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Κική Δημουλά 
Συνομιλεί με τη 

Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου
σελ. 24 

Ο Καζαμίας του 2013
Του Γιώργου Παυριανού

σελ. 8 

ÇΠοτέ την ΚυριακήÈ...
Καλύτερα άνεργος

Της Κατερίνας Παναγοπούλου
σελ. 15

Οι νέοι προτεραιότητα 
για την Ευρώπη

Του Πάνου Καρβούνη
σελ. 14

Η ανάπτυξη είναι μπροστά στα μάτια μας. Τη βλέπουμε; Του Θάνου Τζήμερου, σελ. 13 / Περί καθήκοντος Της Σίας Κοσιώνη, σελ. 12

13 καλές ιδέες για τον πρώτο μήνα του Õ13
Επιμέλεια: Γιάννης Νένες, σελ. 16 

20+13 πράγματα 
να κάνεις αυτή τη χρονιά
Του Φώτη Γεωργελέ, σελ. 5 
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 
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Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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1. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Αυτή είναι η πιο δύσκολη, αλλά 
η τελευταία τόσο δύσκολη χρονιά. Η χρονιά με το μοιραίο 
αριθμό 13 μέσα. Σφίξε τα δόντια. Συγκεντρώσου. Πρέπει να 
επιζήσεις. Μετά το καλοκαίρι θ’ αρχίσει η ανάδυση. 
2. Διάβασε λίγη ποίηση, κλασική λογοτεχνία. Οι άνθρωποι 
πάντα ζούσαν δράματα. Ίσως μεγαλύτερα, πολύ μεγαλύτερα 
από τα δικά μας. Χρησιμοποίησέ το για έμπνευση, τις δύσκο-
λες εποχές πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με στιλ, σαν ήρωες.
3. Σχεδίασε τις κινήσεις σου πέρα από το 2013. Σκέψου τι 
θα συμβεί μετά. 
4. Κάνε λίστες, σαν ήρωας του Hornby. Γράψε τα μικρά 
βήματα που πρέπει να κάνεις για να επιτύχεις αυτό που 
θέλεις. Σβήνε εκκρεμότητες, ξαλαφρώνεις από βάρη. Σκέ-
ψου τον Δεκέμβρη του 2013. Πώς θα ’θελες να ήσουν και με 
ποιους. Προσπάθησε από τώρα να το επιτύχεις.

5. Κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου. Πάψε 
να ανησυχείς για όσα δεν μπορείς να ελέγξεις. 

6. Οργάνωσε το χρόνο σου και τις δουλειές σου, θα τις επι-
τύχεις ευκολότερα και ο χρόνος θα σου φανεί μεγαλύτερος. 
Αυτή την εποχή δεν μπορεί να είσαι τόσο χύμα. Κάνε σχέ-
δια για τη μέρα, τη βδομάδα, το μήνα. 
7. Τώρα ξέχνα τα παραπάνω και όποτε νιώθεις έτσι, αφέ-
σου όπου σε βγάλει. Οι πολύ οργανωμένοι άνθρωποι δεν 
είναι ελκυστικοί, κανείς δεν ερωτεύεται μια μηχανή. Πρέ-
πει όμως να έχεις ένα σχέδιο, για να μπορείς όποτε θες να το 
εγκαταλείπεις. 
8. Μάθε να φεύγεις. Είναι τέχνη. Να προλαβαίνεις τη στιγ-
μή πριν την κούραση. Χάρισέ του τη χαρά να του λείπεις. 
9. Μη ρωτάς. Θα σου πει αυτός ό,τι πρέπει. Κάθε άνθρω-
πος θέλει μια γωνιά δικιά του, προστατευμένη. Οι άντρες 
κάπου φεύγουν μεσοβδόμαδα σε έναν πλανήτη δικό τους. 
Δεν είναι κακό. 
10. Ξανακόψε το κάπνισμα. Μην ντρέπεσαι. Οι στατιστι-
κές λένε ότι χρειάζονται συνήθως 4 προσπάθειες. Αντικα-
τάστησε μια εξάρτηση με μια άλλη. Φίλα τη συνέχεια. 
11. Μη βάζεις το κινητό πάνω στο τραπέζι. Μη του ρίχνεις 
συνεχώς κλεφτές ματιές. Δεν υπάρχει πιο θλιβερό θέαμα 
από ένα ζευγάρι στο εστιατόριο που κοιτάνε και οι δυο μια 
οθόνη ανάμεσά τους. 
12. Παίρνε γρήγορες αποφάσεις. Μη σκέφτεσαι συνεχώς 
εναλλακτικές λύσεις. Βραχυκυκλώνεσαι. Μη φοβάσαι τα 
λάθη. Είναι απλώς προθέρμανση για το επιτυχημένο άλμα. 
13. Μην το παρακάνεις. Άμα κάνεις μόνο λάθη, σημαίνει ότι 
δεν προσπαθείς αρκετά. Προσπάθησε καλύτερα, προσπά-
θησε περισσότερο. Κάνε μια καλύτερη προσπάθεια φέτος. 
14. Προστάτευσε την προσωπική σου ζωή. Μόνο τότε είναι 
δικιά σου. Τα μυστικά είναι το καύσιμο του έρωτα. 
15. Μάθε να ακούς. Τα social media σε κάνουν να νομίζεις 
ότι το θέμα είναι να μιλάς, όλοι λένε «να ακουστεί η φωνή 
σου». Είναι η μισή αλήθεια. Μάθε να ακούς τους άλλους. 
Ίσως αυτό σου χρειάζεται περισσότερο για να μιλήσεις και 
συ. Και να έχεις κάτι να πεις. 
16. Γράψ’ του μια ιστορία για σένα. Μη φοβηθείς πως θα τον 
κουράσεις. Μήπως του αποκαλύψεις πολλά. Θα χαρεί να σε 
καταλάβει, να σε νιώσει. Τα μυαλά ερωτευόμαστε, όχι τις 
αναλογίες. 
17. Στείλ’ του ένα σκληρό sms, τι θέλεις να σου κάνει, με 
απλές ωμές λεπτομέρειες. Αναστάτωσέ τον εκεί που δεν το 
περιμένει. 
18. Μάθε να αναγνωρίζεις τις χειρονομίες. Να διαβάζεις 

τα μάτια. Να καταλαβαίνεις. Μη ρωτάς συνέχεια, η ζωή δεν 
προχωράει με δηλώσεις, με όρκους, με συμβόλαια. Συμβαί-
νει στο περίπου. Μάθε να διαβάζεις ανάμεσα στις γραμμές, 
να ερμηνεύεις το σπάσιμο της φωνής, τα υγρά μάτια, τα μισά 
χαμόγελα, τη φλέβα που πάλλεται στο μέτωπο, τα βλέφαρα 
που πεταρίζουν φοβισμένα, τα θλιμμένα βλέμματα. Μην 
εκβιάζεις διαβεβαιώσεις, δεν σημαίνουν τίποτα. Νιώσε μό-
νη σου ό,τι πρέπει να καταλάβεις. 
19. Διάλεξε τις μάχες σου. Άσε μερικά πράγματα να περ-
νάνε στο ντούκου, άσε καμιά πέτρα να πέσει κάτω. Αλλιώς 
φαίνεσαι απλώς εριστικός γκρινιάρης και σπαταλάς πολύ-
τιμη ενέργεια. 
20. Λέγε, έκανα λάθος. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις, 
αλλά είναι απίστευτα απελευθερωτικό. Όχι μόνο για σένα, 
απελευθερώνει αμέσως και τους άλλους γύρω σου. 
21. Να είσαι επιεικής με τους ανθρώπους. Ποτέ με τον ε-
αυτό σου. 
22. Συγχώρεσέ την. 
23. Διάβασε κάτι, όπως παλιά. Ένα βιβλίο με σημειώσεις 
στα λευκά. Σταματάς λίγα λεπτά και σκέφτεσαι, συνήθως 
κάτι δικό σου. Ξαναγυρνάς και καταλαβαίνεις τι σου λείπει 
όταν διαβάζεις στην οθόνη. 
24. Πίεσε λίγο τον εαυτό σου, ξεβολέψου. Βγες από την επι-
μελώς προστατευμένη ζώνη ασφαλείας που έχεις δημιουργή-
σει και κάνε κάτι καινούργιο. Πήγαινε βόλτα σε μέρη που δεν 
ανήκεις, μίλα με ανθρώπους που δεν είναι κοντά σου, πάρε 
ρίσκα. Ζήσε μια περιπέτεια με έναν ξένο. Άφησε μια φορά να 
σε οδηγήσει το σώμα σου. Κάποτε τα συναρπαστικά πράγμα-
τα συμβαίνουν δίπλα μας. Είναι δωρεάν και μένουν αξέχαστα. 
Αυτό που λείπει συνήθως, είναι η δική μας διαθεσιμότητα. 
25. Τρώγε αργά. Όχι μηχανικά, επειδή πρέπει. Νιώσε τη 
γεύση. Μην είσαι λαίμαργος. Η λαιμαργία επιτρέπεται μό-
νο στον έρωτα. 
26. Περίμενέ την. Μεγάλωσε το χρόνο αναμονής. Μέ-
χρι να μην αντέχεις άλλο. Ώσπου να θες μόνο αυτό, να μην 
μπορείς να σκεφτείς τίποτε άλλο, να νιώθεις μόνο οδυνηρή 
τη σωματική απουσία. 

27. Να είσαι τρυφερός και άγριος στον έρωτα. 
Απαλό και καυτό μαζί. 
Όχι, δεν είναι αντιφατικό. Μόνο έτσι είναι. 

28. Μην είσαι ανικανοποίητη. Μη ζητάς ακόμα κάτι πιο 
πολύ. Είναι εξοντωτικό για τους άλλους και αυτοκαταστρο-
φικό για σένα. Η απόλαυση είναι στιγμές. Δεν έχει να κάνει 
ούτε με την ποσότητα ούτε με τη διάρκεια. 
29. Αν ένα τηλέφωνο, μια επίσκεψη, ένα μήνυμα μπορεί να 
δώσει χαρά σε κάποιον, μην αμελήσεις ούτε μια φορά να το 
κάνεις. Θα ωφελήσει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι φαντάζεσαι 
και η χαρά του άλλου επιστρέφει σε σένα. 
30. Στέλνε λιγότερα mail, post στο FB, ανέκδοτα που διά-
βασες στους φίλους σου, group messages. Μη νομίσεις ότι 
είναι επικοινωνία. Χάσιμο χρόνου είναι. Όποιος σκοτώνει 
την ώρα του δεν δολοφονεί κανέναν. Αυτοκτονεί. Μίλα 
όταν έχεις πράγματι κάτι να πεις. 
31. Σκέψου πριν μιλήσεις. Μην ακούς αυτούς που λένε ότι 
έτσι φρενάρεις τον αυθορμητισμό σου. Για μερικές κουβέ-
ντες που είπαμε μετανιώνουμε μια ζωή. Μια λάθος φράση 
κάποτε είναι αρκετή για να χάσεις τα πάντα. 
32. Κοίτα περισσότερο τον ουρανό. 
33. Υποσχέσου μου ότι του χρόνου τέτοια μέρα θα ’μαστε 
πάλι όλοι εδώ, όλοι καλά. A

20+13 πράγμάτά νά κάνεις άυτή τή χρονιά



ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

«Να πάει να 
γαμηθεί και η Φάνη 

και το Σμίγκολ».
(Πρωτοχρονιά στις 7μισι το πρωί, 

Πλάκα)

7χρονος πιτσιρίκος: 
Μπαμπά, θέλω ποπ-κορν 

και κόκακόλαααα.
Μπαμπάς: Όχι σου λέω. Δεν πάει 

αλμυρό με γλυκό.
(Δράμα στο κυλικείο του Αθήναιον, ÇΧό-

μπιτÈ, Παρασκευή απόγευμα)

Βιβλιοπωλείο
Ελευθερουδάκης. Κυρία που τη σέρνει 

μαζί του δεκάχρονο αγοράκι.
Κυρία: Παρακαλώ, έχετε το βιβλίο 

του Τζάστιν Μπίμπερ;
Πωλήτρια: Όχι.

