19:30, 22:00, 00:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 19:30, 22:00, 00:30 
Αίθ.4: Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 18:30, 
21:00, 23:30 / Κυρ. 11:00, 
13:30, 16:00, 18:30, 21:00, 
23:30 
Αίθ.5: Αν... Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30, 19:15, 
21:45, 00:30 / Κυρ. 11:30, 
14:00, 16:30, 19:15, 21:45, 
00:30 
Αίθ.6: Ποτέ δεν είναι αργά 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:00, 22:30 

/ Αστερίξ και Οβελίξ στη 
Βρετανία Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00 / Κυρ. 
12:30, 15:00 
Αίθ.7: Αν... Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 21:15, 
00:00 / Κυρ. 13:15, 18:30, 
21:15, 00:00 / Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλ.Σάβ.-Κυρ. 
16:00 3D 
Αίθ. 8: Το μεγάλο ταξίδι της 
Ζαράφα μεταγλ. Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:45 / Παρ. 15:15, 
17:00 / Σάβ. 15:45, 17:45 / 
Κυρ. 12:00, 13:45, 15:45, 
17:45 / Skyfall Πέμ.-Τετ. 
23:45 / Frankenweenie Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 3D, 19:30 
/ Παρ.-Κυρ. 19:30 / Αν...Πέμ.-
Τετ. 21:30 
Αίθ. 9: Skyfall Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:45, 
19:00, 22:00 / Κυρ. 12:45, 
15:45, 19:00, 22:00 
Αίθ.10: Μαδαγασκάρη 3: Οι 
φυγάδες της Ευρώπης με-
ταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:15 / Κυρ. 11:15, 
13:15, 15:15 / Αν...Πέμ.-Τετ. 
17:15, 19:45, 22:15 
Αίθ.11: Cloud Atlas Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30, 21:00, 00:15 / Κυρ. 
11:00, 14:15, 17:30, 21:00, 
00:15 
Αίθ.12: Αν... Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:15, 18:00, 
20:45, 23:15 / Κυρ. 12:30, 
15:15, 18:00, 20:45, 23:15 
Αίθ.13: Αν... Πέμ.-Τετ. 19:45, 
22:15 
Αίθ.14: Αν... Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:15 

VillAGe 9 CinemAs @ FAliRO 
Λ. Ποσειδώνος 1, Π. Φάληρo, 14848

Αίθ.1: Skyfall Πέμ.-Τετ. 19:50, 
22:30 / Frankenweenie Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 
Το μεγάλο ταξίδι της Ζαράφα 
μεταγλ.Σάβ. 18:10 / Κυρ. 
13:10, 14:50, 16:30, 18:10 
Αίθ.2: Αν... Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00, 20:15, 
22:30 / Κυρ. 13:30, 15:45, 
18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ.3: Cloud Atlas Πέμ.-Τετ. 
17:50, 21:10, 00:30 / Τίνκερ-
μπελ: Το μυστικό των νεραϊδο-
φτερών μεταγλ. Κυρ. 13:20, 
14:50, 16:20 
Αίθ.4: Ποτέ δεν είναι αργά 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:50, 20:00, 22:10, 00:20 
/ Κυρ. 15:40, 17:50, 20:00, 
22:10, 00:20 
Αίθ.5: Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:20, 
21:40, 00:00 / Κυρ. 14:40, 
17:00, 19:20, 21:40, 00:00 
Αίθ.6: Αστερίξ και Οβελίξ στη 
Βρετανία Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:50  
/ Αν...Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:15 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D, 
19:00 3D 
Αίθ.7: Αν... Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:50, 00:10 
Αίθ.8: Αν... Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:00, 23:30 
Αίθ.9: Αν... Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:45, 22:15 / Σάβ.-
Κυρ. 17:15, 19:45, 22:15 

VillAGe ATHens meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276,  
Άγιος Δημήτριος, 14848

Αίθ.1: Το μεγάλο ταξίδι της 
Ζαράφα μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00 / Κυρ. 
12:00, 14:00 / Frankenweenie 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:50 3D / Αν... 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:10, 00:30 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D, 
17:50 3D 
Αίθ.2: Αν... Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20, 18:40, 
21:00, 23:20 / Κυρ. 11:40, 
14:00, 16:20, 18:40, 21:00, 
23:20 
Αίθ.3: Brave μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:30 / Κυρ. 12:30, 14:30, 
16:30 / Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:10, 23:30 
Αίθ.4: Skyfall Πέμ.-Τετ. 
16:20, 19:10 / Cloud Atlas 
Πέμ.-Τετ. 22:00 
Αίθ.5: Skyfall Πέμ.-Τετ. 00:00 
/ Τίνκερμπελ: Το μυστικό των 
νεραϊδοφτερών μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / 
Κυρ. 13:10, 15:10 / Το λυκό-
φως: Χαραυγή μέρος 2 Πέμ.-
Τετ. 19:20 / Αν... Πέμ.-Τετ. 
21:40 / Frankenweenie 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
Μεσογείων 6, 210 7773.319

Κάθε Τετάρτη εισιτήριο œ 5

Αίθ.1: Σώμα με σώμα Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:10, 22:30 
Αίθ.2: Το κυνήγι Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:40 / Το μεγά-
λο ταξίδι της Ζαράφα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:50 

GAZARTe
Βουτάδων 34 (μετρό Κεραμεικός), 
Γκάζι, 210 3460.347

Οδηγός ιδεολογίας για διε-
στραμμένους Πέμ.-Τετ. 22:30 
/ Holy Motors Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:00

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650.318  
 
Αίθ.1: Cloud Atlas Πέμ.-Τετ. 
18:00, 21:30 
Αίθ.2: Το λυκόφως: Χαραυγή 
μέρος 2 Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:30, 22:10 / Σάβ.-
Κυρ. 16:50, 19:30, 22:10

ΔΑΝΑΟΣ 
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
210 6922.655

Αίθ.1: Guilty Pleasures Κυρ. 
16:40 / Cloud Atlas Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 
18:15, 21:30 / (ώρα 21:15-
Μυστική πρεμιέρα) Δευτ. 
18:15 
Αίθ.2: Αγάπη Πέμ.-Τετ. 17:20, 
20:00 / Holy Motors Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Donor Unknown Κυρ. 
16:00

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028.587 

Σώμα με σώμα Πέμ.-Τετ. 
17:45, 20:10, 22:30 / Το μεγά-
λο ταξίδι της Ζαράφα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 15:45

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, Κέντρο, 210 3632.789

Ποτέ δεν είναι αργά Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Kολωνάκι,  
210 7215.944

Αν... Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 
22:30

ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34 & Πατησίων 113,  
210 8810.602, 695 5466939 

Σώμα με σώμα Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:20, 22:30 / Οι πέντε 
θρύλοι μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 
16:30

ΙΝΤΕΑΛ 
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720 

Σώμα με σώμα Πέμ.-Τετ. 
17:20, 19:50, 22:20

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

Αίθ.1: Σώμα με σώμα Πέμ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 / 
Τίνκερμπελ: Το μυστικό των 
νεραϊδοφτερών μεταγλ. Σάβ.-
Κυρ. 15:30 
Αίθ.2: Ποτέ δεν είναι αργά 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:50, 23:00 
/ Ο εξαιρετικός κύριος Lazhar 
Παρ.-Κυρ. 16:45 / Το μεγάλο 
ταξίδι της Ζαράφα μεταγλ. 
Σάβ. 15:00 / Κυρ. 12:15, 15:00 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx ClAss CyTA
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 6231.601 -933

Αν... Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00, 20:20, 22:40 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:00, 
20:20, 22:40 / Brave μεταγλ. 
Κυρ. 12:00

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106 (μετρό Φιξ ),  
210 9215.305

Bloody Mary Christmas Πέμ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:30, 
22:30 / Παρ.-Σάβ. 20:30, 
22:30, 00:30 / Ο εξαιρετικός 
κύριος Lazhar Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:45 / Σάβ.-
Κυρ. 17:00, 18:45

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη,  
210 9703.158  

 Αίθ.1: Skyfall Πέμ.-Τετ. 19:00, 
22:00 / Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ. Σάβ. 15:00 / Κυρ. 
11:30, 13:15, 15:00 / Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία Σάβ.-
Κυρ. 16:45 
Αίθ.2: Frankenweenie Πέμ.-

cine ωρεσ προβολησ ☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτη

 Πέμ.-Τετ. 18:30, κό των 
νεραϊδοφτερών μεταγλ.νεραϊδοφτερών μεταγλ.νεραϊδοφτερών

17:10 / Κυρ. 15:10, 17:10 
/ Cloud Atlas 
19:10, 22:30 
Αίθ.4: 
17:40, 20:00, 22:20, 00:40 
/ Τίνκερμπελ: Το μυστικό 
των νεραϊδοφτερών
ταγλ. Κυρ. 14:20, 16:00 
Αίθ.5: 
της Ζαράφα
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 
/ Κυρ. 15:15 /
19:00, 21:20, 23:40 / 

χείο για τέρατα 
Σάβ.-Κυρ. 17:00

Σώμα με Σώμα ***    Μελόδραμα σαν γροθιά: δυνατό, συγκινητικό, επώδυνο

Αν...**    
Καλοφτιαγμένο σινεμά για το  μεγάλο κοινό

Οι Πέντε Θρύλοι
Ο Αϊ-Βασίλης κι άλλοι ήρωες

JUsT THe FACTs

«THE MASTER» 
20 ΔΙΠΛΕς ΠΡΟςΚΛήςΕΙς 
ΓΙΑ Τήν AVANT PREMIERE
Βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βενετίας για τη σκηνοθεσία του 
Πολ Τόμας Άντερσον και τις ερμηνείες των Χόακιν Φίνιξ 

και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, το 
«The Master» διεκδικεί μερι-

κά Όσκαρ και τον τίτλο του 
αριστουργήματος. Η γνω-

ριμία ενός «χαμένου» 
άντρα με τον ηγέτη μιας 
νέας «θρησκείας», που 
θα μπορούσε να είναι και 

η Σαϊεντολογία, είναι ένα 
συναρπαστικό ταξίδι σε μια 

χώρα, μια εποχή και με δυο 
χαρακτήρες που συγκλονίζουν. 

και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν,
«The Master»

κά Όσκαρ και τον τίτλο του 
αριστουργήματος. Η γνω

ριμία ενός «χαμένου» 
άντρα με τον ηγέτη μιας 
νέας «θρησκείας», που 
θα μπορούσε να είναι και 

η Σαϊεντολογία, είναι ένα 
συναρπαστικό ταξίδι σε μια 

χώρα, μια εποχή και με δυο 
χαρακτήρες που συγκλονίζουν. 

ΔΩΡΟ
Η ATHENS VOICE και η 
Odeon εξασφάλισαν 

για εσάς 20 διπλά ει-
σιτήρια για την avant premiere 
της ταινίας «The Master», στον 
κινηματογράφο Odeon Starcity 
(Λ. Συγγρού 11 & Λεοντίου, Ν. Κό-
σμος, 210 6786.000), την Τετάρτη 
5/12, στις 20.00. Στείλε SMS: AVP 
(κενό) 4 και ονοματεπώνυμο στο 
54121, μέχρι την Τρίτη 4/12, στις 
10.00. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και τα ονόματά τους 
θα βρίσκονται σε λίστα στο τα-
μείο του κινηματογράφου. 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,23 με ΦΠΑΦίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν
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Τ
ι θα απαντούσατε στην ερώτηση «ποιο σινεμά 

σας αρέσει»; Ίσως… «αυτό που βασανίζει αλλά 

αγαπά τους ήρωές του και τους επιτρέπει να ελπί-

ζουν. Ευτυχώς ή δυστυχώς, τα θαύματα γίνονται 

μόνο στο σινεμά». 

Αυτή ήταν η απάντηση του 26χρονου Δημήτρη Παπανα-

στασίου, ο οποίος κέρδισε μια υποτροφία Κινηματογρά-

φου αξίας € 1.500, στο μεγάλο διαγωνισμό της ATHENS 

VOICE και του New School Athens. Όχι για την απάντησή 

του αυτή, αλλά επειδή είναι ένας νέος, πολλά υποσχόμε-

νος δημιουργός, ο οποίος τώρα θα έχει τη δυνατότητα να 

διδαχτεί «από τα μέσα» τα μυστικά της μεγάλης οθόνης. 

Έχεις φαντασία και όρεξη για δουλειά; Το σεμινάριο, 

που θα ξεκινήσει τέλη Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί 

τέλος Δεκεμβρίου 2012 απευθύνεται σε όλους όσοι αγα-

πούν τον κινηματογράφο, διαθέτουν φαντασία και κέφι 

για σκληρή δουλειά. Και, καθώς στο New School Athens 

η φιλοσοφία είναι ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

να μάθει κάποιος μια τέχνη είναι να τη δει στην πράξη, 

όλοι οι συμμετέχοντες θα περάσουν από το ρόλο του 

σεναριογράφου, σκηνοθέτη και σκηνοθέτη ηθοποι-

ών, παραγωγού, διευθυντή φωτογραφίας, μοντέρ και 

sound designer. O τελικός στόχος του εντατικού αυτού 

σεμιναρίου στον Κινηματογράφο είναι ο κάθε σπουδα-

στής να παράξει μια ταινία ή video μικρού μήκους σε 

οποιοδήποτε τύπο ταινίας τον ενδιαφέρει (music video, 

short film, short documentary). Όλα αυτά με καθοδη-

γητές-καθηγητές καταξιωμένους επαγγελματίες του 

χώρου. Υπεύθυνη σχεδιασμού προγράμματος είναι η 

Αθηνά Τσαγγάρη, υπεύθυνος σπουδών ο Νικόλας Ποτ-

τάκης, σύμβουλος σπουδών η Αμάντα Λιβανού, ενώ 

διδάσκουν αλφαβητικά: Ηλίας Αδάμης (φωτογραφία), 

Αλέξανδρος Βούλγαρης (σκηνοθεσία), Μαρίνα Γιώτη 

(σκηνοθεσία), Γιώργος Ζώης (σκηνοθεσία), Αμάντα Λι-

βανού (παραγωγή), Γιώργος Μαυροψαρίδης (μονταζ), 

Θύμιος Μπακατάκης (φωτογραφία), Λέανδρος Ντού-

νης (ήχος), Νίκος Πάστρας (σκηνοθεσία), 

Xάρης Πατραμάνης (σκηνοθεσία), Νι-

κόλας Ποττάκης (φωτογραφία, σκη-

νοθεσία), Aθηνά Τσαγγάρη (παραγω-

γή, σκηνοθεσία), Ευθύμης Φιλίππου 

(σενάριο), Άγγελος Φραντζής (σκη-

νοθεσία), Μαρία Χατζάκου (παραγω-

γή), Matt Johnson (μοντάζ). 

Παράλληλα, το ΝewSchool.Athens σε συνεργασία με τις ε-

ταιρείες διανομής και παραγωγής Feelgood Entertainment, 

Faliro House, Haos Film, TopCut/Modiano,  Stefi Productions, 

BoldisMissing έχει εξασφαλίσει για τους συμμετέχοντες θέσεις 

πρακτικής εξάσκησης σε παραγωγές.  

Μάθε κινηματογράφο  

 (σκηνοθεσία), 

Παράλληλα, το ΝewSchool.Athens σε συνεργασία με τις ε-

Κεραμεικού 53, 210 5243.694, www.newschool athens.org 

Νι

(φωτογραφία, σκη

-

Ευθύμης Φιλίππου

Νι-

-

- Κεραμεικού 53, 210 5243.694, www.newschool athens.org 

Ο Δημήτρης Παπαναστασίου ήταν 
ο μεγάλος τυχερός του διαγωνισμού 
της ATHENS VOICE και του New School 
Athens, κερδίζοντας μια υποτροφία 
Κινηματογράφου αξίας € 1.500! 
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η νεα μούσα τού MARTINI 
Μπάρμπαρα Γκονζάλες, από την Πάμπλονα της ισπανίας. Η νέα παγκόσμια πρωτα-
γωνίστρια του ιστορικού brand, η οποία θα βαδίσει στα βήματα των Σαρλίζ Θερόν, 
Ναόμι Κάμπελ, Μόνικα Μπελούτσι. Κομψή, φινετσάτη, όμορφη, επιλέχθηκε ανά-
μεσα από 3.500 υποψήφιες από 23 χώρες, για να εμψυχώσει τη φιλοσοφία Luck is 
an Attitude του MARTINI. Πρώτος της ρόλος θα είναι να πρωταγωνιστήσει στη νέα 
διαφημιστική καμπάνια των MARTINI® sparkling wines, η οποία θα αρχίσει να προ-
βάλλεται τον Δεκέμβριο, ενώ θα συνοδεύσει τον Yuri Buzzi, νικητή του MARTINI® 
Kisser Casting διαγωνισμού το 2011, στους εορτασμούς που θα πραγματοποιηθούν 
για τα 150 χρόνια του MARTINI το 2013. «Αέρας» σημαντικότερος ίσως και από το 
έπαθλο των € 150.000 και τα 12 ζευγάρια από τον Christian Louboutin. Δείτε την εδώ: 
youtube.com/martini. 

Παρουσίαση



29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 A.V. 55 

Τετ. 17:30 / Αν... Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:30, 23:50  
/ Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγά-
δες της Ευρώπης μεταγλ. 
Σάβ. 15:30 / Κυρ. 12:00, 
13:45, 15:30 
Αίθ.3: Το λυκόφως: Χα-
ραυγή μέρος 2 Πέμ., Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 17:00, 19:15 / 
Παρ., Δευτ., Τρ. 17:00, 
19:15, 21:45 / Αν... Πέμ., 
Σάβ., Κυρ., Τετ. 21:30 / 
ParaNorman: Μια μεταφυ-
σική ιστορία μεταγλ. Σάβ. 
15:15 / Κυρ. 11:45, 13:30, 
15:15 
Αίθ.4: Αν...Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:50, 23:10 / Ξενοδοχείο 
για τέρατα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 15:00 3D, 16:45 
/ Το μεγάλο ταξίδι της Ζα-
ράφα μεταγλ. Κυρ. 13:15 / 
Τίνκερμπελ: Το μυστικό των 
νεραϊδοφτερών μεταγλ. 
Κυρ. 11:30 
Αίθ.5: Αν... Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00, 20:20, 
22:40 / Σάβ. 15:45, 18:00, 
20:20, 22:40 / Κυρ. 12:30, 
15:45, 18:00, 20:20, 22:40 
Αίθ.6: Ποτέ δεν είναι αργά 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:00, 
22:15 / Brave μεταγλ. 
Σάβ. 15:45 / Κυρ. 12:00, 
14:00, 15:45 

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι,  
210 6469.398, 210 6445.221

Ποτέ δεν είναι αργά Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
Αίθ.1: Skyfall Πέμ.-Τετ. 
19:20, 22:20 / Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ. Σάβ.-
Κυρ. 17:20 
Αίθ.2: Το λυκόφως: Χαραυ-
γή μέρος 2 Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:20, 22:50 
Αίθ.3: Ποτέ δεν είναι αργά 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:40, 
22:50 / Brave μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 
Αίθ.4: Skyfall Πέμ.-Τετ. 
23:00 / Επτά ψυχοπαθείς 
Πέμ.-Τετ. 20:10 / Αστερίξ 
και Οβελίξ στη Βρετανία 
Πέμ.-Τετ. 17:40 
Αίθ.5: Frankenweenie 
Πέμ.-Τετ. 17:30 3D / Αν... 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:40 
Αίθ.6: Αν... Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50, 
21:00, 23:10 / Παρ.-Σάβ. 
16:40, 18:50, 21:00, 23:10 
Αίθ. 7: Αν... Πέμ.-Τρ. 18:20, 
20:30, 22:40 / Τετ. 18:20 / 
Frankenweenie 
Σάβ.-Κυρ. 16:20 
Αίθ. 8: Skyfall Πέμ.-Τετ. 
21:20 / Το λυκόφως: Χα-
ραυγή μέρος 2 Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:40 
Αίθ. 9: Frankenweenie 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00 / Αν... Πέμ.-Τρ. 
20:00, 22:10 / Τετ. 22:10 / 
Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D, 

18:00 3D 
Αίθ.10: Cloud Atlas Πέμ., 
Παρ., Τρ., Τετ. 19:10, 22:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:50, 19:10, 
22:30 / Δευτ. 22:30 
Αίθ.11: Cloud Atlas Πέμ.-
Τετ. 18:10, 21:30 / Τίν-
κερμπελ: Το μυστικό των 
νεραϊδοφτερών μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:20 
Αίθ.12: Το λυκόφως: Χα-
ραυγή μέρος 2 Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:30, 22:00 

ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 210 3622.683

Αίθ.1: Cloud Atlas Πέμ.-
Τετ. 18:00, 21:30 
Αίθ.2: Αγάπη Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:45, 
22:30 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 
19:45, 22:30

ODeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
Ν. Κόσμος, 210 6786.000

Αίθ.1: Αν... Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:10 / Ξενοδοχείο για τέ-
ρατα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:00 
Αίθ.2: Cloud Atlas Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10, 
22:30 / Σάβ.-Κυρ. 15:50, 
19:10, 22:30 
Αίθ.3: Skyfall Πέμ.-Τετ. 
21:50 / Επτά ψυχοπαθείς 
Πέμ.-Τετ. 19:20  
/ Τίνκερμπελ: Το μυστικό 
των νεραϊδοφτερών με-
ταγλ.Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.4: Το λυκόφως: Χαραυ-
γή μέρος 2 Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:20, 22:50 
Αίθ.5: Cloud Atlas Πέμ.-
Τετ. 18:10, 21:30 
Αίθ.6: Αν... Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50, 
21:00, 23:10 / Σάβ.-Κυρ. 
16:40, 18:50, 21:00, 23:10 
Αίθ. 7: Το λυκόφως: Χαραυ-
γή μέρος 2 Πέμ.-Τρ. 19:30, 
22:00 / Frankenweenie 
Πέμ.-Τρ. 17:30 3D / Ποτέ 
δεν είναι αργά Τετ. 17:40 
Αίθ. 8: Ποτέ δεν είναι αργά 
Πέμ.-Τρ. 17:40, 19:50, 
22:20 / Το λυκόφως: Χα-
ραυγή μέρος 2 Τετ. 19:30, 
22:00 
Αίθ. 9: Αστερίξ και Οβελίξ 
στη Βρετανία Πέμ.-Τετ. 
17:30 / Skyfall Πέμ.-Τετ. 
20:10, 23:00 
Αίθ.10: Αν... Πέμ.-Τρ. 18:20, 
20:30, 22:40 / Τετ. 18:20 

ΟΣΚΑΡ
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 210 
2281.563

Αγάπη Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:15 / Οι πέντε θρύλοι 
μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 16:00, 
18:00

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

Encardia, η πέτρα που χο-
ρεύει Πέμ.-Τετ. 20:30  
/ Σμύρνη: Καταστροφή μιας 
κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922 Πέμ.-Τετ. 18:40 / 
J.A.C.E. Πέμ.-Τετ. 22:20

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Βασ. Γεωργίου & Ριζάρη, 210 7291.800

 Ποτέ δεν είναι αργά Πέμ.-
Τετ. 18:15, 20:30, 22:30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη,  
210 6525.122

Ποτέ δεν είναι αργά Πέμ.-
Τετ. 18:50, 20:50, 22:50  
/ Οι πέντε θρύλοι μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00 / Σάβ.-Κυρ. 15:00, 
17:00

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ. Τριάδος,  
210 9927.447

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πέμ.-Τετ. 20:30 / Skyfall 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Οι πέντε 
θρύλοι μεταγλ.Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:45, 18:30

sTeR CinemAs 
Εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δημοκρατίας 
67A, Ίλιον, 210 8092.690, 801 801 7837 

 Αίθ.1: Αν... Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20, 
18:40, 21:00, 23:20 / Σάβ.-
Κυρ. 18:40, 21:00, 23:20 / 
Brave μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
13:10 / Ξενοδοχείο για τέρα-
τα μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 15:00 
3D, 16:50 3D 
Αίθ.2: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:10 / Σάβ.-Κυρ. 14:10, 
16:10 / Skyfall Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 21:15 / 
Παρ.-Σάβ. 21:15, 00:10 / 
J.A.C.E. Πέμ.-Τετ. 18:10 
Αίθ.3: Αν... Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:20, 19:40, 22:00 
/ Παρ. 17:20, 19:40, 22:00, 
00:20 / Σάβ. 15:00, 17:20, 
19:40, 22:00, 00:20 / Κυρ. 
15:00, 17:20, 19:40, 22:00  
/ Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Σάβ.-Κυρ. 13:00 
Αίθ.4: Αν... Πέμ.-Τετ. 