Κυρία: Ευτυχώς.
(Πανεπιστημίου, παραμονή 

Χριστουγέννων)

«Η μέρα έγινε 
νύχτα στην πόλη του 

Φωτός».
(Από το ρεπορτάζ για τις 

Πρωτοχρονιές στον κόσμο, στο 
δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ)

«Κανονικά 
τώρα δεν θα έπρεπε 

να παίζει 
διαφημίσεις;»

(Κοριτσοπαρέα στο διάλειμμα, προ-
βολή ÇΑνÈ Παπακαλιάτη, Αθήναιον, 

Τετάρτη βράδυ)

ΤΕΛΟΣ ΕΟΡΤΩΝ
Μα μη μου πείτε ότι δεν χρειαζόμαστε 
ακόμα μία εβδομάδα μεταξύ 
Πρωτοχρονιάς και Φώτων;

SYNTHESIS
Φέρνει πάντα υπέροχα και ολόφρεσκα 
λουλούδια απ' όλο τον κόσμο σε πολύ 
καλές τιμές. Το καλύτερο ανθοπωλείο 
της πόλης ανήκει στον ευγενέστατο 
κύριο Νίκο Βλάχο.
(Σόλωνος 27, Κολωνάκι, 210 3604.113)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
Το νέο λουκ του υπουργού Δικαιοσύνης 
με τα κοντοκουρεμένα μαλλιά μάς 
αρέσει πολύ. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ
Έσκισε με το «Αν» του. Μέσα σε 12 μέρες 
είχε κόψει 250.000 εισιτήρια. 
Αλλά τον είδα με τι επιμέλεια δούλεψε 
όλο τον προηγούμενο χρόνο.  
Και δεν είναι από τα παιδιά που το είχε 
ποτέ ανάγκη στη ζωή του.

ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ
Από την ATHENS VOICE και το ραδιόφω-
νο, τέλος του μήνα θα εμφανιστεί στην 
«Ούλρικε Μάινχοφ» σε σκηνοθεσία Α. Κα-
ραζήση. Η πρώτη έκπληξη της χρονιάς.

66 ΧΡΟΝΩΝ Ο DANID BOWIE
Όσο και η Χίλαρι Κλίντον, ο Έλτον Τζον,  
η Μαρία Φαραντούρη και ο Βύρων  
Πολύδωρας. Χάθηκα.

ΖΕΡΑΡ ΝΤΕΠΑΡΝΤΙΕ
Άλλο ρώσικη αρκούδα, άλλο αρκουδιά-
ρης, Ζεράρ. Μην τα μπερδεύεις.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Ακούστηκε ότι περίσσεψαν πολλά 
κομμάτια.

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Να δείτε που θα αρχίσουν όπου να 'ναι οι 
βροχές και η αιθαλομίχλη θα γίνει 
λασποτσιμέντο.

ΖΟΝΑΡ’Σ 
7 ευρώ ο χριστουγεννιάτικος καφές; 
Να τον λουστείτε μόνοι σας.

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
Μετά τις θεατρικές του επιτυχίες, 
τώρα και σε ταινία του Πιατά. 
Άντε, σύντομα και στο τσίρκο 
Μεντράνο, κύριε πρύτανη.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ
Γιατί δεν πάει να καταταγεί στη 

Λυβική Τζαμαχιρία;

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ
350.000 ευρώ πρόστιμο πλήρωσαν 
οι κατασκευάστριες εταιρείες 
για την απάτη.

ΠΑΝΙΚΑΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
Πατήστε delete.

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

«Για το κουδούνι της ΔΕΗ 
χτυπήστε δίπλα Δεκελαίων 

29, το κουδούνι 
Ντουράν Ντουράν».
(Τοιχοκολλημένο έξω από του 

Κραουνάκη, Παρασκευή βράδυ)

Η Τέχνη στην εποχή της Κρίσης (βαρύτατη περίπτωση). 
Εικαστική εγκατάσταση με τίτλο «Ανθρωποκεντρισμός» 

σε κήπο πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι. 

Φτιάξε μου τη μέρα
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MoNeY BAcK  
Δωρεάν χρήσή των Μεσων Μάζικήσ 

Μεταφορας για ολους

Π
ώς θα σου φαινόταν τα εισιτήρια που ακυρώνεις 
στο μετρό ή σε οποιοδήποτε άλλο Μέσο Μαζικής 
Μεταφοράς να γίνονται επιπλέον χρήματα στο 

πορτοφόλι σου; Και να πληρώνεις με αυτά μέρος των 
αγορών σου; Κι όμως, γίνεται. Πρόκειται για το σύστη-
μα Money Back, μια ελληνική δημιουργική ιδέα κατο-
χυρωμένη σε διεθνές επίπεδο, στο οποίο συμμετέχουν 
περισσότερες από 170 ελληνικές επιχειρήσεις, σε μια 
αλυσίδα με οφέλη για όλους. Για τον επιβάτη των ΜΜΜ, 
ο οποίος στην ουσία θα μπορεί να μετακινείται χωρίς 
κόστος, αφού τα χρήματα για την προμήθεια των εισι-
τηρίων θα του επιστρέφονται μέσω των αγορών του· 
για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, που αποκτούν 
πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού χωρίς κόστος· 
αλλά και για το περιβάλλον και την κοινωνία, καθώς 
δίνεται στον πολίτη ισχυρό κίνητρο να χρησιμοποιεί 
τα ΜΜΜ, με ανεκτίμητα τα αποτελέσματα στη ζωή της 
πόλης. Ένα έξυπνο σύστημα που συνδέει την οικονομία, 
την κοινωνία, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις. 
Το εκπληκτικό αυτό σύστημα εξαργυρώνει τα εισιτήρια 
όλων των ΜΜΜ, αστικών και υπεραστικών, ελληνικών 
και ευρωπαϊκών, χωρίς ημερομηνία λήξης, με την αξία 
τους σε ευρώ. Όλα τα συμβεβλημένα καταστήματα έ-
χουν το σήμα Money Back, ενώ μπορείτε να τα βρείτε 
συγκεντρωμένα στην ανανεωμένη κάθε φορά λίστα 
στο www.moneybacksystem.gr και στο Facebook 
www.facebook.com/MoneyBackGR

Θα πέταγες 
ποτέ τα 
χρήματά σου;

ΜετάκινήΘειτε

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

ςτην Πολη
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Το ΕξώφΥΛΛο μΑς 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Helmut Middendorf. Γεννήθηκε 
το 1953 στο Dinklage της Γερμανίας, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 
Σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών τoυ Βερολίνου και  ήταν ιδρυτι-
κό μέλος της Galerie am Moritzplatz (1979). Δίδαξε ως καθηγητής πει-
ραματικό κινηματογράφο στην Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου 
(1979). Πήρε την υποτροφία DAAD στη Νέα Υόρκη (1980). Έχει συμμε-
τάσχει σε αναρίθμητες εκθέσεις σε Μουσεία και κέντρα Σύγχρονης 
Τέχνης, συμπεριλαμβάνοντας ατομικές εκθέσεις στο Μουσείο Μπενάκη (Αθήνα), στο Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη), στο Kunstverein Kaponier ( Φέχτα) και στο Μουσείο 
Kloppenburg ( Κλόπενμπουργκ). Η δουλειά του έχει εκτεθεί σε πολλές γκαλερί και μουσεία του 
κόσμου, και έργα του φιλοξενούνται σε περισσότερες από 30 συλλογές μουσείων. Ως τις 9/2 στην 
Γκαλερί «Ελένη Κορωναίου» (Δημοφώντος 30 & Θορικίων 7, Θησείο) μπορείτε να δείτε την τελευταία 
έκθεσή του «Observer».

do it! Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης αναλαμβάνει να σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. Στο τέλος 
της χρονιάς όλα τα εικαστικά εξώφυλλα θα συγκεντρωθούν για να εκτεθούν στο Μουσείο 

Μπενάκη, όπου και θα είστε όλοι καλεσμένοι.

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου
Σκοπός του σεμιναρίου
Η λογοτεχνία απέναντι στην κρίση: αυτό είναι το 
θέμα του κύκλου των συζητήσεων που θα έχου-
με τον προσεχή Ιανουάριο στο Βιβλιοπωλείο των 
εκδόσεων Πατάκη με πεζογράφους, δοκιμιογρά-
φους, φιλολόγους, κριτικούς και δημοσιογρά-
φους, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών τις οποίες 
αναλαμβάνουν τα εργαστήρια δημιουργικής γρα-
φής «Σχόλη». Τι κάνει σήμερα η λογοτεχνία για την 
κρίση; Πώς την απεικονίζει και ποιους τρόπους 
χρησιμοποιεί για να την αποτυπώσει και να την 
ερμηνεύσει; Κι ακόμα, τι πρέπει να προσδοκούμε 
στο μέλλον; Πώς μπορούν να ανταποκριθούν οι 
συγγραφείς στα επιτακτικά αιτήματα των καιρών 
χωρίς να θολώσουν την τέχνη τους;

Χρήστος Οικονόμου
Πώς απεικονίζει την κρίση η λογοτεχνία σή-
μερα και ποιους τρόπους χρησιμοποιεί για να 
την αποτυπώσει και να την ερμηνεύσει; 
Η απεικόνιση της κρίσης από τη λογοτεχνία μπο-
ρεί να γίνει με μυριάδες τρόπους, όπως συμβαίνει 
με όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν (ή θα έ-
πρεπε να απασχολούν) ένα συγγραφέα. Υποθέτω 
πως ο τρόπος που επιλέγει ο καθένας εξαρτάται 
από την ευαισθησία και τις αγωνίες του, την οξυ-
δέρκεια, τα βιώματα, τη δημιουργική ικανότητά 
του κ.ο.κ.  Η λογοτεχνία, έτσι όπως την αντιλαμ-
βάνομαι εγώ, δεν είναι χρονογράφημα, ρεπορτάζ, 
πολιτικό μανιφέστο ή εγχειρίδιο αυτοβοήθειας.  
Αυτό σημαίνει ότι ο συγγραφέας οφείλει να κρα-
τήσει λεπτές ισορροπίες: καλείται να πάρει θέση 
για γεγονότα ιστορικής σημασίας, αλλά ταυτό-
χρονα να τηρήσει την απαιτούμενη απόσταση από 
αυτά τα γεγονότα, προκειμένου το βλέμμα του να 
διαπεράσει το προφανές και να διεισδύσει στο υ-
πέδαφος της κρίσης, η φωνή του να 
μην αναμειχθεί με την οχλοβοή των 
καιρών, η κρίση του να μη στομώσει 
από αναμασημένες βεβαιότητες και 
χιλιοειπωμένες κενολογίες. Η προ-
σπάθεια αυτή, για ένα συγγραφέα 
που έχει αξιώσεις από το έργο του, 
είναι επώδυνη και ριψοκίνδυνη. Σε 
τελική ανάλυση, όμως, η λογοτεχνία 
που χρειαζόμαστε τώρα είναι η λο-
γοτεχνία που χρειαζόμαστε πάντα:  
μια λογοτεχνία με ήθος, δηλαδή μια 
λογοτεχνία που μας εμψυχώνει και 
μας παροτρύνει να αναζητήσουμε 
εκείνες τις οικουμενικές αξίες που 

θα μας βοηθήσουν να παραμείνουμε άνθρωποι σε 
καταστάσεις τόσο απάνθρωπες όσο οι σημερινές.    