16:00, 18:20, 20:40, 23:00 
/ Αστερίξ και Οβελίξ στη 
Βρετανία Σάβ.-Κυρ. 13:45 
Αίθ.5: Το λυκόφως: Χαραυ-
γή μέρος 2 Πέμ.-Τετ. 19:15 / 
Frankenweenie 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10 3D / Σάβ.-Κυρ. 13:30 
3D, 15:20 3D  
/ Αν... Πέμ.-Τετ. 21:30, 
23:50 / Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:30 3D 
Αίθ.6: Skyfall Πέμ.-Τετ. 
22:15 / Τίνκερμπελ: Το 
μυστικό των νεραϊδοφτε-
ρών μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 18:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 14:00, 16:00, 
18:00  
/ Το λυκόφως: Χαραυγή μέ-
ρος 2 Πέμ.-Τετ. 20:00 
Αίθ.6: Cloud Atlas Πέμ.-
Τετ. 22:30 / Ποτέ δεν είναι 
αργά 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:30, 18:30, 20:30 / 

Σάβ.-Κυρ. 18:30, 20:30 / 
Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγά-
δες της Ευρώπης μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 14:30, 16:30

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
210 3609.695

Αίθ.1: Σώμα με σώμα Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:00, 22:10 
Αίθ.2: J.A.C.E. Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:30, 22:00

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους,  
210 3811.147
 
Παραμύθια εμπόλεμης 
ζώνης Πέμ. 22:30 / Ο 
αληθινός φασισμός Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 15:00 / Τετ. 
17:30 / Νοσφεράτου, μια 
συμφωνία τρόμου Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ. 17:30 
/ Σάβ. 16:00, 17:30 / Τετ. 
17:00  
/ Δάσος Πέμ.-Τρ. 19:15 / 
Τετ. 18:45 / Palestine Blues 
Πέμ. 21:00 / Σάβ. 22:30 / 

Κυρ. 14:30 / Η Σφαγή 
Παρ. 23:15 / Η γεύση της 
επανάστασης Παρ. 22:45 / 
Σάβ. 13:45 / Το αλάτι αυτής 
της θάλασσας Παρ. 21:00 / 
Σάβ. 12:00 / Κάτω από τις 
βόμβες Σάβ. 21:00 / Κυρ. 
12:00 / Τσίρκο Παλαιστίνη 
Σάβ. 23:45 / Κυρ. 15:45  
/ Σημείο σύγκρουσης Σάβ. 
14:30 / Τετ. 22:30 / Το χρο-
νικό μιας εξαφάνισης Κυρ. 
22:00 / Το σιδερένιο τείχος 
Κυρ. 21:00 / Στο σπίτι Δευτ. 
22:45 / Το τείχος 
Δευτ. 21:00 / Γάμος στη 
Γαλιλαία Τρ. 22:30 / 9 Star 
Hotel Τρ. 21:00 / Η όπερα 
της πεντάρας Τετ. 20:30 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826.873,  
210 2825.607 

Αίθ.1: Αν... Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00 / Οι πέντε θρύ-
λοι μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 17:15 

Αίθ.2: Ποτέ δεν είναι αργά 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 / Αν... Σάβ.-Κυρ. 
16:30

ΤΡiΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222.702

J.A.C.E. Πέμ., Τετ. 17:00, 
19:45, 22:30 / Παρ., Δευτ., 
Τρ. 17:00, 22:30 / Κυρ. 
22:30 / Κλειστό Σάβ. 

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711.105

Αν... Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:30, 22:40

ΠΡΟΑςΤΙΩν

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 22940 69871

Η Αρπαγή 2 Πέμ.-Τρ. 21:00 
/ Τετ. 19:15 / Τζίλντα 

Τετ. 21:15

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 22990 23924 

Το λυκόφως: Χαραυγή μέ-
ρος 2 Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:15

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΟΝΑΡ (ΠΡΩΗΝ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ)  
Αγίας Παρασκευής 40, Ανάκασα, Άγ. 
Ανάργυροι, 210 2690.317 

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πέμ.-Κυρ. 19:30, 21:30 / 
Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Σάβ. 17:30 / Κυρ. 11:00, 
15:30, 17:30 / Στην καρδιά 
του χειμώνα Δευτ.-Τετ. 
19:30, 21:30

ΜΑΓΙΑ 
Αβάντων 23 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Αν... Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 
22:30

Π Ε Ι ΡΑ Ι Α

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ  
Πειραιώς & Χρυσοστόμου Σμύρνης 84 
(απέναντι από FACTORY OUTLET), 210 
4830.330

Skyfall Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 21:00 / Σάβ. 20:00, 22:20 / 
Κυρ. 20:00 / Brave Σάβ. 18:00 / 
Κυρ. 11:00, 18:00 / Ο Θεός αγα-
πάει το χαβιάρι Σάβ.-Κυρ. 16:30

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πέμ.-Παρ. 20:10, 22:00 / Σάβ.-
Κυρ. 21:30 / Δευτ.-Τρ. 21:00 / 
Brave . Σάβ.-Κυρ. 10:30, 12:15, 
14:00, 15:30, 17:30, 19:30 / 
Ένας χωρισμός Τετ. 21:00

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 210 4225.653 

Ποτέ δεν είναι αργά Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:15, 22:20 ●

cine ωρεσ προβολησ

Κεραμεικού 53, 210 5243.694, www.newschool athens.org 

Κυκλοφορεί

ΥΑΜΑΜΑΥ
Σέξι και ζωηρή η χριστουγεννιάτικη κολεξιόν 
της Yamamay. Δαντέλα με τούλινες διαφάνει-
ες με μεγάλα σχισίματα, μεταξύ άλλων, για τις 
γυναίκες, ενώ για τους άνδρες εσώρουχα με 

παιχνιδιάρικα μηνύματα. 

ΤΕΖΕνΙς 
Με το κόκκινο, το χρώμα του πάθους, να κυρι-
αρχεί στα σετ εσωρούχων, η Tezenis προτείνει 
total looks σε εορταστικό mood για τις ημέρες 
των Χριστουγέννων, τόσο για τις lingerie εμ-
φανίσεις σας, όσο και για τις εορταστικές σας 
εξόδους. Στα καταστήματα Tezenis θα βρείτε 
ιδιαίτερα ρούχα, όπως μια χρυσαφένια ζέρσεϊ 
μπλούζα, ένα body με μοδάτα πουά ή μια μίνι 
φούστα με παγέτες, σε pop ύφος, funky στιλ 

και σε πολύ προσιτές τιμές. 

VODAFONE 
Νέα υπηρεσία «Vodafone Internet  Όλη-Μέρα 
στο εξωτερικό», που σας δίνει τη δυνατότητα 
να βρίσκεστε στο Ίντερνετ από το κινητό σας 

ενώ είστε στο εξωτερικό, με χρέωση μόλις € 2 
επιπλέον την ημέρα. Στην υπηρεσία μπορείτε 
να εγγραφείτε με μια δωρεάν κλήση στο 1333 

ή να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα 
Vodafone. Πληρ.: www.vodafone.gr/roaming 

Ti neA 

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ
Το χριστουγεννιάτικο «γιουσουρούμ» της 
Χ. Μόραλη, με παλιά κεραμικά της ίδιας, 

έπιπλα αντίκες, γυαλιά, ασημικά, ραπτομη-
χανές, αλλά και αξεσουάρ του ’30 (καπέλα, 
τσάντες), δαντέλες του ’20, χαλιά, πίνακες 

και βινύλια σε πολύ χαμηλές τιμές. Με 
μουσικές και μεζέδες, και τους κουραμπιέ-

δες, τα μελομακάρονα και τα shortbread 
cookies κερασμένα από τον Μανώλη Πε-
ρατικό. 8 & 9/12, 11.00-21.00, Αναπαύσεως 

5, Άγιος Στέφανος, 210 8143.386
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 Τα TROLLBEADS
βρήκαν το δρόμο τους

Ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Δανία, ψιθύρισαν τα μυστικά τους στα πιο μακρινά 
μέρη του κόσμου. Τις αγάπησαν με πάθος. Γιατί οι χάντρες έχουν ζωή και άποψη. Στην 
Αθήνα βρήκαν το δικό τους δρόμο, πεζόδρομο για την ακρίβεια. Τα TROLLBEADS κύ-
λησαν στη Βαλαωρίτου, δημιούργησαν το δικό τους χώρο, ένα συναρπαστικό κόσμο 
που μας καλούν να εξερευνήσουμε. Αυτά τα Χριστούγεννα παρουσιάζουν μια αστρα-
φτερή θύελλα από λαμπερά αστέρια, νιφάδες χιονιού και ξωτικά του δάσους, να τα 
φορέσουμε σαν κοσμήματα. Φτιαγμένες από χρυσό, ασήμι, λίθους και μαργαριτάρια, 
οι χάντρες TROLLBEADS μπορούν να αφαιρεθούν από το κόσμημα ή να προστεθούν 
νέες, επινοώντας μοναδικούς συνδυασμούς που ιστορούν τα όνειρα, τις αναμνήσεις 
και τις επιθυμίες μας.  -ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

Αγγίξτε τη διαδραστική οθόνη στη βιτρίνα ή μπείτε στο εσωτερικό του νέου καταστήματος 
TROLLBEADS στην Αθήνα, για να ανακαλύψετε τη μαγεία τους. Για να βρείτε τη δική σας χά-
ντρα. Τη χάντρα που μιλάει για εσάς και την ιστορία σας. 
Βαλαωρίτου 9, Αθήνα, 2130 249.440, www.trollbeads.gr

Aρχικό βραχιόλι Tύχης & Xαράς
 σε ειδική τιμή γνωριμίας € 89 

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 6 -10 μ.μ. στα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος δημιουργήστε την προσωπική σας χάντρα με τη συνεργάτιδατων TROLLBEADS από τη Δανία
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elements of style Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

    ➜ style@athensvoice.gr

elements style Της

    ➜ style@athensvoice.gr

SWATCH 
Από τη νέα συλλογή 

Ornament τρία Gent Original, 
σε ανθρακί, ροζ και πορτοκαλί 

χρώμα, με τα skulls που τα 
διακοσμούν να έχουν μια πε-

ρίπλοκη σχεδιαστική αίσθηση 
που παραπέμπει στην τεχνο-
τροπία των tattoo. Προτεινό-

μενη λιανική τιμή: € 45. 

CONVERSE 
Η επανέκδοση του θρυλικού Weapon Mid, που είχε σχεδιαστεί 

για τον Larry Bird, από τον John Varvatos, με ελαφρώς λεπτότερη 
φόρμα, πολύ απαλό δέρμα και με φθαρμένο vintage look.  

Σε 3 συνδυασμούς χρωμάτων. 

ΝΙΚΕ 
Από τη νέα συλλογή Cristiano Ronaldo, εμπνευσμένη από τις 

επιδόσεις του μεγάλου ποδοσφαιριστή, από υφάσματα 
εξαιρετικής ποιότητας, που συνδυάζει την κλασική χρωματική 

παλέτα των μπλε, μαύρο και γκρι με ένα επιμελώς μοντέρνο στιλ

SWAROVSKI 
Kρεμαστό κόσμημα με τη 

Susan, μία γλυκιά κινεζική κού-
κλα. Με περισσότερα από 700 
κρύσταλλα swarovski σε μια 
εκπληκτική διαβάθμιση χρω-

μάτων χρυσού και κόκκινου, με 
κινούμενα στοιχεία, που κρέ-

μεται σε μια επίχρυση αλυσίδα 
και προσθέτει μια παιχνιδιάρικη 
πινελιά σε κάθε ντύσιμο, € 220. 
Κ. Διάθεση: Swarovski, Λ. Βου-
λιαγμένης 114 & Σπετσών 5, 

Γλυφάδα, 210 9933.020
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Skate
Του Billy Γρυπάρη 

� Η Propaganda skateboards απέκτησε 3 νέους αναβάτες: 
τον Βασίλη Μάλλιο και Θοδωρή Μαχαίρα από Αθήνα και έ-

ναν ακόμα αναβάτη από την Κύπρο, τον Tony Josephides, έναν πάρα πολύ καλό skater για τον 
οποίο σύντομα θα μάθετε περισσότερα μέσα από αυτή τη στήλη. Προς το παρόν μπείτε στο www.
propagandask8.com για λεπτομέρειες. � Οι περισσότεροι γνωρίζουν την εταιρεία με τα πανέμορφα 
καπέλα, τη «Starter», που εδώ και δύο χρόνια έχει επιστρέψει ξανά. Όσοι δεν μπορούν να ζήσουν 
χωρίς το καπέλο τους, υπάρχει και στην Αθήνα ένα μαγαζί που μπορούν να προμηθευτούν τα συ-
γκεκριμένα καπέλα και δεν είναι άλλο από το Ministry Of Concrete (Κωνσταντινουπόλεως 42, Γκάζι).     

SK ATE & THE CIT Y

Παγκόσμια πρε-

μιέρα του «Pretty 

Sweet» από την Girl & 

Chocolate skateboards 

στο ΤΩΡΑ Κ44 

Έ
ν α  ο λ ό φ ρ ε σ κ ο 
β ίν τ εο  α π ό  τ ι ς 
δύ ο  κ ο ρ υ φ αί ες 
π α γ κ ο σ μ ί ω ς  ε-

ταιρείες στο χώρο του 
skateboarding έκανε την 
εμφάνισή του. Η παγκό-
σμια πρεμιέρα έγινε στις 
16/11 στο Λος Άντζελες σε 
παραγωγή των TyEvans 
& SpikeJones, που σίγου-
ρα και αυτή τη φορά θα 
δείξουν μια διαφορετική 
οπτική κινηματογραφική 

αντίληψη. Οι αναβάτες των δύο εταιρει-
ών είναι μεγάλα ονόματα του χώρου μαζί 
με ένα πολύ αυστηρά επιλεγμένο new 
entry. Γνωρίζω ότι αρκετός κόσμος πε-
ριμένει το συγκεκριμένο οπτικό δείγμα, 
αλλά κάντε λίγη υπομονή και θα μπορεί-
τε να το απολαύσετε κι εσείς στην πρε-
μιέρα που θα πραγματοποιηθεί την 1/12 
στο Τώρα Κ44. Να είστε όλοι εκεί και να 
κρατάτε κανένα χαρτομάντιλο στην τσέ-
πη για τη συγκίνηση. Οι φήμες λένε ότι 
ο Guy Mariano για ακόμη μια φόρα έ-
κανε πρωτοποριακά πράγματα, δεν είναι 
τυχαίο που φωνάζουν όλοι ότι του αξίζει 
ο φετινός τίτλος του Skater Of TheYear!

MuSICon BoArd στην Πάτρά
Ακόμα ένα Musicon Board πραγμα-
τοποιήθηκε στην Πάτρα αυτό το μή-
να από το local skateshop «FiftyFifty», 
που χρόνια τώρα στηρίζει τη σκηνή του 
skateboarding. Ο διαγωνισμός φέτος έ-
γινε στο εσωτερικό του θεάτρου Λιθο-
γραφείο, με άριστες κατασκευές για τους 
διαγωνιζόμενους. Το contest ξεκίνησε 
με τους μικρούς, που πάντα συγκινούν 
τα πλήθη, υπήρξαν 23 συμμετοχές με αρ-
κετά καλό επίπεδο για την ηλικία τους. 
Στη συνέχεια οι μεγάλοι αναβάτες δια-
γωνίστηκαν για το Best Trick σε όλες τις 
κατασκευές και το σόου που προσέφεραν 
ήταν εντυπωσιακό. Τέλος πραγματοποι-

ήθηκε, μετά από αρκετά χρόνια, διαγω-
νισμός για το πιο ψηλό Ollie. Για το κάθε 
σημείο θα υπήρχε μόνο ένας νικητής. Στη 
κατηγορία των Kids, οι τρεις νικητές που 
αναδείχτηκαν ήταν: Πρώτος ο Περικλής 
(Πέρης) Καμπούρης, δεύτερος ο Λουκάς 
Πρεζάς και τρίτος ο Αλέξανδρος Ελντίκ. 

Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι 
νικητές ήταν...

Higher Ollie: ο Αρθούρος Kiviliov 
(95cm)

Big Guys Best trick
Manual Box: ο Νίκος Νικολίκος 

(nollie flip croocked grind)
Bank to Curb: Σπουργίτης 

(heel flip bs 50 50)
Cheese: Δημήτρης Βασιλείου 

(50 50 bs 180 in)

νέοι κάι τάλάντούχοι
Ένα πιτσιρίκι έχει κάνει την εμφάνισή 
του την τελευταία χρονιά, συγκεντρώ-
νοντας τα βλέμματα πάνω του. Ο Γιάννης 
Τζίνος με την ταχύτατη εξέλιξή του κα-
τάφερε να γίνει η νέα φρέσκια επιλογή 
για την Goodbie skateboards.
Η νέα γενιά συνεχίζει να δείχνει το τα-
λέντο της πάνω στη σανίδα κι έτσι ο Δι-
ονύσης Σκάμνας είναι ένας ακόμα φρέ-
σκος skater που αφήνει ελπίδες, γι’ αυτό 
και επιλέχτηκε να εκπροσωπήσει την 
ομάδα του Color skateshop. A

VIDEO ΠΡΕΜΙΕΡΑ

FABBrICA
Έπιπλα ελληνικής κα-
τασκευής με ιδιαίτερο 

design, σε προσιτές 
τιμές. Θα βρείτε κανα-
πέδες από εξαιρετικό 
πούπουλο, μασίφ οξιά 

και φίνα υφάσματα, 
σε ένα χώρο που φέρ-

νει την ατμόσφαιρα 
και το ύφος ενός βιο-
μηχανικού εργαστη-

ρίου μέσα στην πόλη. 
Λεωφόρος Αλίμου 52 

Chocolate skateboards 

ν α  ο λ ό φ ρ ε σ κ ο 
β ίν τ εο  α π ό  τ ι ς 
δύ ο  κ ο ρ υ φ αί ες 
π α γ κ ο σ μ ί ω ς  ε-

ταιρείες στο χώρο του 
skateboarding έκανε την 
εμφάνισή του. Η παγκό-
σμια πρεμιέρα έγινε στις 
16/11 στο Λος Άντζελες σε 
παραγωγή των TyEvans 
& SpikeJones, που σίγου-
ρα και αυτή τη φορά θα 
δείξουν μια διαφορετική 
οπτική κινηματογραφική 

VIDEO ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Ο Guy Mariano σε flip-barcelone



Τα αγαπώ γιατί τη μία με κάνουν να αισθάνομαι κορίτσι και την άλλη γυναίκα. Για τα ιδιαίτερα πλεκτά φορέματα που μου πηγαίνουν 

πολύ, για τις ρετρό φουστίτσες και τις ριγέ μπλούζες. Για τις ζεστές μοντέρνες μπότες, τώρα που χειμωνιάζει, και τα πανέμορφα καρό 

μπουφάν, για τις μπλούζες με τα μεγάλα κίτρινα χαμόγελα, που με κάνουν και εμένα να χαμογελώ, αλλά και για τα τέλεια αξεσουάρ 

που μου δίνουν ξεχωριστό στιλ όλες τις ώρες της ημέρας. Και τώρα, για έναν ακόμα λόγο: Γιατί μπορώ να κάνω τα ψώνια μου online, 

σερφάροντας στο ίντερνετ! www.attrattivo.gr   - Νατασσασ ΚαρυστιΝου 

I love 
attr@ttivo 

Το στιλ που μου αρέσει 

s h o p p i n g  /  s o u l  /  b o d y  /  m i n d  /  m a r k e t

elementsofstyle
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Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε 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 œ 1,23 με ΦΠΑ

ξέρεις εσύ...

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

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

σε είδα...

Greco café
Παγκράτι 24/11 

μεσημέρι, μελα-

χρινή θεά ήσουν 

με παρέα αλλά 

λοξοκοίταζες σε 

μένα, θες να με 

κοιτάξεις στα ίσια; 

«Κάθε 
ΠεμΠτη,  
Κύριε ΓΚριν»
Το είδαμε μαζί 

στον Εξώστη, 

μόνο που ήταν 

Κυριακή, αν θες 

να δούμε κι άλλο 

έργο μαζί στείλε 

στο fotinizach@

yahoo.gr 

μετρό
19/11 εσύ από 

Νομισματοκοπείο, 

με είδες, φορού-

σες τζιν, κρατού-

σες καρό ομπρέλα 

και έχεις μακριά 

μαλλιά, στείλε 

εδώ.

μετρό
20/11, 19.30, 

καθόσουν απέ-

ναντί μου! Ξαν-

θωπός, γαλανά 

μάτια, καφέ μπου-

φάν, μπλούζα 

Quicksilver, κοιτα-

χτήκαμε! Κατέβη-

κες Ευαγγελισμό. 

se.eida.metro@

gmail.com 

Πεντελη
Πέμπτη 22/11 φα-

νάρι για αριστερά, 

sorry δεν κατάλα-

βα, αλλά μετά γύ-

ρισα και είχες φύ-

γει… στείλε στο 

athensvoice.gr 

μετρό
22/11, μπήκες 

σταθμό Λαρίσης 

ή Μεταξουργείο 

προς Άγ. Δημήτριο 

μαζί με κάποιον κύ-

ριο, καφέ δερμά-

τινο, μπεζ καπέλο 

και μαύρα γυαλιά 

ηλίου, ωραίο στιλ, 

μα εσύ ακόμη ω-

ραιότερη. Ο μελα-

χρινός με τα γένια 

και τη γραβάτα, αν 

το δεις, στείλε στο 

ektaksi@yahoo.de 

ΣιΓμά
Μοναστηράκι, 

Κυριακή 4 Νοεμ-

βρίου, εσύ γκρι, 

εγώ κόκκινο. 

blackpoolsofia@

gmail.com 

ηλεΚτριΚόΣ 
ΣτάθμόΣ 

Κηφισιά, είσαι 

κυρία έως 50 χρο-

νών αισθησιακή 

με έντονο μπού-

στο, έλα να μου 

διώξεις τη μονα-

ξιά! Είμαι 49, αδέ-

σμευτος. Ντίνος, 

698 0475935

άΓιόΣ 
ΔημητριόΣ
Είσαι κοκκινομάλ-

λα και περίμενες 

με μια κοπέλα στην 

εκκλησία 20/11 

κατά τις 12 στη 

στάση λεωφορεί-

ου. Μου είπες γεια, 

μόλις που το άκου-

σα ενώ περπατού-

σα, γύρισα, σου 

είπα γεια, αλλά 

10 δευτερόλεπτα 

μετά πήρες το λε-

ωφορείο. Κρίμα… 

Αν το δεις στείλε 

στο av_agiosjim@

yahoo.gr 

 

ΣύντάΓμά
Τετάρτη 10 και 

το βράδυ, στάση 

λεωφορείου 

προς Ζωγράφου 

περιμέναμε το 

608. Έβρεχε. Πιά-

σαμε κουβέντα. 

Πήγαινες εστίες. 

Γούσταρα που τα 

’παμε, φιλαράκο. 

Μακάρι να λέγαμε 

και περισσότερα. 

Ελπίζω να κατα-

λάβεις. 

 

ηλεΚτριΚόΣ
Από Μοναστηράκι 

προς Πειραιά, 

22/11, 21.30. 

Είχες τα ξανθά 

μακριά μαλλιά σου 

πιασμένα κότσο, 

έχεις μπλε μάτια 

και είσαι ψηλή. 

Φορούσες μαύρο 

μπουφάν, μαύρο 

παντελόνι, μαύρο 

φουλάρι και με-

γάλους κρίκους 

σκουλαρίκια. Και 

όμορφη, και με 

πολύ αρχοντικό 

στιλ. Αν θελήσεις 

να ξαναπάς σε 

αγώνα μπάσκετ, 

πες το μου να πά-

με παρέα. 

 

εύάΓΓελιΣμόΣ
22/11 κατά τις 

9.00, φορούσες 

κοντό μαύρο δερ-

μάτινο μπουφάν, 

μαύρο δερμάτινο 

παντελόνι, μπο-

τάκια με τακούνι, 

κρατούσες μια 

μεγάλη τσάντα και 

είχες καστανά/

καστανόξανθα 

μαλλιά, όχι πολύ 

μακριά. Κατέβη-

κες στο Σύνταγμα, 

εγώ συνέχισα. 

Αν το δεις, 

isounstometro@

gmail.com 

 

ΚόλωνάΚι
Έφευγα με μια 

φίλη κάπου στη 

Λουκιανού 7-8 το 

απόγευμα, εσύ με 

σκουφάκι, μάλλον 

κοιταχτήκαμε. 

 

ΧάλάνΔρι 

Μπήκα στη στάση 

και κάθησα απένα-

ντί σου. Φορούσα 

γαλάζια ακουστι-

κά κι επαιζα με το 

i-pod. Καθόσουν 

με ένα φίλο σου. 

Σου έριξα κάποιες 

ματιές, αλλά η χα-

ζή δεν επέμεινα.. 

Για αναρρίχηση εί-

χες πάει, όμορφε 

μουσάτε τύπε; Σε 

άφησα στην Κατε-

χάκη... 

 

μετρό
Από Σύνταγμα, 

βράδυ Παρα-

σκευής 23/11. Σε 

κοιτούσα επίμονα, 

ξανθιά, γλυκιά γα-

λανομάτα, ήσουν 

με τη μητέρα σου 

(;), μιλούσες για 

τη δουλειά σου, 

κατεβήκατε Συγ-

γρού-Φιξ. Αν κατά-

λαβες, στείλε στο 

psahnonasevro@

gmail.com 

Γιώτα, με στοι-

χειώνεις ακόμα… 

υποδύομαι το 

δυνατό, τον ακα-

τάβλητο, τον τύπο 

που χαράζει άλ-

λους δρόμους… τη 

νύχτα όμως ακόμα 

η μορφή σου με 

τραυματίζει ξανά 

και ξανά.

Χρόνια μετά, δεν 

ξέρω πού και πώς 

υπάρχεις, αλλά 

υπήρξες λόγος που 

η ζωή μου άξιζε, 

Θύμιε από Θησείο. 

Τελικά, Γιώργο, το 

ότι δεν με ξαναπή-

ρες ποτέ τηλέφω-

νο, όπως υποσχέ-

θηκες να κάνεις 

αφού γυρίσεις από 

Πάτρα, πώς να το 

εκλάβω;

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε 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 œ 1,23 με ΦΠΑ

ΜιΚρεσ αγγελίες

ΒόύλιάΓμενη 
Κεντρική πλατεία, Ιάσονος 18
Μικρά, οικονομικά, ετοιμοπαράδοτα διαμε-
ρίσματα από 42 τ.μ. έως 47 τ.μ. Διπλά τζάμια, 
ηλεκτρικά ρολά, πόρτα ασφαλείας, A/C, 
συναγερμός, κήπος, θέσεις στάθμευσης, 
με θέα στη θάλασσα ή στον κήπο. Τιμή από  
€ 100.000. 210 3635.508, 697 7785793

άνω Πετράλωνά 
Κυκλώπων 25
Οροφοδιαμέρισμα 95τ.μ., 4ου ορόφου, υπό 
κατασκευή,  3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, ανεξάρ-
τητη θέρμανση αερίου, κλιματισμός, parking 
υπογείου, σχεδιασμός και κατασκευή υψηλών 
προδιαγραφών από ομάδα μηχανικών. Τιμή: € 
230.000. 210 3616.078, 693 2733196 

Σε γνωρίζω...