Αλέξης Πανσέληνος
Πώς μπορούν να ανταποκριθούν οι συγγρα-
φείς στα επιτακτικά αιτήματα των καιρών χω-
ρίς να θολώσουν την τέχνη τους;
Πρώτ’ απ’ όλα θα έπρεπε να είναι τελείως –ή έ-
στω σχετικά– ξεκάθαρο ποια είναι τα αιτήματα 
των καιρών. Και δεν νομίζω πως είναι. Δύσκολο 
ν’ απαντήσεις σε μια ερώτηση που παραμένει η 
ίδια ένα ερωτηματικό. Αυτό που ονομάζουμε Κρί-
ση, σήμερα ήρθε να ξυπνήσει μια κοινωνία που 
για δεκαετίες ονειρευτόταν πως είναι πλούσια και 
άνετη. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (σύντομα 
και στην Αμερική) ο κόσμος ανακαλύπτει πως ο 
παράδεισος της ελεύθερης αγοράς αφορά μόνο 
τις πολυεθνικές και τους τραπεζίτες. Οδυνηρή η 
αφύπνιση, αβέβαιος ο τρόπος για εξεύρεση λύ-
σεων και εναλλακτικών προτάσεων. Η Ελλάδα έ-
χει γνωρίσει «κρίσεις» πολύ πιο κρίσιμες από την 
παρούσα. Έχει γνωρίσει δικτατορίες, πολέμους 
και εμφύλιο. Υπήρξαν γενιές που κατάφεραν να 
επιζήσουν και να βγουν με το κεφάλι ψηλά – παρά 
τα βαθιά τραύματα. Οι απαντήσεις στα σημερινά 
προβλήματα θα βρεθούν περισσότερο στο πεδίο 
του πολιτικού προβληματισμού και λιγότερο στο 
πεδίο της τέχνης. Η τέχνη χρησιμεύει σαν καθρέ-
φτης της κοινωνίας. Μας κάνει να συνειδητοποι-
ήσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε, τον κόσμο 
τον οποίο κατασκευάσαμε εμείς οι ίδιοι με τις ε-
πιλογές μας – μας κάνει να δούμε στον καθρέφτη 
το πρόσωπό μας. Έτσι θα πάρουμε τις αποφάσεις 
μας για το αν μας αρέσει ή όχι αυτό που βλέπουμε. 
Αν υπάρχει κάποιο επιτακτικό αίτημα των καιρών 
από την τέχνη, αυτό πρέπει να είναι. Χρειάζονται 
συγγραφείς ικανοί να διακρίνουν πέρα από τη μύ-

τη τους τον κόσμο και τον εαυτό 
τους ως μέρος του κόσμου αυτού. 
Το αν θα θολώσουν ή όχι την τέ-
χνη τους, αφορά αποκλειστικά το 
ταλέντο και την ποιότητά του κα-
θενός. Τα θέματα σπάνια ζυγίζουν 
στην αξία της τέχνης. Το παιχνίδι 
παίζεται στο χειρισμό. 

Info Βιβλιοπωλείο Πατάκη, Ακα-
δημίας 65, 210.38.11.740, 6.30-
8.00, € 20 και για τις 4 συναντήσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
210.36.50.073 (9.00-5.00)

‘’Η λογοτεχνία απέναντι στην κρίση’’
Στo πρόγραμμα των συναντήσεων των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής «Σχόλη» των 
εκδόσεων Πατάκη (Ακαδημίας 65) σε επιμέλεια Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, που ξεκίνησε 
στις 7/1, συμμετέχουν οι Αλέξης Πανσέληνος (14/1), Χρήστος Χωμενίδης - Ηλίας Κανέλ-
λης (21/1) και Στρατής Χαβιαράς - Χρήστος Οικονόμου (28/1). Τρεις από τους συμμετέχο-

ντες εξηγούν τη λογική των συναντήσεων στην A.V. 

τη τους τον κόσμο και τον εαυτό 
τους ως μέρος του κόσμου αυτού. 
Το αν θα θολώσουν ή όχι την τέ
χνη τους, αφορά αποκλειστικά το 
ταλέντο και την ποιότητά του κα
θενός. Τα θέματα σπάνια ζυγίζουν 
στην αξία της τέχνης. Το παιχνίδι 
παίζεται στο χειρισμό. 

Info 
δημίας 65, 210.38.11.740, 6.30-
8.00, € 20 και για τις 4 συναντήσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
210.36.50.073 (9.00-5.00)

ΔΩΡΟ
Η  Α .V.  ε ξ α -
σφάλισε από 

μία συμμετοχή 
δωρεάν για δύο αναγνώ-
στες. Στείλτε e-mail στο 
contest@athensvoice.
gr μέχρι την Παρασκευή 
11 Ιανουαρίου με θέμα: 
«Λογοτεχνία». Μετά από 
κλήρωση, οι νικητές θα 
ενημερωθούν με e-mail. 
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KAZAMIAΣ

ΓΕΝΑΡΗ θα καταργηθούν
τα ημερολόγια των Μάγιας

κι οι προφητείες θα εκδοθούν
της Μάγιας της Μελάγιας

ΦΛΕΒΑΡΗ στις Αποκριές
Αντώνης, Φώτης, Μπένυ

σαν τρεις πανάσχημες γριές
θα βγουν μασκαρεμένοι

ΜΑΡΤΙΟ θα αποκαλυφτεί
πως ένα γιουσουφάκι
είχε τρελά ερωτευτεί
με τον Καραϊσκάκη 

ΑΠΡΙΛΗ θα ’χουμε εκλογές
πρωθυπουργό Αλέξη

θα μας μοιράσει επιταγές
και Βραζιλιάνες σέξι

ΜΑΗ θα κουρευτεί γουλί
ο Πέτρος Γαϊτάνος

θα φύγει στην Ανατολή
να γίνει μουσουλμάνος

ΙΟΥΝΙΟ θα παντρευτούν
ο Μάκης με τον Λάκη

κουμπάροι θα παρευρεθούν
η Βίκυ με τον Άκη 

ΙΟΥΛΙΟ θα εκτοξευτεί
με πύραυλο ο Νότης

πλήρωμα θα ’ναι η Σαρρή
Ζωζώ και Φλωρινιώτης

ΑΥΓΟΥΣΤΟ θα ακουστεί φωνή
στην Παναγιά της Τήνου 

«Γιατί δεν μπαίνει στη στενή
ο Παπακωνσταντίνου;»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Αρειανοί
θα εμφανιστούν στη Βούλα
και θα αρπάξουν ζωντανή

τη δύστυχη τη Ρούλα

ΟΚΤΩΒΡΙΟ λίρες χρυσές
θα βρούμε στο Ντα Κάπο
που είχαν θάψει τα Ες-Ες

στο πάτωμα από κάτω
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ θα εμφανιστεί
στην εκπομπή της Στάη

η Μέρκελ και θα αποδεχτεί 
αυτά που μας χρωστάει

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ θα ψεκαστεί
η Ελλάδα με χασίσι

αυτή η χρονιά θα ξεχαστεί
και μια άλλη θα αρχίσει 

Toυ Γιώργου Θ. Παυριανού

Εικονογράφηση
Sotos Anagnos
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City Lover
Του Δημητρη Φύσσα

Με Μεράκι γιά την άθηνά
Ο Τίτος Γιοχάλας και η Τόνια Καφετζάκη 

μόλις κυκλοφόρησαν το ενδιαφέρον αθη-

ναιολογικό βιβλίο «Ιχνηλατώντας την πόλη 
με οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία» (εκδ. 

Εστία). Μέσα από μια σειρά διαδρομές στην 

πόλη τού σήμερα, οι συγγραφείς εξετάζουν 

κτίρια, γειτονιές, τοπωνύμια, καφενεία και 

άλλα στοιχεία, παραθέτοντας αντίστοιχες 

λογοτεχνικές, δημοσιογραφικές ή νεολαο-

γραφικές πηγές. Μη σας τρομάξει ο όγκος 

του βιβλίου: δεν είναι βαρυφόρτωμα, είναι 

όγκος αγάπης και γνώσης.

το κουτι κάι το κουΜπι του
Χρειάστηκα σκοινί για τις θηλιές ενός αρχαί-

ου μοντγκόμερι που έχω. Ρωτώντας, βρέθη-

κα στο μαγαζί Παυλίδη-Παλαιστίδη. Βρήκα 

ό,τι ζητούσα, πάμφτηνο (κάτω από 1 ευρώ), 

πήρα και κορδόνια για τα παπούτσια μου (ί-

δια τιμή) και χάζεψα μαλλιά, μπαμπάκια, λά-

στιχα, δαντέλες, κουμπιά (πάντα με γοητεύ-

ουν τα κουτιά που έχουν απέξω το καθένα το 

κουμπί του), φερμουάρ κ.λπ. Αγ. Μάρκου 29, 
210 3216.356 

θεάτρικη άνάγεννηση
Το ότι η πόλη ζει τη θεατρική της αναγέννηση 

το βλέπουμε όλοι. Εκατόν τόσα θέατρα, εκα-

τοντάδες νέοι ηθοποιοί (και σκηνοθέτες και 

ενδυματολόγοι και μουσικοί και... και...) πα-

λιά και καινούργια έργα (ψαγμένα συνήθως), 

χαμηλά εισιτήρια και αξιοσημείωτη προσέ-

λευση θεατών αποτελούν ένα καλό αντίβα-

ρο στην Αθήνα της κρίσης. Το ότι οι περισσό-

τεροι νέοι δεν βιοπορίζονται από το θέατρο 

(μάλιστα βάζουν κι από την τσέπη τους, κα-

μιά φορά, για να ανέβει η παράσταση), αλλά 

κάνουν κάποια άλλη δουλειά ή είναι άνεργοι 

είναι αλήθεια, όμως έτσι έχουν τα πράγματα. 

Και οι ηθοποιοί του Κουν ετεροαπασχολού-

μενοι ήταν στο ξεκίνημά τους και για αρκετά 

χρόνια, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το Θέατρο 

Τέχνης να γίνει αυτό που έγινε. Αυτή η μεγά-

λη θεατρική έκρηξη μόνο καλά προοιωνίζε-

ται. Στο κάτω κάτω, όπως έγραφε και ο Μαρξ, 

«η τέχνη δεν δημιουργεί μόνο ένα αντικείμε-

νο για το υποκείμενο, αλλά κι ένα υποκείμενο 

για το αντικείμενο». Πάει να πει, καλλιέργεια 

και του κοινού και των καλλιτεχνών.  

γιάτι το λενε λάυριο
Όπως όλοι ξέρουμε, η περιοχή αυτή στη 

νότια άκρη της Αττικής είναι γνωστή για τα 

μεταλλεύματά της. «Λαύρα» στα αρχαία ση-

μαίνει, ανάμεσα στ’ άλλα, στενό δρομάκι/ 

υπόνομος/ στοά.  Άρα Λαύριο είναι τόπος με 

υπόγειες στοές, δηλαδή ορυχείο. 

πάνάθηνάϊκοσ
Η κατεξοχήν ομάδα της πόλης μας (και του 

γράφοντος, φυσικά) πάει από το κακό στο 

χειρότερο. Τη στιγμή που γράφω αυτή τη 

στήλη (Τρίτη μεσημέρι), ανακοινώθηκε ο τρί-

τος προπονητής του για φέτος, παρόλο που 

μόλις ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος του ποδο-

σφαιρικού πρωταθλήματος (!). Είναι κάποιος 

παγκοσμίως άγνωστος, δίχως περγαμηνές 

και άνεργος Ισπανός, ονόματι Φάμπρι, ο οποί-

ος πήρε τη θέση του Ρότσα. Λεπτομέρειες: 
www.gazzetta.gr/podosfairo/article/359480-
o-fampri-toy-protathlitismoy-vids. Να δούμε 

πόσο θα κάτσει κι αυτός. A    

➜ d.fyssas@gmail.com

ΔηΜοτικά σφάγειά
Η οδός Πειραιώς είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες δρόμους της πόλης, τόσο για τη σύγχρονη 
ζωή (καινούργιο Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Κακογιάννη κ.ά.), όσο και για τα παρελθοντικά (κουφάρια 
παλιών εργοστασίων, αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού κ.ά.), αλλά και για τις ενδιάμεσες καταστάσεις  
(η Τεχνόπολη στο Γκάζι, το Πιλ Πουλ κ.ά.). Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις είναι τα παλιά 
δημοτικά σφαγεία της Αθήνας, που ανήκουν στο σημερινό δήμο Ταύρου (στη φωτογραφία η είσοδός 
τους). Όπως διαβάζουμε στη μαρμάρινη υπέρθυρη επιγραφή, εγκαινιάστηκαν από τον άξιο δήμαρχο 
Εμμανουήλ Μπενάκη (ναι, απ’ αυτόν μετονομάστηκε η Προαστίου σε Μπενάκη, γιατί εκεί ήταν το 
σπίτι του) το 1916, δηλαδή σχεδόν έναν αιώνα πριν. (Οι Μπενάκηδες ήταν μια εξαιρετική οικογένεια 
ανοιχτόμυαλων βενιζελικών αστών και πολλά τους χρωστάει αυτή η πόλη). Ο σύγχρονος επισκέπτης 
των σφαγείων βλέπει έναν τεράστιο άδειο χώρο και φαντάζεται πολλά για την παλιά του λειτουργία.  

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο
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Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης τρίβει τα χέρια 

του από ικανοποίηση. Η «Επιχείρηση Καθα-

ρά Χέρια» θα αποδειχθεί εντέλει η αποδο-

τικότερη προεκλογική καμπάνια ever. Στην 

6η πτέρυγα του Κορυδαλλού ετοιμάζουν 

νέα διαρρύθμιση στα κελιά για να έχουν τη 

δυνατότητα φιλοξενίας περισσοτέρων ε-

νοίκων. Οι έρευνες οδηγούν αναπόφευκτα 

σε νέες προφυλακίσεις. Στη λίστα αναμο-

νής ηχηρά ονόματα, αλλά οι «λεπτομέρει-

ες» των ερευνών καθυστερούν λόγω του 

όγκου των φακέλων. Γιάννος Παπαντωνί-

ου και Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος πρωταγω-

νιστούν σε αυτή τη διαδικασία.

Αντώνης Σαμαράς σχεδιάζει να 

καρπωθεί τα αποτελέσματα της 

επιχείρησης αλά Ντι Πιέτρο. Μόνο 

που στην Ιταλία η κάθαρση οδή-

γησε στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Η Ιταλία 

είναι συνηθισμένη σε λιμπρέτο τύπου Opera 

Buffa. Στην Ελλάδα είμεθα συνηθισμένοι 

στον μπερντέ του Καραγκιόζη. Πρόκειται 

για δύο διαφορετικά μοντέλα κουλτούρας. 

Στο Μαξίμου κάνουν την πάπια και διατη-

ρούν αποσ τάσεις από τις αναταραχές 

που προκαλούν οι έρευνες για τη λίστα 

Λαγκάρντ. Ξέρουν ότι στην Κοινοβουλευ-

τική Ομάδα της ΝΔ υπάρχουν πολλοί που 

αρνούνται να υποστηρίξουν τον Ευάγγελο 

Βενιζέλο σε αυτή την ιδιότυπη περιδίνησή 

του. Άλλωστε είναι και η μυστική ψηφο-

φορία για την Προανακριτική, που δυσκο-

λεύει τα πράγματα. Φαντάσου η πρόταση 

του ΣΥΡΙΖΑ να υπερισχύσει τελικά εκείνης 

της συγκυβέρνησης και να παραπεμφθεί 

και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λιγουλάκι δύ-

σκολο, βεβαίως, αφού η πολιτική άλγεβρα 

προβλέπει το αντίθετο. Αλλά σε καιρούς 

χαλεπούς όλα μπορούν να γίνουν, ακόμη 

και να «ανακαλυφθούν» υδρογονάνθρακες 

στη Γαύδο, άντε και στα ανοιχτά της Παλαι-

όχωρας. Στην Ιπποκράτους επιχαίρουν. Το 

γιατί παραπέμπει ευθέως στο ντιβάνι του 

ψυχαναλυτή. Επιτέλους, λένε, ο Βενιζέλος 

έχει ρόλο να παίξει και χώρο για πολιτικούς 

ελιγμούς να κάνει και πραγματικό εχθρό να 

υποδείξει. Τον περίφημο Ιωάννη Διώτη, δε-

ξί χέρι παλαιόθεν του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 

Προφανώς εκεί βρίσκονται σε καθεστώς 

αντικαταθλιπτικής καταστολής.  

Στη ΔΗΜΑΡ συνεδριάζουν. Είναι απίστευτο 

το πόσο συχνά συνεδριάζουν στην Αγίου 

Κωνσταντίνου. Μετά τον Μιχελογιαννάκη, 

που έφυγε μόνος του, οι άλλοι δύο βουλευ-

τές, ο Βουδούρης και ο Μουτσινάς, απομα-

κρύνθηκαν με υπογραφή προέδρου του 

κόμματος. Η ΔΗΜΑΡ πληρώνει το τίμημα 

του ανοίγματός της στους πασοκογενείς. 

Σύντομα θα το πληρώσει στο ακέραιο και ο 

ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε καιρό γι’αυτά. 

Στην Κουμουνδούρου προβαίνουν σε έναν 

υπεραπλουστευμένο συλλογισμό. Αν το ΠΑ-

ΣΟΚ καταρρεύσει ολοκληρωτικά τότε θα ε-

νισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑΡ. Η σταδιακή 

και αναπόφευκτη διάλυση των Ανεξάρτητων 

Ελλήνων, που αποτελεί παρενθετικό μόρ-

φωμα, θα ενισχύσει τη ΝΔ και λιγότερο τη 

Χρυσή Αυγή. Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ θα 

παιχθεί ένα παιχνίδι επιρροής στο χώρο της 

Κεντροαριστεράς. Σε αυτό το παιχνίδι η Αγί-

ου Κωνσταντίνου επιθυμεί να έχει πρωτεύ-

οντα ρόλο. Για το λόγιο αυτό απέρριψε την 

εισήγηση των Νίκου Μπίστη και Θόδωρου 

Μαργαρίτη. Ο Μπίστης ήδη είπε ένα μισό α-

ντίο. Αυτά όμως είναι σχέδια επί χάρτου. 

Στην Αγίου Κωνσταντίνου επενδύουν στη 

μακροημέρευση του κυβερνητικού σχή-

ματος. Θεωρούν, και έχουν δίκιο έως ένα 

σημείο, ότι κάθε μέρα που περνά ο ΣΥΡΙΖΑ 

θα καλείται να επιλύσει προβλήματα εσω-

τερικής συνοχής, επικοινωνιακής παρου-

σίας, ενιαίου πολιτικού λόγου, ξεκάθαρης 

πολιτικής εικόνας και κρυστάλλινης πολι-

τικής γραμμής. Με λίγα λόγια στη ΔΗΜΑΡ 

πιστεύουν πως ο χρόνος είναι σύμμαχος και 

εχθρός του Αλέξη Τσίπρα. Με μία διαφορά. 

Στο ελληνικό πολιτικό τοπίο, ο ορθολογι-

σμός είναι μειονέκτημα.

Ο Γιάννης Στουρνάρας θα αποδειχθεί ως ο 

σημαντικότερος αντίπαλος του Χρύσανθου 

Λαζαρίδη (συγνώμη... του Αντώνη Σαμαρά). 

Είναι αυτός που δίνει το «στίγμα» στους 

παράγοντες του εξωτερικού. Δεν είναι ε-

ντυπωσιακός ούτε γοητευτικός. Δεν είναι 

χαρισματικός, αλλά είναι σοβα-

ρός. Γύρω του στήνεται ένας 

«κύκλος προσδοκιών». Δεν δια-

δραματίζει ρόλο «εισαγγελέα», 

αλλά παραπέμπει σε αυστηρό 

δάσκαλο της εποχής του μαυρό-

ασπρου κινηματογράφου. Είναι 

συμπαθητικά αντιπαθής, δηλα-

δή. Προσέξτε τον. Η Ευρώπη και 

η Ελλάδα έχουν ανάγκη από αυ-

στηρούς δασκαλάκους.

Στην Ιταλία ένας άλλος «κοινός 

άνθρωπος», ο Μπερσάνι, «χτυ-

πά» πρωθυπουργία με την ανοχή και τη βο-

ήθεια του κεντρώου Μόντι. Μία από τα ίδια, 

δηλαδή. Η σύνθεση της πολιτικής σούπας α-

ποτελείται από ταυτόσημα υλικά. Ο «άοσμος» 

Ολάντ τρίβει και αυτός τα χέρια του. Η Γαλλία 

τα καταφέρνει χωρίς κραυγές. Οι παροικού-

ντες των Βρυξελλών γνωρίζουν από πρώτο 

χέρι πως το Παρίσι, με τον ένα ή με τον άλλο 

τρόπο, στρίμωξε το Βερολίνο. Η κεντροδεξιά 

Μαδρίτη προτιμά σε αυτή τη φάση κεντρο-

αριστερό εραστή. Κάπως έτσι στήνονται οι 

παροδικές, αλλά τόσο χρήσιμες συμμαχίες.

Η δεύτερη θητεία Ομπάμα βάζει τα θεμέλια 

της επόμενης 20ετίας της αμερικανικής πο-

λιτικής. Οι ΗΠΑ ξέρουν πως το 2030 θα είναι 

η δεύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο 

και πως χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η 

Τουρκία θα διαδραματίζουν σημαντικότερο 

ρόλο από την Ευρώπη. Στρατηγική επιλογή 

των ΗΠΑ είναι ο Ειρηνικός. Η αμερικανική 

στρατιωτική ισχύς θα βασιστεί σε τεχνο-

λογίες και όχι σε ανθρώπινους πόρους. 

Ορισμένοι στην Ουάσιγκτον προτρέπουν 

προς μία συμμαχία με την Κίνα, που θα είναι 

η πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. 