ABILITY. Κούκλα 
διακοσμήτρια 
εσωτερικών χώρων 
32χρονη, 1.72, 
λεπτή, πρόσχαρη, 
οικονομικά ανεξάρτητη, 
κλασάτη με ωραίες 
αναλογίες 44χρονη 
επιστήμων καθηγήτρια 
πανεπιστημίου, χωρίς 
παιδιά και υποχρεώσεις, 
ειλικρινής, ευγενέστατη, 
ευκατάστατη, και 
νεανική 56χρονη 
ελληνοαμερικάνα 
κάτοικος Αθηνών, 
επιστήμων, 
λυγερόκορμη, όμορφη, 
δοτική, συνταξιούχος 
με εισοδήματα και 
από ακίνητα αλλά 
και από επενδύσεις 
εξωτερικού, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
ABILITY. Ρεκόρ γάμων 
και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Με 
εχεμύθεια, στοχευμένα 
ραντεβού, πλειάδα 
επιλογών. Tηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4oς όροφος, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Νομικός 
59χρονος ιδιοκτήτης 
Νομικής εταιρείας στο 
Κολωνάκι, γοητευτικός, 
1.80, αριστοκράτης, 
μηχανολόγος-μηχανικός 
53χρονος πολύ καλής 
και νεανικής εμφάνισης, 
επιχειρηματίας πλούσιος 
με βίλα Λαγονήσι, 
διακεκριμένος 45χρονος 
φοροτεχνικός-
οικονομικός αναλυτής, 
μεταπτυχιακά Λονδίνο, 
ευκατάστατος, 
ψηλός, γεροδεμένος, 
ποιοτικός, 41χρονος 
εξαιρετικός γιατρός-
αιματολόγος, 1.83 
μελαχρινός, οικογενείας 
γιατρών, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
ABILITY. Ρεκόρ γάμων 
και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Με 
εχεμύθεια, στοχευμένα 
ραντεβού, πλειάδα 
επιλογών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr

Αβαντάζ. Γνωριμίες 
Γάμου «Πάππας». Το 
2012 γιορτάζουμε 73 
χρόνια επιτυχίας στη 
δημιουργία σχέσεων 
ζωής και δεσμευόμαστε 
για ακόμη πιο δυναμική 

παρουσία στο μέλλον. 
Δεν είμαστε τυχαία 
το μεγαλύτερο όνομα 
στο χώρο. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
στον 3ο όροφο, 
ωράριο λειτουργίας 
καθημερινές 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, τηλ. για ραντεβού 
210 3620.147, www.
pappas.gr 

Αβαντάζ. Γοητευτική 
τραπεζικός 45 ετών 
ελεύθερη, ρομαντική, 
με αγάπη στις τέχνες 
και το διάβασμα, 
αναζητά κύριο έως 
54 ετών δυναμικό και 
καλλιεργημένο για τη 
δημιουργία οικογένειας. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος όροφος, 
ωράριο λειτουργίας 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
210 3620.147, www.
pappas.gr 

Επώνυμος 
επιχειρηματίας 
58χρονος κάτοικος 
Λονδίνου, πολύ 
γοητευτικός, με παιδεία, 
χιούμορ, δυναμικός, 
αριστοκρατικός, 
μονοκατοικία 3 
επιπέδων, παραλία, 
μηνιαίως € 30.000, 
εξοχικό, σκάφος, 
κότερο, Porche, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 52 ετών 
σοβαρή, έξυπνη, με 
ήθος. Δεκτά παιδιά. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, Πειραιάς, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812, 
4179.152, www.louis.gr

Ανέμελο μωρό, 
φοιτήτρια Οικονομικών 
22χρονη καλλονή, 
ξανθιά, πρασινομάτα, 
αναζητά γνωριμία 
χειμερινά ταξίδια 
με κύριο φιλόδοξο, 
υψηλών στόχων. Δεκτό 
ταξίδι Ευρώπη-Αμερική-
Ασία. 210 8064.902, 
697 9423346 
 

Ζήτα μου ό,τι θες

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

Πωλείται οικόπεδο 97 
τ.μ. στο Περιστέρι, κο-
ντά στο μετρό Αγ. Αντω-
νίου. Πληροφορίες 210 
5740.690 (8:00-10:00 
και 18:00-20:00) και στο 
κινητό 693 6918778
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Της Μυρτώς Κοντοβά
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Μίλα Μου βρώμικα
Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Μυρτώ, για ποιο πράγμα θέλει 

περισσότερη δύναμη; Για να 
αγαπήσεις κάποιον ή κάτι, ή 
για να παραδεχτείς στον εαυτό 
σου ότι έπαψες να το αγαπάς; 
Κατάφερα να κάνω το πρώτο 

πριν χρόνια. Αγάπησα με όλη μου την 
ψυχή κάποιον και παθιάστηκα με όλη 
μου την ψυχή για κάτι. Δεν αγαπώ 
πια κανένα από τα δυο. Δηλαδή τα 
αγαπώ, τουλάχιστον εκείνον σίγουρα 
τον αγαπώ, ακόμη και σήμερα όταν 
βρίσκομαι κοντά του καμιά φορά όλα 
μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους, 
ακόμη κι αν τίποτε δεν είναι όπως θα 
’πρεπε. Απ’ την αρχή, όμως, σε αυτή την 
αγάπη ήμουν μόνη μου. Σαν τα παιδικά 
παιχνίδια, που κουνάς εσύ και τα δικά 
σου πιόνια και αυτά του συμπαίκτη 
σου, του δίνεις και ένα όνομα, λόγια και 
μορφή, μα αυτός ούτε το ξέρει πως είναι 
εκεί και παίζει μαζί σου. Κι εσένα δεν σε 
νοιάζει, σου φτάνει αυτή η δύναμη που 
σε κάνει να κουνάς και τα πιόνια τα δικά 
σου και του άλλου και ζεσταίνει την 
ψυχή σου ολόκληρη. Αυτή την ίδια ψυχή 
που αγάπησε τον κάποιον και το κάτι. 
Το κάτι ήταν πραγματικό. Το πάθος γι’ 
αυτό συνοδεύτηκε από δουλειά πολλή 
και νίκες μικρές μα σημαντικές. Εσύ, 
όμως, έπαψες να το αγαπάς. Έπαψες να 
αγαπάς. Και όταν παύεις να (μπορείς 
να) αγαπάς όλα γκρεμίζονται, έτσι δεν 
είναι; Λ, 28

Αν η ερώτησή σας δεν έχει παραπλανητικό 
χαρακτήρα, πατάω το κουμπί και απαντώ 
χωρίς τη βοήθεια του κοινού: Το Βήτα. Θέλει 
περισσότερη δύναμη το να παραδεχτείς ότι 
έπαψες να αγαπάς κάποιον ή κάτι. Τι κέρδισα;

Υ.Γ. Λοιπόν μεταφράζω για να τελειώνουμε: 
ο «κάποιος» –ολοφάνερα– είναι ένας τύπος 
που ερωτευτήκατε και είτε δεν τα φτιάξατε 
ποτέ γιατί απλώς το ζήσατε στο μυαλό σας 
χωρίς να του πείτε τίποτα, είτε τα φτιάξατε και 
ήταν στην κοσμάρα του, δηλαδή μαλθακός 
και βλήμα που δεν ξέρει τι θέλει και τι του 
γίνεται. Το «κάτι» ήταν ένα πρότζεκτ δουλειάς 
ή σπουδών, ένα στοίχημα ζωής που βάλατε 
και το καταφέρατε μόνη σας. Αν ο «κάποιος» 
και το «κάτι» συνέπεσαν χρονικά ή αν υπήρχε 
οποιαδήποτε διαπλοκή μεταξύ τους, την 
πάτησε το καημένο το «κάτι». Πολύ πολύ 
κρίμα. Τα «κάτι» είναι τα σημαιάκια μας. Οι 
«κάποιοι» είναι αυτό που λέει η ίδια η λέξη. Και 
όταν λέμε ότι πάψαμε να αγαπάμε γενικώς, 
μάλλον έχουμε φάει τα μούτρα μας ειδικώς. 
Γι’ αυτό, αν ισχύουν οι υποθέσεις που έκανα, 
μην ανακατεύετε τις βούρτσες με ό,τι άλλο 
τελειώνει σε -τσες.
Υ.Γ. 1 Η μαμά μου μού λέει συχνά: «Παιδί μου, 
σταμάτα να παίρνεις μαύρο και να το πετάς 
στα άλλα χρώματα της παλέτας». 
Υ.Γ. 2 Όλο εξυπνάδες είναι η μαμά μου.

Μυρτώ μου, όταν γουστάρω μια γκόμενα 
και τη θέλω πολύ, με πιάνει λόξυγκας, με 
αποτέλεσμα να γίνομαι συνέχεια ρεζίλι. 
Γι’ αυτό και αποφάσισα να πηγαίνω 
μόνο με γκόμενες που δεν γουστάρω. 
Το έκανα και βρήκα την υγειά μου. Μια 
χαρά λειτουργούσε, μέχρι που κάποιες 
από αυτές άρχισα να τις γουστάρω. Και 
εννοείται, μου ξανάρθε και ο λόξυγκας. 
Τι να κάνω;

Να πάτε στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο».

Ποιος στα είπε αυτά, κοριτσάκι μου 
γλυκό; Τα Χριστούγεννα δεν είναι 
βόλτα και ψώνια από τα Jumbo, δεν είναι 
στολίζουμε το δέντρο και τελειώσαμε, 
δεν είναι μιζέρια για το αν θα ζούμε λόγω 
φτώχειας ή λόγω συντέλειας του κόσμου 
ούτε μηνύματα συμπαράστασης από 
«Ευρωπαίους εταίρους» μπερδεμένα 
με κλισέ ευχές. Είναι μυρωδιές από 
τα παιδικά σου χρόνια, λαμπάκια που 
βλέπεις και με μάτια κλειστά, ευκαιρία 
να διαβάσεις το ξεχασμένο από το 
καλοκαίρι βιβλίο σου, αγωνία για το 
αν θα φιληθείς επιτέλους κάτω από 
οποιοδήποτε φυτό στην αλλαγή του 
χρόνου από τον κούκλο που ονειρεύεσαι 
καιρό... (το γκι ξεπεράστηκε, by the 
way). Και αν αυτά δεν σου αρκούν: στην 
τελική, Χριστούγεννα είναι μια υπέροχη 
αφορμή να (σου) σκάσουν οι άνθρωποι 
ένα παραπάνω χαμόγελο. Ανεκτίμητο. 
Alma Colgada

Ωραία τα λέτε και πολύ περιγραφικά, και 
ήδη μου ήρθαν αρώματα φρεσκοψημένου 
μελομακάρονου με μπόλικο σιρόπι και 
καρύδια από πάνω,  εμένα όμως γιατί μου τα 
χώνετε; Στα Τζάμπο δεν έχω πάει ποτέ, δέντρο 
στολίσαμε τελευταία φορά το 2007 (πάντα 
χρειάζεται ένας ρομαντικός στο σπίτι) και 
σιγά μην περιμένω τα Χριστούγεννα για να 
φοβηθώ τη συντέλεια του κόσμου, διότι τη 
φοβάμαι από πέντε χρονών κάθε μέρα σερί 
– όσο για τις κλισέ ευχές, ε, εδώ με αδικείτε 
κατάφωρα και δεν το σχολιάζω καν.

Υ.Γ. Χριστούγεννα ήταν το ΜΙΝΙΟΝ. Μετά, 
το ρολόι χτύπησε 12 ακριβώς και όλα έγιναν 
κολοκύθα… A

Άσχετο. Αγαπητή Τσιχλόφουσκα, πάτε 
καλά; Μου στέλνετε επιστολή μιάμιση 
σελίδα Α4; Έλεος, θα σας στείλω το 100.

Άσχετο. Με πήρε η κολλητή μου μες στο 
άγχος και μου είπε: «Δεν πιστεύω να 
έχεις πάει με τον Τατσόπουλο»! Γίνεται 
κάποιο φεστιβάλ σουρεαλισμού αυτές 
τις μέρες; 



Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Είναι η ώρα της κρίσης; Των αποφάσεων; 
Ή των αποτελεσμάτων; Όπου υπάρ-
χει κόμπος πρέπει να λυθεί. Όπου δεν 
μπορεί να λυθεί θα πρέπει να κοπεί. 