Η Ευρώπη δεν αποτελεί πλέον προτεραιό-

τητα. Η παρακμή της, οικονομική και δημο-

γραφική, θα συνεχιστεί. Η Μέση Ανατολή θα 

εξακολουθεί να «βράζει» κατά τη διάρκεια 

της επόμενης 20ετίας. Το Πακιστάν και το 

Αφγανιστάν ενδεχομένως να εξαφανιστούν 

από το χάρτη, ακόμη και ως κρατικές οντό-

τητες. Ελλοχεύει ο κίνδυνος ακόμη και πυ-

ρηνικού σεναρίου σε αυτή τη γωνιά της γης, 

όπου οι αντιφάσεις είναι ισχυρότερες του 

ενστίκτου επιβίωσης. Όχι, τα παραπάνω δεν 

αποτελούν τμήμα του Καζαμία της ATHENS 

VOICE, αλλά πυρήνα της ανά τετραετία δη-

μοσιοποίησης της έκθεσης του «National 

Intelligence Council» των ΗΠΑ. 

Στη μικρή αυτή χώρα του Αίμου, αρχίζει μία 

παρατεταμένη περίοδος καθαρτηρίου όπου 

θα κυριαρχεί ο «Εισαγγελισμός», δόγμα που 

κατά τη γνώμη ορισμένων θα συμβάλει στην 

κάθαρση του πολιτικού σκηνικού. Στην πρά-

ξη, οι εξελίξεις ενδεχομένως να επιβεβαιώ-

σουν τη σθεναρή απαισιοδοξία που εκφρά-

ζει η Κική Δημουλά στην πολύ πρόσφατη 

συνέντευξή της στη «Herald Tribune». Στο 

Μαξίμου θεωρούν πως αυτή η περίοδος θα 

συντηρικοποιήσει έτι περισσότερο τα με-

σαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα, που 

αποτελούν τη μεγάλη μάζα της δεξαμενής 

ψήφων της ελληνικής Δεξιάς. Κατά τους α-

ναλυτές αυτού του πολιτικού φάσματος, ο 

Αντώνης Σαμαράς θα μπορέσει να διεκδι-

κήσει ρόλο «Σαρκοζί» στο πολιτικό σκηνικό. 

Αυτή η πολιτική εικόνα, κατά τη 

γνώμη των συμβούλων του, θα 

του επιτρέψει να συμπιέσει τη 

δεξαμενή ψήφων της Άκρας Δε-

ξιάς, δηλαδή της Χρυσής Αυγής. 

Είναι το δόγμα που επέτρεψε 

στον Σαρκοζί να αποστεώσει το 

κόμμα του Ζαν Μαρί Λεπέν. Έτσι 

θα δικαιολογούσε ο Αντώνης Σα-

μαράς την περιφερειακή παρου-

σία στο κόμμα του ακροδεξιών 

φωνών με κεντροδεξιό μανδύα, 

που αλωνίζουν στο διαδίκτυο 

και το δεξιό Τύπο, ως αντίβαρο στις όποιες 

θεσμικές προθέσεις του Νίκου Δένδια και 

των εκσυγχρονιστών της Συγγρού.

      

Η Έλλη Στάη επιτέλους άδραξε το τηλεοπτι-

κό momentum και συνομίλησε διά ζώσης 

με το πρόσωπο των ημερών. Ο συνεντευξι-

αζόμενος(;) ήταν συγκινητικά αφελής. «Με 

θεωρούν τόσο βλάκα» είχε πει προ ημερών 

σε κάποιο δημοσιογράφο. Όχι, παιδί μου, ά-

φησέ τους να λένε. Εσύ είσαι το εξυπνότερο 

πλάσμα του κόσμου και, πάντως, ευφυέστε-

ρο του Δημήτρη Δρούτσα. A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Πολιτική

PaPakonstantinou 
syndrome 
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

ο Γιάννής ςτουρ-
νάράς δεν εινάι 
χάριςμάτικος, 
άλλά εινάι ςο-

βάρος. εινάι ςυ-
μΠάθήτικά άντι-
Πάθής, δήλάδή. 
Προςεξτε τον.

τζιχάντ
Tων άΓΓελου Τσεκερη

ΓίωρΓου κυρίΤση

Θα τα κάψω 
τα ρημάδια 
τα λεφτά μου

Τεράστια έλλειψη σε πριονίδι, 
μελαμίνες, κουφώματα, παλιά 
έπιπλα, πατσαβούρες, παλιές 
κάλτσες και σώβρακα παρατη-
ρείται στην αγορά, καθώς τα 
νοικοκυριά τα καίνε στα τζάκι 
και τις ξυλόσομπες για να α-
ντιμετωπίσουν την αύξηση στο 
πετρέλαιο. Οι αρμόδιοι καθη-
συχάζουν την κοινή γνώμη για 
το νέφος μπίχλας που καλύπτει 
την πόλη, σημειώνοντας ότι οι 
ρύποι διατηρούνται σταθερά 
μόλις έντεκα φορές πάνω από 
το όριο συναγερμού και εννιά-
μισι φορές πάνω από το όριο 
ανεξέλεγκτου πανικού. Από 
την πλευρά του ο υπουργός 
Οικονομικών κ. Στουρνάρας 
ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει 
περίπτωση μείωσης του ειδι-
κού φόρου κατανάλωσης στο 
πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς το 
Μνημόνιο που έχει υπογράψει 
η χώρα με τους εταίρους της 
τον δεσμεύει να μας πηδάει με 
κάθε δυνατό τρόπο, ασχέτως 
δημοσιονομικού αποτελέσμα-
τος. Πάντως δεσμεύτηκε ότι 
μέσα στο 2013 η κατάσταση θα 
εξομαλυνθεί με την εξίσωση 
της φορολογίας της σαβούρας 
θέρμανσης με τη σαβούρα κί-
νησης. 

Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας 
εξέδωσε ανακοίνωση με την 
οποία οι πολίτες καλούνται να 
αποφεύγουν την καύση πινακί-
δων κυκλοφορίας, ταπετσαρίας 
αυτοκινήτων, τζίβας από κα-
θίσματα, σαμπγούφερ, υγρών 
μπαταρίας και καλωδίων, και 
συνιστά οικολογικότερους τρό-
πους διαχείρισης των αυτοκι-
νήτων που αποσύρονται λόγω 
αδυναμίας καταβολής των τε-
λών κυκλοφορίας. Για το καλο-
καίρι, το Μνημόνιο προβλέπει 
τετραπλασιασμό του ενεργού 
αριθμού των κουνουπιών, επι-
κάλυψη όλων των παραλιών με 
πίσσα και εμπλουτισμό των θα-
λάσσιων υδάτων με ναυτιλιακό 
πετρέλαιο, το οποίο ως γνω-
στόν παραμένει αφορολόγητο. 
Ενδεχομένως, δε, και κρύο. ●

Ο
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Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ τΟυ Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την επείγουσσα αλλαγή format 
στις εβδομαδιαίες στήλες που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους) 

Η πιο μεταφυσική 
αλήθεια της εβδομάδας  
Κάθε φορά που ο 
πρωθυπουργός αναφέρει 
την «αξιοκρατία», την 
«επιχειρηματικότητα» και 
την «κοινωνική δικαιοσύνη» 
σαν επιχειρήματα που 
εμψυχώνουν, ένα μικρό γατάκι 
πεθαίνει, ένας Μανώλης 
Κοττάκης παίρνει εκπομπή και 
ένας διαχειριστής ακροδεξιού 
blog προσλαμβάνεται στη 
δημόσια τηλεόραση. 

Η «βρήκα-τρόπο-να-
σας-πω-ότι-πέρασα-
τις-γιορτές-στο-Gstaad-
χωρίς-να-ακούγεται-
πολύ-ξιπασμένο» 
δήλωση της εβδομάδας 
«Με τη Μαντόνα, που τη 
συνάντησα στο πάρτι του 
Βαλεντίνο στο Gstaad, δεν 
σταματήσαμε να μιλάμε για την 
κατάσταση στην Ελλάδα. Και την 
κάλεσα να επισκεφθεί την Αθήνα 
επίσημα, αφού δουλειά μου 
στο δήμο είναι η ανάδειξη της 
πρωτεύουσας, μέσω διεθνούς 
ακτινοβολίας καλεσμένων (aka: 
«φίλων μου...»). Υπογραφή: 
Ηλίας Ψινάκης 

Η «έχω-απαρνηθεί-την-
ανθρώπινη-φύση-μου-
και-έχω-μεταμορφωθεί-
σε-θεσμό» ατάκα της 
εβδομάδας  
«Ο Κύριος Τσίπρας συγκρούεται 
με την πλειοψηφία, συγκρούεται 
με το ΠΑΣΟΚ, συγκρούεται μαζί 
μου. Είναι μια λάθος επιλογή».  
Αυτό που εννοεί ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος με τα παραπάνω 
είναι ότι αν του καταλογιστούν 
ευθύνες για τη λίστα Λαγκάρντ, 
κινδυνεύει η κυβέρνηση, άρα και 
η παραμονή της χώρας στο Euro. 
Άρα, όποιος του καταλογίζει 
ευθύνες, στην πραγματικότητα 
υπονομεύει την ευρωπαϊκή 
πορεία της χώρας! Άρα, επειδή 
κανείς δεν θέλει να υπονομεύσει 
την ευρωπαϊκή πορεία της 
χώρας δεν έχει ευθύνες ο ίδιος, 
αλλά μόνο ο Παπακωνσταντίνου. 
Απλό δεν είναι; 

Το πιο εξωφρενικά, 
ανεξήγητα και 

παράλογα μεγάλο 
τραπέζι της 
εβδομάδας

Το τραπέζι μήκους οκτώ 
περίπου μέτρων που 

χρησιμοποιεί η Έλλη Στάη 
στην εκπομπή Netweek, 

όπου υποδέχθηκε τον 
Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Ο πιο ανακουφισμένος 
άγνωστος της εβδομάδας 
Εκείνος ο συμπολίτης μας 
που, αφού παρακολούθησε 
με ενδιαφέρον τις εξελίξεις 
γύρω από το θέμα της λίστας 
Λαγκάρντ, έκλεισε τη μοναδική 

ζήτησης που θα επιφέρει 
η αύξηση αυτή. Ναι, είναι 
οικονομικά πρωτοετούς. 

Η πιο καταχρηστική 
χρήση συμβόλου της 
εβδομάδας 
Η «Εκτόξευση» του λευκού 
περιστεριού, από τον Αντώνη 
Σαμαρά, κατά τη διάρκεια του 
εορτασμού των Θεοφανίων 
στον Πειραιά. Όχι δεν είναι 
ότι η συγκεκριμένη «πιο-
Πατριδογνωσία-και-Ζαχαρίας-
Παπαντωνίου» κίνηση του 
πρωθυπουργού προσπαθεί να 
μας πείσει με χοντροκομμένο 
τρόπο ότι πρόκειται για ένα 
νέο Νώε που μόλις μας έβγαλε 
με την κυβερνητική κιβωτό 
του από τον (οικονομικό) 
κατακλυσμό. Η κατάχρηση 
έγκειται στο γεγονός ότι το 
περιστέρι έχει κατοχυρωθεί 
εδώ και χρόνια στη συνείδησή 
μας ως το πτηνό που, στα 
Θεοφάνια, κάθεται πάνω στο 
φρεσκοβαμμένο μαλλί του 
Γιώργου Καρατζαφέρη. 