Η σύνοδος Άρη/Πλούτωνα στον Αιγό-
κερω είναι σημαντικότατη. Η ισχύς της 
είναι παροιμιώδης στους αστρολογικούς 

κύκλους και ίσως νιώσεις τόσο ισχυρός/ή 
ώστε να αλλάξεις τη ροή των πραγμάτων 

στη δουλειά, στις διαπροσωπικές ή στις αισθη-
ματικές σου σχέσεις, στην οικογένεια, στη ζωή, τους 
στόχους και τις επιδιώξεις σου. Μην πέσεις στην παγί-
δα των λαθών του παρελθόντος, προσπάθησε να α-
ποφύγεις να αναζωπυρώσεις παλιά προβλήματα. Συ-
νειδητοποίησε και εκλογίκευσε όσο μπορείς την τάση 
που υπάρχει να ξαναζήσεις παλιά τραύματα με νέους 
πρωταγωνιστές είτε στην αισθηματική είτε στην ε-
παγγελματική σου ζωή. Δεν θέλεις από κατήγορος 
(μιλώντας σχηματικά) να γίνεις κατηγορούμενος.  

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Mμμμ… Αφροδίτη και Ερμής στον Σκορπιό 
– οk.  Άρης και Πλούτωνας στον Αιγόκε-
ρω – ok. Κρόνος στον Σκορπιό – όχι ok. 
Δίας στους Διδύμους και  Ήλιος στον 
Τοξότη – ok. Ποσειδώνας στους 
Ιχθείς – οk. Έκλειψη στους  Διδύ-
μους – όχι οk. 
1.Το μυστικό για να αισθανθείς 
ολοκληρωμένος δεν βρίσκεται 
στην ποσότητα, ή την επιλογή με-
ταξύ δύο, αλλά στο πόσο βαθιά είσαι 
έτοιμος/η να αγαπήσει. 2. Άλλο η φαντασία, άλλο η 
πραγματικότητα – η φαντασίωση μόλις γίνει πραγ-
ματικότητα αλλάζει σε κάτι που δεν μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα κι ο κύκλος συνεχίζεται αέναα. 3. 
Προσπάθησε να μην ταυτοποιήσεις το εγώ σου με 
ό,τι πιστεύεις και πρεσβεύεις, γιατί θα συγκρουστείς 
με τους άλλους άσχημα. 4. Ναι, σε ό,τι σχετίζεται με 
εξωτερικό, σπουδές, ταξίδια, επαγγελματικές δυ-
νατότητες, μετακομίσεις, μετά τις 27/11. 5. Προσο-
χή στα οικονομικά σου, που φαίνεται ότι η έκλειψη 
τα κάνει Θέμα. 6. Κάθε σου επαγγελματική κίνηση 
τώρα καθορίζει την επαγγελματική σου ζωή για τα 
επόμενα 7 χρόνια τουλάχιστον.  

ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Άντε πάλι: Έκλειψη στο ζώδιό σου. Μια έκλειψη 
Σελήνης (29/11) στις 6°47΄των Διδύμων δεν είναι 
για να ανοίγεις σαμπάνια, αλλά ούτε για απελπι-
σία. Αντιθέτως είναι εποχές που προχωράς. Στο 

προσκήνιο εσύ και ο Άλλος. Εσύ και 
η δουλειά σου. Εσύ και ο κόσμος. 
Αν υπάρχει κάτι στις σχέσεις σου 

με τους άλλους ή μίλα τους ή ξέχνα 
το. Ως εκπρόσωπος ενός επικοινωνι-
ακού ζωδίου, ως εκπρόσωπος δη-
λαδή ενός ζωδίου που καταλαβαίνει 

το μηχανισμό των σχέσεων, μπορείς 
και να συγχωρήσεις αν χρειαστεί. Έτσι 

δεν είναι;  Όσο για τη σύνοδο Άρη/Πλούτωνα στον 
Αιγόκερω: Είσαι προσαρμοστικός; Απόδειξέ το τώρα 
που σου προσφέρεται ίσως μια ερωτική ιστορία που, 
αν όντως συμβεί, θα σου αλλάξει τη ζωή ανεξάρτητα 
από το πόσο θα κρατήσει. Ή μπορεί μια αποκάλυψη/
νέο/συνειδητοποίηση να σε φέρει αντιμέτωπο με 
μια νέα πραγματικότητα η οποία πιθανόν να σε πιέσει 
να αλλάξεις. Ή μήπως δεν συμβεί τίποτα απο αυτά 
–ούτε καν μια σύγκρουση με αυτόν/ήν που αγαπάς– 
και αποζητήσεις μανιωδώς τη μοναξιά σου; Ή μήπως, 
περισσότερο γειωμένα, οι οικονομικοί πονοκέφαλοι 
γίνουν έντονοι και χρειάζεσαι επειγόντως βοήθεια ή 
νέες διεξόδους; 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Δύο αστρολογικά γεγονότα σε ενδιαφέρουν άμε-
σα: Η έκλειψη Σελήνης (29/11) στις 6°47 Δ́ιδύμων, 
δηλαδή πίσω από την πλάτη σου, και η σύνοδος 

Άρη/Πλούτωνα στον Αιγόκερω, δηλα-
δή στον τομέα των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Θυμήσου τρία πράγματα 

που σε χαρακτηρίζουν: Μπορείς να 
ανταπεξέλθεις σε κάθε περίσταση, εί-
σαι διατεθειμένος να βοηθήσεις όσους 
χρειάζονται βοήθεια, είσαι προορισμέ-

νος να ανοίγεις την πόρτα δίνοντας κα-
ταφύγιο σε αυτόν που παγώνει και πεινάει 

να βρει ζεστασιά. Αυτή την εποχή καλείσαι να 
συνειδητοποιήσεις ότι ΔΕΝ γίνεται να είσαι ένα ρομπότ 
που ελέγχει κάποιος που αγαπάς ή έχεις την ανάγκη 
του και ΔΕΝ μπορείς να είσαι με σύντροφο αν δεν ξεπε-
ράσεις το φόβο της μοναξιάς, που σημαίνει ότι μπορείς 
να μείνεις μόνος/η χωρίς να τρελαίνεσαι. Μη φοβάσαι 
τη σύγκρουση, είναι υγεία. Κι αν δεν είναι, σου δίνει την 
ευκαιρία να δεις ξεκάθαρα αυτό που συμβαίνει. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ο Ερμής σε ευθεία πορεία από 27/11, η Αφροδίτη 
στον Σκορπιό, ο Κρόνος επίσης εκεί συνεχίζει τη δι-
έλευσή του στο πρώτο δεκαήμερο: στιγμές δυσφο-
ρίας, στιγμές που είναι ok, στιγμές που οι 
άνθρωποι που αγαπάς είναι δίπλα σου. 
Κι ύστερα ο Άρης στον Αιγόκερω, μαζί 
με τον Πλούτωνα: Δούλεψε περισσότε-
ρο, γίνε πιο αποδοτικός, τρέξε πιο πολύ, 
μπορείς περισσότερο, μη χαλαρώνεις, 
δούλεψε με όλες τις μηχανές στο 
φουλ, απόδειξε την αξία σου, πάρ’ 
το απόφαση ή τώρα ή ποτέ. Και 
να ’χεις το συνάδελφο που θέλεις 
να χαστουκίσεις ή αυτόν από τον 
οποίο εξαρτάται η δουλειά σου να σε 
αγχώνει, ή να πιέζεσαι από πελάτες, και να σκέφτε-
σαι ότι θέλεις να τα παρατήσεις όλα και να πας να 
καλλιεργείς μανιτάρια κάπου στην επαρχία, να ονει-
ρεύεσαι καλοκαίρια που όταν τα ζούσες ευχόσουν να 
ήταν φθινόπωρο. Με λίγα λόγια: βιταμίνες, διάδρο-
μος στο γυμναστήριο, ένα δύο γεύματα με φίλους 
στο σπίτι, ψυχραιμία. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Η έκλειψη Σελήνης (29/11) στις 6°47΄των Διδύμων 
φέρνει το θέμα Επαγγελματική Ζωή στο προσκήνιο. 

Ούτως ή άλλως με τον Δία στους Διδύμους 
προσπαθείς να χτίσεις μια καριέρα που θα σε 
ανταμείψει ή που θα αναγνωριστεί. Αν πάλι 

εργασιακά πιέζεσαι υπερβολικά είναι ώρα να 
αντιμετωπίσεις συνειδητά το παρά 

κάτω. Επίσης, η δυναμική παρου-
σία Άρη/Πλούτωνα στον τομέα που 

εκφράζει τον Έρωτα και τη Δημιουρ-
γικότητα σε κάνει να συνειδητοποιείς 

ότι ακόμα κι εσύ, το παιδί της Λογικής 
και του Καθαρού Λόγου, έχεις πρωτόγο-

να ένστικτα, παθιασμένες ανάγκες, σκο-
τεινά πάθη που καλείσαι να ικανοποιήσεις: 

Ναι, ο έρωτας μπορεί να είναι πηγή ευχαρίστησης και 
έκστασης, όμως μπορεί να γίνει και αντικείμενο κατα-
στροφής ή αυτοκατοστροφής. Κι αν δεν είναι έρωτας, 
μπορεί να πυροδοτηθεί η Δημιουργικότητα. Μην αφή-
σεις αυτή την ενέργεια να ξεφουσκώσει, χωρίς να γίνει 
καύσιμο για να αισθανθείς μοναδικός.   

Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η σύνοδος Άρη/Πλούτωνα στον Αιγόκερω είναι μια 
άσκηση που θέλει να διαπιστώσει αν μπορείς να γε-

φυρώσεις την εργασιακή φιλοδοξία με 
την ανάγκη για ένα ασφαλές οικογενεια-
κό ή προσωπικό περιβάλλον. Εδώ που τα 
λέμε, είναι τρομερά δύσκολο και να καλ-
πάζεις εργασιακά και να έχεις μια ήρεμη 
ζωή. Κάποιο κομμάτι μπάζει: Αν δεν είναι 
η σχέση με τους αγαπημένους, ή τον 
αγαπημένο, είναι η δουλειά. Αυτή 
τη φορά ίσως η προσοχή χρειάζε-
ται να επικεντρωθεί σ’ αυτό που 
ονομάζεται ιδιωτική σφαίρα – στη 
σχέση με τους δικούς σου ανθρώ-
πους, τις ανάγκες σου, τις επιθυμίες 
σου. Το πρόβλημα στις προσωπικές σχέσεις ανακύ-
πτει όταν κάποιος προσπαθεί να σε χειραγωγήσει, να 
σε εκβιάσει συναισθηματικά, να σου υπαγορεύσει τις 
ιδέες και τις απόψεις του. Ή μήπως είσαι εσύ; 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία (27/11) στο ζώδιό 
σου, ο Κρόνος διατρέχει το πρώτο δεκαήμερο και 
αφορά τους γεννημένους του Οκτωβρίου, η Αφροδί-
τη είναι εδώ. Τώρα μπορεί να σου πει κάποιος ότι με 
την Αφροδίτη θα πάρεις τη ζωή λίγο πιο ανάλαφρα, 
όσο κι αν ο Κρόνος δημιουργεί συνεχώς σύννεφα 
και μελαγχολία και το δίδυμο Άρη/Πλούτωνα στον 
Αιγόκερω σε κάνουν τρομερά σκεπτικό, πο-
λύ σοβαρό, δυσανεκτικό στην καθημερινή 
επικοινωνία που δεν έχει βάθος και ουσία. 
Κάτι που θα ήταν ίσως χρήσιμο να θυμάσαι 
αυτή την εποχή: Η σκέψη ΣΟΥ δημιουργεί 
πραγματικότητα. Άρα πρόσεχε τι σκέ-
φτεσαι. Επίσης: Στην έκλειψη Σελή-
νης (29/11) στις 6°47΄των Διδύμων 
οι συντροφικές σχέσεις μπαίνουν 
στο στόχαστρο κι ίσως τα κοινά οι-
κονομικά χρειάζονται ρεκτιφιέ. Από 
την άλλη πλευρά και ξεπερνώντας το 
σκόπελο των συναισθηματικών αναγκών που ο Άλ-
λος δεν σου ικανοποιεί, θυμήσου ότι η δημιουργι-
κότητα είναι ένα ευεργετικό υποκατάστατο. Δεν μ’ 
αγαπάς, δημιουργώ.  

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Πάλι μαζί με μια έκλειψη Σελήνης (29/11) – στις 
6°47΄ των Διδύμων. Και πάλι ο 

Ά λ λος είναι το αν τικείμενο 
αυτής της έκλειψης. Δηλαδή 
κρίνεται ξανά, βαθμολογείται, 

δοκιμάζεται η σχέση σου με το 
σημαντικό άλλο της προσωπικής 
σου ζωής ή με κάποιον/α που 
επηρεάζει άμεσα την επαγγελ-

ματική σου κατάσταση. Ή μπορεί 
να μη συμβαίνει τίποτα στην πραγ-

ματικότητα, αλλά η ψυχή να αισθάνε-
ται την έλλειψη του Άλλου ακόμα κι αν είναι παρών. 
Μπορεί αυτή η έκλειψη να είναι άλλη μια ευκαιρία για 
να καταλάβεις γιατί είναι τόσο σημαντικό για σένα να 
είσαι επιθυμητός και γιατί ρισκάρεις τόσο επιθετικά 
πολλές φορές με ανθρώπους που θα σου δώσουν 
την καρδιά στο χέρι. Από την άλλη πλευρά, αν δεν 
σε ενδιαφέρει ο τομέας σχέσεις, ο επαγγελματικός 

τομέας αυτή τη στιγμή σού λέει να μετράς μέχρι το 
δέκα, όταν αυτός από τον οποίο εξαρτάσαι επαγγελ-
ματικά σου πατάει με δύναμη τον κάλο.  