Η είδηση που σε 
κάνει να νοσταλγείς 
τον Κουφοντίνα της 
εβδομάδας 
Ότι την ίδια στιγμή που τα 
μπλοκάκια φορολογούνται 
από το πρώτο ευρώ, που 
μειώνονται κύριες και 
επικουρικές συντάξεις, που 
κουρεύονται εφάπαξ και 
που δεσμεύονται τραπεζικοί 
λογαριασμοί για χρέη ακόμα 
και 1.000 ευρώ, ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ η 
επιβάρυνση των ιδιοκτητών 
σκαφών, Cayenne κτλ με 
την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του Φόρου 
για τα Τεκμήρια Πολυτελούς 
Διαβίωσης που απέφερε 
περί τα 100 εκατομύρια 
ευρώ. Δηλαδή, όσο χρέη 10 
Κουρήδων. Ή όσο 200 ευρώ για 

500.000 συνταξιούχους. 

Η πιο «ας-κάνουμε-τον-
Κουρή-και-όλους-τους-
επιχειρηματίες-σαν-τον-
Κουρή-ευτυχισμένους» 
ιδέα της εβδομάδας 
Η πρόταση του Πέτρου Δούκα 
για εθελοντική εργασία των 
ανέργων, που θα δώσει τη 
νόμιμη ευκαιρία σε κάθε 
επιχειρηματία που βαρέθηκε 
να πληρώνει, να μετατρέψει 
τους υπαλλήλους του σε 
ανέργους απολύοντάς τους 
και στη συνέχεια να τους 
χρησιμοποιήσει για την ίδια 
δουλειά ως εθελοντές!

Η πιο «έτοιμο 
γκολ» δήλωση της 

εβδομάδας 
«Πληρώνω το γεγονός ότι 

είμαι κόρη του μπαμπά μου», 
από την Ανθή Σαλαγκούδη. 
Και η προφανής απάντηση: 
«Όχι, εμείς πληρώνουμε το 
γεγονός ότι είσαι κόρη του 

μπαμπά σου». 

Η πιο απροκάλυπτα 
προνομιακή μεταχείριση 
ονόματος της εβδομάδας 
Η μετατροπή του Αϊ-Γιαννιού 
σε σχολική αργία, σε αντίθεση 
με τις αντίστοιχες γιορτές του 
Αγίου Νικολάου και του Αγίου 
Γεωργίου, που παραμένουν 
εργάσιμες επειδή δεν έχουν ως 
τσατσιλίκι στην κυβέρνηση τον 
υπουργό Οικονομικών.  

Η πιο «άσε-μας-
κουκλίτσα-μου» 
διαφήμιση της εβδομάδας 
Το spot του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών, που ισχυρίζεται 
ότι «Με το να μην κόβουμε 
εισιτήριο βλάπτουμε το 
διπλανό μας στο λεωφορείο». 
Οπότε, με τη λογική αυτή, ο 
Ευριπίδης Στυλιανίδης, που 
έχει διορίσει στις συγκοινωνίες 
τη μισή Κοζάνη, η οποία 
κοστίζει σε μισθούς όσο 
χιλιάδες εισιτήρια, πόσους 
διπλανούς έχει βλάψει; A
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ζήτησης που θα επιφέρει 

500.000 συνταξιούχους. 

Η πιο «ας-κάνουμε-τον-
Κουρή-και-όλους-τους-
επιχειρηματίες-σαν-τον-
Κουρή-ευτυχισμένους» 
ιδέα της εβδομάδας
Η πρόταση του Πέτρου Δούκα 
για εθελοντική εργασία των 
ανέργων, που θα δώσει τη 
νόμιμη ευκαιρία σε κάθε 

H Μεγάλη άληθειά Της Ζωης Της εβδοΜάδάςΤο τέλος του κόσμου, 
τελικά, δεν είναι ότι 

έρχεται. Το τέλος του 
κόσμου είναι να μη σε 

πειράζει και πολύ ότι 
έρχεται το τέλος του κόσμου. 

ά
Τ

Το τέλος του κόσμου, 
τελικά, δεν είναι ότι 

έρχεται. Το τέλος του 
κόσμου είναι να μη σε 

πειράζει και πολύ ότι 
έρχεται το τέλος 

Η μετα-εορταστική 
απορία της 
εβδομάδας

Δηλαδή κάποιοι βρίσκονταν 
κουλουριασμένοι δίπλα στο 
τζάκι, ενώ έξω έβρεχε, με το 
αγαπημένο τους βιβλίο, με 

το ζεστό καφέ να αχνίζει στο 
φλιτζάνι, με τα κουλουράκια 

στο πιάτο, με τις μυρωδιές 
του ψητού να πλημμυρίζουν 
το σπίτι και θεώρησαν σκό-
πιμο να διακόψουν αυτή τη 
στιγμή για να γράψουν στο 
Facebook πόσο τέλεια στιγ-

μή είναι;

               η ΕΠιΚη ΦωΤοΓΡΑΦιΑ Της ΕβδοΜΑδΑς

Ο ΝΟμάρχης πΟυ ηθελε Νά  
άΝτάγωΝιςτει τηΝ άΝτζελά ΔημητριΟυ

Η νοσταλγική εικόνα της ελληνικής μεταπολίτευσης, τότε 
που όλα είχαν την ελαφρότητα που δίνει στα πράγματα η 

άγνοια του λογαριασμού που έρχεται. Η οριστική παύση του 
Παναγιώτη Ψωμιάδη έδωσε ευκαιρία σε αυτή την εικόνα να 

κάνει μια δεύτερη καριέρα. 

Κωμική λεπτομέρεια Νο 1: Το καθρεφτάκι (πιθανότατα από 
ποδήλατο) στη σέλα του Νομάρχη, ώστε να βλέπει ποιος 
θέλει να προσπεράσει και να τηρεί τους κανόνες οδικής 

κυκλοφορίας. 

Κωμική λεπτομέρεια Νο 2: Το άλογο δεν χρησιμοποιεί βενζίνη. 
Άρα δεν έχει σχέση με τα νοθευμένα καύσιμα, για πρόστιμα 

των οποίων εκτέθηκε νομικά ο νομάρχης. 

100 ιντσών τηλεόρασή 
του, αποτελείωσε το Malt 
ουίσκι του, άναψε φουλ το 
καλοριφέρ, καληνύχτισε τον 
μπάτλερ του και αποσύρθηκε 
στα διαμερίσματά του 
έτοιμος για έναν ήσυχο ύπνο, 
μονολογώντας: «Ευτυχώς, 
είναι όλοι απασχολημένοι με τις 
λίστες και κανείς δεν θυμάται 
την τρύπα των 12 εκατομμυρίων 
ΜΟΥ στον ΕΟΤ. Ούφ...»

Η απόδειξη ότι πριν-
πάρεις-αποφάσεις-
που-αφορούν-τη 
φορολογία-καλό-είναι-
να-γνωρίζεις-το-νόμο-
της-«ελαστικότητας»-
ανάμεσα-σε-προσφορά-
και-ζήτηση της εβδομάδας 
Το νέφος από τα τζάκια. Που 
αποδεικνύει ότι η ηλιθιότητα 
να εξισωθεί ο φόρος του 
πετρελαίου θέρμανσης 
με αυτόν του πετρελαίου 
κίνησης για να παταχθεί 
δήθεν το λαθρεμπόριο, 
συναγωνίζεται μόνο με την 
άγνοια του παγκόσμιου νόμου 
της οικονομίας που λέει ότι 
η αύξηση της τιμής ενός 
προϊόντος, για να αποφέρει 
μεγαλύτερα έσοδα, πρέπει να 
υπερκαλύπτει τη μείωση της 

Το πολιτικο-θρησκευτικό 
δίλημμα της εβδομάδας

Τελικά είναι πιο ευσεβής και πιο χρήσιμος ένας δή-
μαρχος που μειώνει τα έξοδα σε ραδιοφωνικούς 

σταθμούς και αυξάνει τους παιδικούς σταθμούς ενώ 
δεν τον σκιάζουν οικονομικά σκάνδαλα κι ας μην κόβει 
κομμάτι του Χριστού στη Βασιλόπιτα, ή ένας δήμαρχος 
που προσλαμβάνει εκτός ΑΣΕΠ ό,τι κινείται (και μπορεί 
να ψηφίσει), βαρύνεται με κατηγορίες για κατάχρηση 
50 εκατομμυρίων από τα ταμεία, αλλά ποτέ (μα ποτέ!) 

δεν αμέλησε να κόψει κομμάτι για τον Χριστό στη 
Βασιλόπιτα; Επαναδιατύπωση του διλήμματος: Ποιος 
είναι πιο ύποπτος για κρυμμένο συμφέρον; Αυτός που 
κατηγορεί με λύσσα τον πρώτο τύπο δημάρχου ή αυ-

τός που κατηγορεί τον δεύτερο τύπο δημάρχου;

Το πιο αναμενόμενο 

Φωτο-λογοπαίγνιο 

της εβδομάδας...
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το δύσκολο δεν 
είναί να κανείσ 

το καθήκον 
σού, αλλα να 
ξερείσ ποίο  
είναί αύτο 

Ένα πράγμα οφείλει να κάνει ένας πολιτικός 

όταν αναλαμβάνει θέση ευθύνης στο δημόσιο 

βίο. Το καθήκον του. Τώρα που η έννοια «παρά-

βαση καθήκοντος» έγινε της μόδας λόγω της λί-

στας Λαγκάρντ, τώρα που την ακούμε να στρο-

βιλίζεται στο ραδιοτηλεοπτικό αέρα με την ίδια 

συχνότητα που κανείς ανοιγοκλείνει τα μάτια 

του, καλό θα ήταν να αναλογιστούμε τι από όλα 

όσα μας έχουν συμβεί ως χώρα θα είχαμε απο-

φύγει αν το εκάστοτε πολιτικό μας προσωπικό 

έκανε τη μία και μοναδική δουλειά που πρέπει 

να κάνει. Δηλαδή, το καθήκον του.