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

The world is not enough! Αν έχεις κάτι να αποδείξεις, 
κάνε το. Έχεις τη δύναμη δέκα πυρηνικών εργοστασί-
ων που μπορούν να δώσουν ενέργεια σε δέκα μητρο-
πόλεις και ταυτόχρονα η διαχείρισή της μπορεί να 
γίνει τρομακτικά επικίνδυνη προς τον εαυτό σου 
και προς τους άλλους. Μπορείς να χτίσεις σπίτι ξε-
κινώντας να σκάβεις το οικόπεδο με τα χέρια, να 
μπεις σε σχέσεις που θα σε μεταμορφώσουν ε-
ντελώς, να βγεις από σχέσεις που πίστευες ότι 
δεν θα φύγεις ποτέ, να βρεις χρηματο-
δότες εκεί που οι άλλοι βρίσκουν κλει-
στές πόρτες, να αναλάβεις να σώσεις 
μια επιχείρηση, να φύγεις από μια 
δουλειά, να επηρεάσεις αυτούς που 
θέλεις να επηρεάσεις, να εξελιχθείς 
την ώρα που οι άλλοι νιώθουν τη γη να 
χάνεται κάτω από τα πόδια τους. Ναι, μπορεί να συ-
ναντήσεις ενστάσεις, βίαιη αντίδραση, παγόβουνα, 
παγίδες, άρνηση, παιχνίδια εξουσίας, ανταγωνισμό. 
Όμως ό,τι και να συμβεί, ΕΣΥ θα κολυμπήσεις.  

ύΔρόχόός  
(20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Όταν Άρης/Πλούτωνας διασχίζουν τον 12ο η-
λιακό σου οίκο και ο Κρόνος βρίσκεται στον 
Σκορπιό, κάποιες στενές σχέσεις ή συ-
νεργασίες ραγίζουν. Αν ο τομέας δου-
λειά δεν προχωράει, ή αν κάποια σχέση 
δεν προχωράει, η ρωγμή γίνεται ηφαι-
στειακός κρατήρας. Εάν προσπαθείς να 
παγώσεις το μυαλό σου και δυσκολεύεσαι 
να συγκεντρωθείς, θυμήσου ότι βρίσκεσαι σε μια εύ-
θραυστη εποχή και ότι το να τρομοκρατείς τον εαυτό 
σου με σκοτεινά σενάρια δεν χρησιμεύει απολύτως 
σε τίποτα. Όσο για την έκλειψη Σελήνης (29/11) στις 
6°47΄των Διδύμων, ίσως καλείσαι να απαντήσεις πε-
ρισσότερο συγκεκριμένα για το βαθμό επάρκειας και 

ικανοποίησής σου σε δύο θέματα: 1. Πόσο άνετα αι-
σθάνεσαι στη σχέση σου, πόσο δηλαδή αισθάνεσαι 
ότι έχεις βρει τον κάποιον που αγαπάς ή είσαι ακόμα 

ερωτευμένος πέρα από τις κοινωνικές επιταγές; 2. 
Πόσο δημιουργικός είσαι στην επαγγελματική σου 
ζωή; Αν το χρήμα και η ασφάλεια είναι τα μοναδικά επι-
χειρήματα που έχεις, τότε είναι πιθανή μια ανατροπή.

ιχθέις (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Αν δεν υπάρχει λόγος να κρύψεις τα αισθήματά σου, 
άφησέ τα ελεύθερα με την έκλειψη Σελήνης (29/11) 
στις 6°47΄των Διδύμων. Ζήτα, ακόμα κι αν δεν σου 
δοθεί, ακόμα κι αν κανείς δεν είναι εύκαιρος να σε 
αγκαλιάσει ή δεν μπορεί να σου δώσει τη στιγμή που 
θέλεις. Μη θυμώνεις αν κάποιος σε αγνοήσει – ίσως 
έχει τα δικά του προβλήματα, τα δικά του άγχη, που 
αυτή τη στιγμή δεν μοιράζονται κι απομακρύνεστε 
πρόσκαιρα. Ακόμα κι αν αντιμετωπίσεις, ή κάποιος 
γύρω σου, επαγγελματικές φουρτούνες, μη δηλη-
τηριάσεις επιπλέον την ατμόσφαιρα με γκρίνια, μην 
παγώνεις κι άλλο το σπίτι. Με την Αφροδίτη και τον 

Ερμή σε ευθεία πια πορεία υπάρχει ροή στην 
καθημερινότητα, υπάρχει ήλιος, υπάρχουν 
λόγοι να είσαι αισιόδοξος/η. Παραβλέποντας 
την ειρωνεία της περιόδου που ούτε το «κα-

λό» δίνεται ολόψυχα αλλά ούτε 
και το «κακό» κυριαρχεί, μπορείς 
να κάνεις ένα βήμα πίσω, να μη 

μαστιγωθείς για πράγματα του 
παρελθόντος και να μη μειώσεις τα 
αισθήματά σου προς εκείνον/η που 
αγαπάς, γιατί τρέμεις στην ιδέα ότι 

δένεσαι ξανά.  A  

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Τοξότη, Κρίσης 
και Θαύματος γωνία

Συλλογή Φθινοπωρο/
ΧειμωναΣ 2012

ιΔύμόι
Άντε πάλι: Έκλειψη στο ζώδιό σου. Μια έκλειψη 

Σελήνης (29/11) στις 6°47΄των Διδύμων δεν είναι 
για να ανοίγεις σαμπάνια, αλλά ούτε για απελπι
σία. Αντιθέτως είναι εποχές που προχωράς. Στο 

προσκήνιο εσύ και ο Άλλος. Εσύ και 
η δουλειά σου. Εσύ και ο κόσμος. 
Αν υπάρχει κάτι στις σχέσεις σου 

με τους άλλους ή μίλα τους ή ξέχνα 
το. Ως εκπρόσωπος ενός επικοινωνι
ακού ζωδίου, ως εκπρόσωπος δη
λαδή ενός ζωδίου που καταλαβαίνει 

το μηχανισμό των σχέσεων, μπορείς 
και να συγχωρήσεις αν χρειαστεί. Έτσι 

δεν είναι;  Όσο για τη σύνοδο Άρη/Πλούτωνα στον 
Αιγόκερω: Είσαι προσαρμοστικός; Απόδειξέ το τώρα 
που σου προσφέρεται ίσως μια ερωτική ιστορία που, 

 (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Mμμμ… Αφροδίτη και Ερμής στον Σκορπιό 
– οk.  Άρης και Πλούτωνας στον Αιγόκε-
ρω – ok. Κρόνος στον Σκορπιό – όχι ok. 
Δίας στους Διδύμους και  Ήλιος στον 
Τοξότη – ok. Ποσειδώνας στους 
Ιχθείς – οk. Έκλειψη στους  Διδύ-

1.Το μυστικό για να αισθανθείς 
ολοκληρωμένος δεν βρίσκεται 
στην ποσότητα, ή την επιλογή με-
ταξύ δύο, αλλά στο πόσο βαθιά είσαι 

ευκαιρία να δεις ξεκάθαρα αυτό που συμβαίνει. 

Λέων
Ο Ερμής σε ευθεία πορεία από 27/11, η Αφροδίτη 
στον Σκορπιό, ο Κρόνος επίσης εκεί συνεχίζει τη δι
έλευσή του στο πρώτο δεκαήμερο: στιγμές δυσφο
ρίας, στιγμές που είναι ok, στιγμές που οι 
άνθρωποι που αγαπάς είναι δίπλα σου. 
Κι ύστερα ο Άρης στον Αιγόκερω, μαζί 
με τον Πλούτωνα: Δούλεψε περισσότε
ρο, γίνε πιο αποδοτικός, τρέξε πιο πολύ, 
μπορείς περισσότερο, μη χαλαρώνεις, 
δούλεψε με όλες τις μηχανές στο 
φουλ, απόδειξε την αξία σου, πάρ’ 

Κριός
Είναι η ώρα της κρίσης; Των αποφάσεων; 

Ή των αποτελεσμάτων; Όπου υπάρ

Η σύνοδος Άρη/Πλούτωνα στον Αιγό
κερω είναι σημαντικότατη. Η ισχύς της 
είναι παροιμιώδης στους αστρολογικούς 

κύκλους και ίσως νιώσεις τόσο ισχυρός/ή 
ώστε να αλλάξεις τη ροή των πραγμάτων 

Είναι η ώρα της κρίσης; Των αποφάσεων; 
Ή των αποτελεσμάτων; Όπου υπάρ-
χει κόμπος πρέπει να λυθεί. Όπου δεν 
μπορεί να λυθεί θα πρέπει να κοπεί. 

Η σύνοδος Άρη/Πλούτωνα στον Αιγό-
κερω είναι σημαντικότατη. Η ισχύς της 
είναι παροιμιώδης στους αστρολογικούς 

κύκλους και ίσως νιώσεις τόσο ισχυρός/ή 
ώστε να αλλάξεις τη ροή των πραγμάτων 

ματικές σου σχέσεις, στην οικογένεια, στη ζωή, τους 

ΚαρΚιν
Δύο αστρολογικά γεγονότα σε ενδιαφέρουν άμε
σα: Η έκλειψη Σελήνης (29/11) στις 6°47 Δ́ιδύμων, 
δηλαδή πίσω από την πλάτη σου, και η σύνοδος 

Άρη/Πλούτωνα στον Αιγόκερω, δηλα
δή στον τομέα των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Θυμήσου τρία πράγματα 

που σε χαρακτηρίζουν: Μπορείς να 
ανταπεξέλθεις σε κάθε περίσταση, εί
σαι διατεθειμένος να βοηθήσεις όσους 
χρειάζονται βοήθεια, είσαι προορισμέ

νος να ανοίγεις την πόρτα δίνοντας κα
ταφύγιο σε αυτόν που παγώνει και πεινάει 

να βρει ζεστασιά. Αυτή την εποχή καλείσαι να 
συνειδητοποιήσεις ότι ΔΕΝ γίνεται να είσαι ένα ρομπότ 
που ελέγχει κάποιος που αγαπάς ή έχεις την ανάγκη 
του και ΔΕΝ μπορείς να είσαι με σύντροφο αν δεν ξεπε

Ο Ερμής σε ευθεία πορεία από 27/11, η Αφροδίτη 
στον Σκορπιό, ο Κρόνος επίσης εκεί συνεχίζει τη δι-
έλευσή του στο πρώτο δεκαήμερο: στιγμές δυσφο-
ρίας, στιγμές που είναι ok, στιγμές που οι 
άνθρωποι που αγαπάς είναι δίπλα σου. 
Κι ύστερα ο Άρης στον Αιγόκερω, μαζί 
με τον Πλούτωνα: Δούλεψε περισσότε-
ρο, γίνε πιο αποδοτικός, τρέξε πιο πολύ, 
μπορείς περισσότερο, μη χαλαρώνεις, 
δούλεψε με όλες τις μηχανές στο 
φουλ, απόδειξε την αξία σου, πάρ’ 
το απόφαση ή τώρα ή ποτέ. Και 
να ’χεις το συνάδελφο που θέλεις 
να χαστουκίσεις ή αυτόν από τον 
οποίο εξαρτάται η δουλειά σου να σε 
αγχώνει, ή να πιέζεσαι από πελάτες, και να σκέφτε-
σαι ότι θέλεις να τα παρατήσεις όλα και να πας να 
καλλιεργείς μανιτάρια κάπου στην επαρχία, να ονει-

σου. Το πρόβλημα στις προσωπικές σχέσεις ανακύ
πτει όταν κάποιος προσπαθεί να σε χειραγωγήσει, να 
σε εκβιάσει συναισθηματικά, να σου υπαγορεύσει τις 
ιδέες και τις απόψεις του. Ή μήπως είσαι εσύ; 

ςΚό
Ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία (27/11) στο ζώδιό 
σου, ο Κρόνος διατρέχει το πρώτο δεκαήμερο και 
αφορά τους γεννημένους του Οκτωβρίου, η Αφροδί
τη είναι εδώ. Τώρα μπορεί να σου πει κάποιος ότι με 
την Αφροδίτη θα πάρεις τη ζωή λίγο πιο ανάλαφρα, 
όσο κι αν ο Κρόνος δημιουργεί συνεχώς σύννεφα 
και μελαγχολία και το δίδυμο Άρη/Πλούτωνα στον 
Αιγόκερω σε κάνουν τρομερά σκεπτικό, πο
λύ σοβαρό, δυσανεκτικό στην καθημερινή 
επικοινωνία που δεν έχει βάθος και ουσία. 
Κάτι που θα ήταν ίσως χρήσιμο να θυμάσαι 

Άντε πάλι: Έκλειψη στο ζώδιό σου. Μια έκλειψη 
Σελήνης (29/11) στις 6°47΄των Διδύμων δεν είναι 

-
σία. Αντιθέτως είναι εποχές που προχωράς. Στο 

προσκήνιο εσύ και ο Άλλος. Εσύ και 
η δουλειά σου. Εσύ και ο κόσμος. 
Αν υπάρχει κάτι στις σχέσεις σου 

με τους άλλους ή μίλα τους ή ξέχνα 
το. Ως εκπρόσωπος ενός επικοινωνι-
ακού ζωδίου, ως εκπρόσωπος δη-
λαδή ενός ζωδίου που καταλαβαίνει 

το μηχανισμό των σχέσεων, μπορείς 
και να συγχωρήσεις αν χρειαστεί. Έτσι 

δεν είναι;  Όσο για τη σύνοδο Άρη/Πλούτωνα στον 
Αιγόκερω: Είσαι προσαρμοστικός; Απόδειξέ το τώρα 
που σου προσφέρεται ίσως μια ερωτική ιστορία που, 

φέρνει το θέμα Επαγγελματική Ζωή στο προσκήνιο. 
Ούτως ή άλλως με τον Δία στους Διδύμους 
προσπαθείς να χτίσεις μια καριέρα που θα σε 
ανταμείψει ή που θα αναγνωριστεί. Αν πάλι 

εργασιακά πιέζεσαι υπερβολικά είναι ώρα να 
αντιμετωπίσεις συνειδητά το παρά 

κάτω. Επίσης, η δυναμική παρου
σία Άρη/Πλούτωνα στον τομέα που 

εκφράζει τον Έρωτα και τη Δημιουρ
γικότητα σε κάνει να συνειδητοποιείς 

ότι ακόμα κι εσύ, το παιδί της Λογικής 
και του Καθαρού Λόγου, έχεις πρωτόγο

να ένστικτα, παθιασμένες ανάγκες, σκο
τεινά πάθη που καλείσαι να ικανοποιήσεις: 

Ναι, ο έρωτας μπορεί να είναι πηγή ευχαρίστησης και 
έκστασης, όμως μπορεί να γίνει και αντικείμενο κατα
στροφής ή αυτοκατοστροφής. Κι αν δεν είναι έρωτας, 

φυρώσεις την εργασιακή φιλοδοξία με 
την ανάγκη για ένα ασφαλές οικογενεια-
κό ή προσωπικό περιβάλλον. Εδώ που τα 
λέμε, είναι τρομερά δύσκολο και να καλ-
πάζεις εργασιακά και να έχεις μια ήρεμη 
ζωή. Κάποιο κομμάτι μπάζει: Αν δεν είναι 
η σχέση με τους αγαπημένους, ή τον 
αγαπημένο, είναι η δουλειά. Αυτή 
τη φορά ίσως η προσοχή χρειάζε-
ται να επικεντρωθεί σ’ αυτό που 
ονομάζεται ιδιωτική σφαίρα – στη 
σχέση με τους δικούς σου ανθρώ-
πους, τις ανάγκες σου, τις επιθυμίες 
σου. Το πρόβλημα στις προσωπικές σχέσεις ανακύ-
πτει όταν κάποιος προσπαθεί να σε χειραγωγήσει, να 
σε εκβιάσει συναισθηματικά, να σου υπαγορεύσει τις 

κινώντας να σκάβεις το οικόπεδο με τα χέρια, να 
μπεις σε σχέσεις που θα σε μεταμορφώσουν ε
ντελώς, να βγεις από σχέσεις που πίστευες ότι 
δεν θα φύγεις ποτέ, να βρεις χρηματο
δότες εκεί που οι άλλοι βρίσκουν κλει
στές πόρτες, να αναλάβεις να σώσεις 
μια επιχείρηση, να φύγεις από μια 
δουλειά, να επηρεάσεις αυτούς που 
θέλεις να επηρεάσεις, να εξελιχθείς 
την ώρα που οι άλλοι νιώθουν τη γη να 
χάνεται κάτω από τα πόδια τους. Ναι, μπορεί να συ
ναντήσεις ενστάσεις, βίαιη αντίδραση, παγόβουνα, 
παγίδες, άρνηση, παιχνίδια εξουσίας, ανταγωνισμό. 
Όμως ό,τι και να συμβεί, ΕΣΥ θα κολυμπήσεις.  

ύΔ
(20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

ανταμείψει ή που θα αναγνωριστεί. Αν πάλι 
εργασιακά πιέζεσαι υπερβολικά είναι ώρα να 

αντιμετωπίσεις συνειδητά το παρά 
κάτω. Επίσης, η δυναμική παρου-
σία Άρη/Πλούτωνα στον τομέα που 

εκφράζει τον Έρωτα και τη Δημιουρ-
γικότητα σε κάνει να συνειδητοποιείς 

ότι ακόμα κι εσύ, το παιδί της Λογικής 
και του Καθαρού Λόγου, έχεις πρωτόγο-

να ένστικτα, παθιασμένες ανάγκες, σκο-
τεινά πάθη που καλείσαι να ικανοποιήσεις: 

Ναι, ο έρωτας μπορεί να είναι πηγή ευχαρίστησης και 
έκστασης, όμως μπορεί να γίνει και αντικείμενο κατα-
στροφής ή αυτοκατοστροφής. Κι αν δεν είναι έρωτας, 
μπορεί να πυροδοτηθεί η Δημιουργικότητα. Μην αφή-
σεις αυτή την ενέργεια να ξεφουσκώσει, χωρίς να γίνει 

λος δεν σου ικανοποιεί, θυμήσου ότι η δημιουργι
κότητα είναι ένα ευεργετικό υποκατάστατο. Δεν μ’ 
αγαπάς, δημιουργώ.  

ΤόξόΤης
Πάλι μαζί με μια έκλειψη Σελήνης (29/11) – στις 

6°47΄ των Διδύμων. Και πάλι ο 
Ά λ λος είναι το αν τικείμενο 
αυτής της έκλειψης. Δηλαδή 
κρίνεται ξανά, βαθμολογείται, 

δοκιμάζεται η σχέση σου με το 
σημαντικό άλλο της προσωπικής 
σου ζωής ή με κάποιον/α που 
επηρεάζει άμεσα την επαγγελ

ματική σου κατάσταση. Ή μπορεί 
να μη συμβαίνει τίποτα στην πραγ

ματικότητα, αλλά η ψυχή να αισθάνε
ται την έλλειψη του Άλλου ακόμα κι αν είναι παρών. 
Μπορεί αυτή η έκλειψη να είναι άλλη μια ευκαιρία για 
να καταλάβεις γιατί είναι τόσο σημαντικό για σένα να 
είσαι επιθυμητός και γιατί ρισκάρεις τόσο επιθετικά 
πολλές φορές με ανθρώπους που θα σου δώσουν 

κάνε το. Έχεις τη δύναμη δέκα πυρηνικών εργοστασί
ων που μπορούν να δώσουν ενέργεια σε δέκα μητρο-
κάνε το. Έχεις τη δύναμη δέκα πυρηνικών εργοστασί
ων που μπορούν να δώσουν ενέργεια σε δέκα μητρο-
πόλεις και ταυτόχρονα η διαχείρισή της μπορεί να 
γίνει τρομακτικά επικίνδυνη προς τον εαυτό σου 
και προς τους άλλους. Μπορείς να χτίσεις σπίτι ξε-
κινώντας να σκάβεις το οικόπεδο με τα χέρια, να 
μπεις σε σχέσεις που θα σε μεταμορφώσουν ε-
ντελώς, να βγεις από σχέσεις που πίστευες ότι 
δεν θα φύγεις ποτέ, να βρεις χρηματο-
δότες εκεί που οι άλλοι βρίσκουν κλει-
στές πόρτες, να αναλάβεις να σώσεις 
μια επιχείρηση, να φύγεις από μια 
δουλειά, να επηρεάσεις αυτούς που 
θέλεις να επηρεάσεις, να εξελιχθείς 
την ώρα που οι άλλοι νιώθουν τη γη να 
χάνεται κάτω από τα πόδια τους. Ναι, μπορεί να συ-
ναντήσεις ενστάσεις, βίαιη αντίδραση, παγόβουνα, 

Όμως ό,τι και να συμβεί, ΕΣΥ θα κολυμπήσεις.  

Όταν Άρης/Πλούτωνας διασχίζουν τον 12ο η-
λιακό σου οίκο και ο Κρόνος βρίσκεται στον 
Σκορπιό, κάποιες στενές σχέσεις ή συ-
νεργασίες ραγίζουν. Αν ο τομέας δου-
λειά δεν προχωράει, ή αν κάποια σχέση 
δεν προχωράει, η ρωγμή γίνεται ηφαι-
στειακός κρατήρας. Εάν προσπαθείς να 
παγώσεις το μυαλό σου και δυσκολεύεσαι 
να συγκεντρωθείς, θυμήσου ότι βρίσκεσαι σε μια εύ-

κότητα είναι ένα ευεργετικό υποκατάστατο. Δεν μ’ 

όσο κι αν ο Κρόνος δημιουργεί συνεχώς σύννεφα 
και μελαγχολία και το δίδυμο Άρη/Πλούτωνα στον 
Αιγόκερω σε κάνουν τρομερά σκεπτικό, πο-
λύ σοβαρό, δυσανεκτικό στην καθημερινή 
επικοινωνία που δεν έχει βάθος και ουσία. 
Κάτι που θα ήταν ίσως χρήσιμο να θυμάσαι 
αυτή την εποχή: Η σκέψη ΣΟΥ δημιουργεί 
πραγματικότητα. Άρα πρόσεχε τι σκέ-
φτεσαι. Επίσης: Στην έκλειψη Σελή-
νης (29/11) στις 6°47΄των Διδύμων 
οι συντροφικές σχέσεις μπαίνουν 
στο στόχαστρο κι ίσως τα κοινά οι-
κονομικά χρειάζονται ρεκτιφιέ. Από 
την άλλη πλευρά και ξεπερνώντας το 
σκόπελο των συναισθηματικών αναγκών που ο Άλ-
λος δεν σου ικανοποιεί, θυμήσου ότι η δημιουργι-
κότητα είναι ένα ευεργετικό υποκατάστατο. Δεν μ’ 

θραυστη εποχή και ότι το να τρομοκρατείς τον εαυτό 
σου με σκοτεινά σενάρια δεν χρησιμεύει απολύτως 
σε τίποτα. Όσο για την έκλειψη Σελήνης (29/11) στις 
6°47΄των Διδύμων, ίσως καλείσαι να απαντήσεις πε
ρισσότερο συγκεκριμένα για το βαθμό επάρκειας και 

ικανοποίησής σου σε δύο θέματα: 1. Πόσο άνετα αι
σθάνεσαι στη σχέση σου, πόσο δηλαδή αισθάνεσαι 
ότι έχεις βρει τον κάποιον που αγαπάς ή είσαι ακόμα 

ερωτευμένος πέρα από τις κοινωνικές επιταγές; 2. 
Πόσο δημιουργικός είσαι στην επαγγελματική σου 
ζωή; Αν το χρήμα και η ασφάλεια είναι τα μοναδικά επι
χειρήματα που έχεις, τότε είναι πιθανή μια ανατροπή.

ιχθ
Αν δεν υπάρχει λόγος να κρύψεις τα αισθήματά σου, 
άφησέ τα ελεύθερα με την έκλειψη Σελήνης (29/11) 

σημαντικό άλλο της προσωπικής 
σου ζωής ή με κάποιον/α που 
επηρεάζει άμεσα την επαγγελ-

ματική σου κατάσταση. Ή μπορεί 
να μη συμβαίνει τίποτα στην πραγ-

ματικότητα, αλλά η ψυχή να αισθάνε-
ται την έλλειψη του Άλλου ακόμα κι αν είναι παρών. 
Μπορεί αυτή η έκλειψη να είναι άλλη μια ευκαιρία για 
να καταλάβεις γιατί είναι τόσο σημαντικό για σένα να 
είσαι επιθυμητός και γιατί ρισκάρεις τόσο επιθετικά 
πολλές φορές με ανθρώπους που θα σου δώσουν 
την καρδιά στο χέρι. Από την άλλη πλευρά, αν δεν 
σε ενδιαφέρει ο τομέας σχέσεις, ο επαγγελματικός 

παγώνεις κι άλλο το σπίτι. Με την Αφροδίτη και τον 
Ερμή σε ευθεία πια πορεία υπάρχει ροή στην 
καθημερινότητα, υπάρχει ήλιος, υπάρχουν 
λόγοι να είσαι αισιόδοξος/η. Παραβλέποντας 
την ειρωνεία της περιόδου που ούτε το «κα

λό» δίνεται ολόψυχα αλλά ούτε 
και το «κακό» κυριαρχεί, μπορείς 
να κάνεις ένα βήμα πίσω, να μη 

μαστιγωθείς για πράγματα του 
παρελθόντος και να μη μειώσεις τα 
αισθήματά σου προς εκείνον/η που 
αγαπάς, γιατί τρέμεις στην ιδέα ότι 

δένεσαι ξανά.  

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