 
ολύ σοφά, όμως, στοχαστές έ-
χουν κατά καιρούς επισημά-
νει ότι το δύσκολο δεν είναι να 

κάνεις το καθήκον σου, αλλά να ξέρεις 
ποιο είναι το καθήκον σου.
Όταν ένα πολιτικό σύστημα επί δεκαε-
τίες έχει αναγορεύσει σε ύψιστο καθή-
κον του την ικανοποίηση των αιτημάτων 
των εκάστοτε ημετέρων, τη συναλλαγή, 
το ρουσφέτι και τη συγκάλυψη, με γνώ-

μονα το κομματικό όφελος και την 
ανέλιξη ή τη διατήρηση στην εξουσία, 
γιατί άραγε μας κάνει εντύπωση που με-
τά από τρεις κυβερνήσεις και τέσσερις υ-
πουργούς Οικονομικών, η χώρα μας δεν 
πήρε φράγκο από τη λίστα Λαγκάρντ;
Αν το καλοσκεφτεί κανείς, η υπόθεση 
αυτή, όπως και η υπόθεση χρεοκοπίας 
της Ελλάδας, έχουν ακριβώς την ίδια α-
φετηρία. Μία ομάδα ανθρώπων που δεν 
αντιλαμβάνεται την έννοια του καθή-
κοντος. Ή την αντιλαμβάνεται με στρε-
βλό τρόπο. Ή θεωρεί ότι καθήκον είναι 
αυτό που πρέπει να κάνουν οι άλλοι και 
όχι αυτοί οι ίδιοι.
Σήμερα που η «νιφάδα» έγινε «χιονο-
στιβάδα» αναρωτιούνται όλοι, πώς εί-
ναι δυνατόν ένα τέτοιο έγγραφο –πιθα-
νός θησαυρός– όπως η λίστα Λαγκάρντ 
να έμεινε αναξιοποίητο στα υπουργι-
κά συρτάρια επί δύο χρόνια. Απορούν, 
σταυροκοπιούνται, σιχτιρίζουν... Ας 
γυρίσουμε όμως για λίγο νοητά στην ε-

ποχή της... «νιφάδας» και πείτε 
μου εσείς ποιος εκεί μέσα, στο ε-

πιβλητικό κτίριο της οδού Νίκης, 
θα πίστευε ότι ένα κωλο-CD θα 

μπορούσε κάποτε να δημιουργήσει 
μια τέτοια «χιονοστιβάδα»;
Επί δύο χρόνια, καθήκον όλων όσοι κά-
θονταν στην υπουργική καρέκλα του 
6ου ορόφου ήταν να μας υπενθυμίζουν 
το δικό μας καθήκον. Να πληρώνουμε, 
να υπομένουμε και να ελπίζουμε. Κά-
που εκεί, πάνω στην προσπά-
θεια, προφανώς δεν πρόλαβαν 
να συνειδητοποιήσουν τη νέα 
έννοια του δικού τους καθή-
κοντος, που, ειδικά εκείνη την 
περίοδο, δεν ήταν άλλο από το 
να φτιάξουν τους φοροεισπρα-
κτικούς μηχανισμούς του κρά-
τους, να επιτεθούν σαν ταύροι 
στη σαπίλα και τη διαφθορά, 
να ματώσουν για να επιβάλουν συνθή-
κες κοινωνικής δικαιοσύνης, τη στιγμή 
που ο ένας Έλληνας γονάτιζε μετά τον 
άλλο, η μία επιχείρηση βούλιαζε μετά 
την άλλη και μια ολόκληρη χώρα κοίταζε 
τον υπόλοιπο κόσμο πίσω από τις χαρα-
μάδες των μισοκατεβασμενων ρολών με 

το ταμπελάκι «ΚΛΕΙΣΤΟΝ» ανά χείρας. 
Η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ είναι η 
μικρογραφία της μικρής και δραματικής 
μας ιστορίας. Κάποιοι κάποτε έπρεπε 
να κάνουν κάτι. Δεν το έκαναν, έγινε 
στραβή και τότε άρχισε ο ένας να τα ρί-
χνει στον άλλον. Χωρίστηκαν τα στρα-
τόπεδα, μπήκε στη μέση και η ίντριγκα, 
βγήκαν τα όπλα, άρχισαν οι μπαλωθιές 
και στο τέλος ξεχάσανε γιατί πολεμούν.
Ό,τι κι αν αποδείξει η έρευνα για το 

ποιος έβαλε χέρι στη λίστα, 
ποιος έβαλε τη λίστα στο χέ-
ρι και ποιος την πήγε από χέ-
ρι σε χέρι, υπάρχει σίγουρα 
ένα σκληρό «διά ταύτα». Ότι 
κανείς δεν αντελήφθη ως κα-
θήκον του να την αξιοποιήσει 
προς όφελος ενός χειμαζόμε-
νου λαού. 
Ελπίζω, τουλάχιστον, άπαντες 

να έχουν αντιληφθεί ότι το καθήκον πλέ-
ον έχει αποκτήσει μία νέα έννοια και για 
τους πολίτες. Να μην ανέχονται οποιον-
δήποτε δεν επιτελεί το καθήκον του. A    
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Περί καθήκοντος
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πιστεύουν ούτε στη διαλεκτική του θύτη 

και του θύματος, ούτε στην ισότητα των 

πολιτισμών. 

Αναμφισβήτητα χρειάζεται κώδικας συ-

μπεριφοράς: όπως δεν μπορούμε να ξε-

γυμνωθούμε καταμεσής στον δρόμο, ή να 

κάνουμε σεξ δημοσίως, δεν μπορούμε να 

καθυβρίσουμε πολίτες και ομάδες με ιδεώ-

δη που μας φαίνονται εξωφρενικά. Ωστό-

σο, μπορούμε –και οφείλουμε– να επικα-

λούμαστε τους νόμους οι οποίοι, ευτυχώς 

για μας στη Δύση και στις παρυφές της, α-

κυρώνουν πρωτόγονα ήθη και πρακτικές. 

Ταυτοχρόνως, δεν οφείλουμε να αγαπάμε 

και να επιδοκιμάζουμε τους συνανθρώ-

πους μας – οφείλουμε να τους ανεχόμαστε 

στα πλαίσια των νόμων. Ανεχόμαστε τους 

χριστιανούς χωρίς να πιστεύουμε στην 

Ανάσταση και σ’ όλα τ’ άλλα, ανεχόμαστε 

τους μουσουλμάνους χωρίς να πιστεύουμε 

στους τρελούς παραδείσους και σ’ όλα τ’ 

άλλα, ανεχόμαστε μια σειρά από προτιμή-

σεις –πολιτικές, σεξουαλικές, αισθητικές–

χωρίς να μας συνδέει τίποτα μαζί τους. Ό-

ποιος δεν ανέχεται την ύπαρξη πολλαπλών 

επιλογών ζωής βρίσκεται σε λάθος αιώνα.

Όμως οι θρησκείες και οι ιδεολογίες δεν 

ανέχονται αντιρρήσεις, μολονότι η βλα-

σφημία έπαψε να είναι κολάσιμη πράξη 

ήδη από το 1792. Υπάρχει πλήθος άτυπων 

απαγορεύσεων, υπάρχει πλήθος ζητημά-

των που θεωρούνται δεδομένα, λες και η 

διαμάχη έχει κλείσει. Για παράδειγμα, ο φι-

λελευθερισμός εκλαμβάνεται ως σύστημα 

αντιανθρωπιστικό και αποτυχημένο: η συ-

νηγορία του «απαγορεύεται». Όποιος δια-

φωνεί με τη σοβιετοποίηση των κοινωνιών 

χαρακτηρίζεται «αντιδραστικός», «συντη-

ρητικός» ή «φασίστας» – έτσι κι αλλιώς, 

οι όροι έχουν χάσει το περιεχόμενό τους. 

Δημιουργείται μια ανισορροπία: καταγγέλ-

λονται οι φασίστες, δεν καταγγέλλονται οι 

σοσιαλφασίστες· καταγγέλλεται το Άου-

σβιτς (και πάλι όχι επαρκώς εξαιτίας του 

«λαϊκού» αντισημιτισμού και της πολιτικής 

του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή), αλλά δεν 

καταγγέλλονται τα Γκουλάγκ. Ο Μπαντιού 

και ο Ζίζεκ θεωρούνται σύγχρονοι φιλόσο-

φοι ενώ πρόκειται για σοσιαλφασίστες.

Έτσι, στενεύει ο ιδεολογικός ζουρλομανδύ-

ας: η αριστερά ορίζει ποιο είναι το Καλό και 

ποιο είναι το Κακό. Η δεξιά σέρνεται πίσω 

της, προσπαθώντας να απαλλαγεί από την 

ταυτότητα του Κακού. Το αποτέλεσμα εί-

ναι η απαγόρευση της σκέψης γύρω από το 

έθνος (τι είναι, τι πρέπει να είναι), από τη με-

τανάστευση, από το κοινωνικό περιθώριο, 

από την ασφάλεια, από το κοσμικό κράτος 

(το οποίο έχει καταντήσει πολυθρησκευτι-

κό αντί για άθρησκο) – κι αυτή η απαγόρευ-

ση αποτελεί πολύτιμο δώρο για την άκρα 

δεξιά. Παραλλήλως, επικρατεί πνεύμα λο-

γοκρισίας, αυτολογοκρισίας, παθολογίας 

της γλώσσας· η αστυνομία του πνεύματος 

υπεραπλουστεύει και εκχυδαΐζει όσες 

ιδέες δεν μπορεί να κατανοήσει, να ταξι-

νομήσει και να επεξεργαστεί – λειτουργεί 

με βάση ιστορικά κλισέ, πεποιθήσεις που 

έχουν γίνει κοινός τόπος χωρίς να εξετα-

στούν. Βρισκόμαστε σε φάση πνευματικού 

παγετού, εκκωφαντικών κραυγών και άλλο 

τόσο εκκωφαντικής σιωπής – το αποτέλε-

σμα του ζουρλομανδύα.  A  

Η ενίσχυση των πολιτικών άκρων που 

εκδηλώθηκε μαζί με την οικονομική κρίση 

έχει προκαλέσει μια διφορούμενη κατά-

σταση: από τη μία πλευρά, περιορίζεται η 

ελευθερία του λόγου (υπό την έννοια ότι 

όποιος αποκλίνει από τη λαϊκή φιλοσοφία 

και τις ιδέες του συρμού δέχεται επιθέ-

σεις), ενώ από την άλλη ο καθένας λέει 

και γράφει ό,τι του κατεβαίνει. Ο αποπνι-

κτικός κομφορμισμός συμβαδίζει με μια 

ελευθερία χωρίς ήθος: για παράδειγμα, 

είμαστε «ελεύθεροι» να υποστηρίζουμε 

τα ναζιστικά και σταλινικά εγκλήματα και 

να ψηφίζουμε τα κόμματα που τα εκπρο-

σωπούν. Την ίδια στιγμή υψώνονται ενα-

ντίον της ελευθερίας της έκφρασης μια 

σειρά από ιδεολογικά ταμπού. 

Μια διάκριση είναι απαραίτητη: υπάρχουν 

ταμπού που αποτελούν δομικά στοιχεία 

του πολιτισμού – απαγορεύεται ο φόνος, 

απαγορεύεται η αιμομειξία, απαγορεύεται 

η παιδεραστία. Παραλλήλως, υπάρχουν 

ταμπού που τοποθετούν όρια στην ελευ-

θερία της έκφρασης: δεν μπορούμε να κη-

ρύξουμε την εξόντωση των Εβραίων, των 

Μαύρων, των ταξιτζήδων, των ξανθών ή 

οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής κατηγο-

ρίας. Η προσβολή μειονοτήτων, πολιτικών 

ή επαγγελματικών ομάδων, είτε απαγο-

ρεύεται, είτε θεωρείται απολίτιστη συμπε-

ριφορά. Ο ρατσισμός, υπό την έννοια της 

πράξης –όχι του λόγου, όχι του κοινωνικού 

σχολίου– αποτελεί, τουλάχιστον από την 

εποχή του Ολοκαυτώματος, ένα ακόμη 

δομικό ταμπού – και δικαίως. Ο ρατσισμός 

μπορεί να οδηγήσει σε γενοκτονίες. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται η κριτική σε 

πολιτισμούς, θρησκείες, ήθη, έθιμα, ιδεο-

λογίες και πεποιθήσεις: ωστόσο, σήμερα, 

μέσα στο περιβάλλον της ιδεολογικής φλυ-

αρίας, εγείρονται φραγμοί σ’ αυτή την κρι-

τική. Αίφνης, σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ 

προκαλούν τρομοκρατικές επιθέσεις, θεα-

τρικά έργα κατεβαίνουν βιαίως, δημοσιο-

γράφοι σέρνονται στη λάσπη. Η αντίθεση 

στο Ισλάμ αποκαλείται ισλαμοφοβία –και 

γιατί όχι άλλωστε– και η λέξη φορτίζεται 

αρνητικά, λες και το να φοβάται κανείς τον 

φονταμενταλισμό είναι μια στάση απαρά-

δεκτη, ή μια αρρώστια.

Στις πλουραλιστικές κοινωνίες η κριτική 

(και η απόρριψη) των θρησκειών και των 

πολιτισμών είναι θεμελιώδες δικαίωμα. 

Πλην όμως, τίποτα δεν πρέπει να θεωρεί-

ται αυτονόητο: σύμφωνα με την κοσμοθε-

ωρία του Τρίτου Κόσμου, που διαδέχτηκε 

τον μαρξισμό ως κινητήρια δύναμη των μα-

ζών, οι λευκοί έγιναν οι «κακοί» έναντι των 

«καλών» πρώην αποικιοκρατουμένων – οι 

πρώην αποικιοκρατούμενοι είναι τα θύμα-

τα και οι βάρβαρες πράξεις τους αποδί-

δονται ξανά και ξανά στην αποικιοκρατία. 

Αλλά το μίσος του Τρίτου Κόσμου για τη Δύ-

ση δεν οφείλεται στην αποικιοκρατία και 

ούτε μπορεί να εκληφθεί ως «ιερό»: πρό-

κειται για έναν ιδεολογικό ζουρλομανδύα 

που τοποθετεί η αριστερά σε όσους δεν 

Ιδεολογικοί ζουρλομανδύες και εποχικά ταμπού
Της ΣΩτΗΣ τρΙΑΝτΑφύλλΟύ

«I cannot and will not cut my conscience to fit this year’s fashions» - Lillian Hellman
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Η Κάλυμνος είναι ξερότοπος. Βουνά όλο βράχια και δέντρο 
ούτε για δείγμα. Επόμενο ήταν οι κάτοικοι να της γυρίσουν 
την πλάτη και να κοιτάξουν προς τη θάλασσα. Έγιναν 
σφουγγαράδες. Αιώνες τώρα, γι'  αυτό το νησί, η θάλασσα 
ήταν ο πλούτος και τα βράχια η συμφορά.

έχρι που ένα ζευγάρι Ιταλών, το 2000, προτίμησε αντί 
για τη θάλασσα να κοιτάξει τα βράχια. Ήταν αναρ-
ριχητές. Κι η Κάλυμνος άρχισε να γίνεται αυτό που 
είναι σήμερα: η Μέκκα της παγκόσμιας αναρρίχησης. 

Πάνω από 4.000 «πιστοί» φτάνουν κάθε χρόνο απ'  όλον τον 
κόσμο. Κι επειδή το καλοκαίρι κρατάει εκεί σχεδόν 10 μήνες, 
όλο το χρόνο το νησί είναι γεμάτο. Μια ολόκληρη οικονομία 
δημιουργήθηκε από το πουθενά: καταστήματα με είδη αναρ-
ρίχησης, τεχνητές κλειστές πίστες, οδηγοί και εκπαιδευτές για 
τους αρχάριους, studios μασάζ και ριλάξ, γιατί η αναρρίχηση 
ζορίζει το μυϊκό σύστημα, συντηρητές διαδρομών. Αλλά όσοι 
έρχονται δεν μένουν στην αναρρίχηση: γυρίζουν το νησί με 
τα πόδια, με ποδήλατα, με άλογα, κάνουν windserfing, κανό, 
καταδύσεις, παρακολουθούν μαθήματα μαγειρικής, ζωγραφι-
κής, λογοτεχνίας, βοτανολογίας, χορού, ό,τι τραβάει η ψυχή 
τους. Τα ξενοδοχεία, τα καφενεία, τα εστιατόρια είναι πάντα 
γεμάτα. Τυπώνονται ταξιδιωτικοί οδηγοί και χάρτες. Δημιουρ-
γούνται sites. Διαφημιζόμενοι μπαίνουν στις σελίδες τους. 
Γραφίστες, κειμενογράφοι, φωτογράφοι ± όλοι έχουν δουλειά. 
Πλούτος και ζωή από το πουθενά! Μέσα στη μέθη αυτής της 
ανέλπιστης ανάπτυξης, κανένας δεν θυμάται πια ότι οι πρώτοι 
Ιταλοί που άρχισαν να σηματοδοτούν τις αναρριχητικές δια-
δρομές συνελήφθησαν από τις αρχές διότι... κατέστρεφαν το 
περιβάλλον! 

Τι θα συνέβαινε στην Κάλυμνο αν δεν είχαν έρθει οι Ιταλοί; Ή, 
για να ρωτήσουμε αλλιώς: πόσα άλλα μέρη της Ελλάδας έχουν 
θησαυρούς μπροστά στα μάτια τους και δεν τους βλέπουν; 

Πόσοι τοπικοί παράγοντες αναπτύσσουν π.χ. το θεματικό του-
ρισμό, εκτός από το τρίπτυχο σουβλάκι - τζατζίκι - συρτάκι; Τι 
θα συνέβαινε στην Ελλάδα, αν είχαμε μάθει να σκεφτόμαστε 
δημιουργικά και να ξετρυπώνουμε τις ευκαιρίες; 

Τις προάλλες συζητούσα με ένα φίλο από τα Χανιά. Είχε σκε-
φτεί πως οι ανάπηροι με κινητικά προβλήματα είναι δεκάδες 
εκατομμύρια, μόνο στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι ένας απο-
λύτως εχθρικός χώρος γι'  αυτούς. Δεν πρόκειται να έρθουν. 
Αλλά θέλουν να έρθουν! Έχει φτιάξει, λοιπόν, μια επένδυση 
συνολικής φιλοξενίας των ανθρώπων με κινητική αναπηρία. 
Από το αεροδρόμιο μέχρι το ειδικό ξενοδοχείο, τα ειδικά σπορ, 
την ειδική διασκέδαση, τις ειδικές συνθήκες ξενάγησης. Κάθι-
σε και αξιολόγησε τα αξιοθέατά μας, από την Ακρόπολη μέχρι 
τα Μετέωρα, ως προς την προσβασιμότητά τους για ΑΜΕΑ. 
Έφτιαξε ειδική πισίνα με ράμπα. Σχεδίασε ειδικά παρτέρια, 
ώστε ο ανάπηρος να μπορεί από το καροτσάκι να περιποιείται 
τα λουλούδια. Να σκαλίζει, να φυτεύει, να χαϊδεύει το γκαζόν. 
Μιλούσαμε για μια πατέντα, ώστε να μπορούν τα αμαξίδια 
να ανεβαίνουν στα πλοιάρια που πηγαίνουν βαρκάδα τους 
τουρίστες. Βλέπαμε ότι η παροχή υπηρεσιών σε τουρίστες με 
προβλήματα υγείας ανακουφίζει και τους ίδιους και την εθνική 
οικονομία. Θυμηθήκαμε την ιστορία της Jacuzzi, που ξεκίνησε 
όταν ο Τζακούζι, Ιταλός μετανάστης στην Καλιφόρνια, έφτιαξε 
μια φορητή αντλία που δημιουργούσε στροβίλους νερού στην 
μπανιέρα, για να απαλύνει τον πόνο του γιου του που έπασχε 
από αρθριτικά. Τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα, αν αναπτύσσαμε 
τη φιλικότητα προς τα ΑΜΕΑ και ως προς την επιχειρηματική 
της διάσταση; 

Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πάμπολλα παραδείγματα, από 
όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Άνθρω-
ποι με καινοτόμα ματιά τολμούν. Όμως, πετυχαίνουν; Σαν τα α-
νέκδοτα με την καλή και την κακή είδηση, η ύπαρξη αυτών των 
ανθρώπων είναι η καλή. Υπάρχει όμως και η κακή: το κράτος. 
Το κράτος, που για να ανοίξεις beach bar σου ζητάει άδεια από 
το Πολεμικό Ναυτικό! Το κράτος που κυνήγησε τον Ελληνο-
καναδό που θέλησε να βάλει υδροπλάνα στο Αιγαίο, γιατί δεν 

είχαν αποφασίσει αν τα υδροπλάνα είναι αεροπλάνα, οπότε 
θα έπρεπε ο διάδρομος προσγείωσης να είναι... στη στεριά, ή 
πλοία, οπότε θα έπρεπε να είναι εφοδιασμένα με... άγκυρες και 
σωστικές λέμβους! Δεν σκέφτηκε κανένας να αντιγράψουν, 
copy-paste, την καναδική νομοθεσία. Ή μήπως... απέφυγε να 
το σκεφτεί, γιατί η έλλειψη νομοθεσίας και η ασάφεια είναι αυ-
τά που φέρνουν έσοδα στην κρατική μαφία; Τον έτρεχαν τον 
άνθρωπο, επί χρόνια, από το Λιμενικό στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας και τούμπαλιν, τον πολέμησαν τοπικοί βουλευτές, 
«αρμόδιοι» που μυρίστηκαν λεφτά και θέλαν μίζα, πλοιοκτήτες 
που θα τους έκοβε δουλειά, «οικολόγοι» γιατί θα τρόμαζαν οι 
ζαργάνες, τελικά τον τσάκισαν. Κι ακόμα δεν έχουν αποφασί-
σει για τη συνομοταξία του υδροπλάνου.

Αν σας περισσεύει χρόνος και είστε και λίγο μαζοχιστές, πάτε 
στην εφορία της γειτονιάς σας και πείτε τους ότι θέλετε να 
ανοίξετε ένα υποβρύχιο εστιατόριο! Ρωτήστε τους τι «χαρ-
τιά» χρειάζονται. Θα σας κοιτάξουν σαν εξωγήινο. Γιατί στο 
Ντουμπάι αυτό να μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα όχι; 
Γιατί ο Όλυμπος να είναι brand name για εκατοντάδες προϊόντα 
στον κόσμο, με πιο γνωστές τις γιαπωνέζικες φωτογραφικές 
μηχανές, και να μην είναι για τον... ίδιο τον Όλυμπο; Να έχουμε 
φτιάξει ένα θεματικό πάρκο στους πρόποδές του μαζί με ένα 
συνεδριακό κέντρο, να έρχονται τα στρεσαρισμένα στελέχη 
των μεγάλων εταιρειών, να πίνουν από τις πηγές των θεών 
και να ξανανιώνουν. Να παίζουν management games βασι-
σμένα στη μυθολογία μας. Να μαθαίνουν με διαδραστικά ο-
πτικοακουστικά συστήματα για την αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι 
ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο οι μόνοι τρόποι για να 
«πουλήσεις» πολιτισμό. 

Χρειάζεται την κρατική στήριξη η καινοτόμα ματιά; Καθόλου! 
Είναι εξ ορισμού ασύμβατα πράγματα. Όταν για να κάνεις έ-
ναρξη οποιουδήποτε επαγγέλματος πρέπει να δηλώσεις κω-

δικό που υπάρχει στους καταλόγους της 
εφορίας εδώ και 20 χρόνια, αυτό, με το 
«καλημέρα», αποκλείει οτιδήποτε πραγ-
ματικά καινούργιο. Πώς κατατάσσεται π.χ. 
μια επιχείρηση η οποία πουλάει μασάζ σε 
λουόμενους τη στιγμή που είναι στην πα-
ραλία; Είναι μια πραγματικά έξυπνη ιδέα 
που μέχρι τώρα γίνεται με «μαύρα»! (Όταν 
έκανα εγώ έναρξη της εταιρείας μου, η 
εφορία θεωρούσε ότι μια εκδοτική εται-
ρεία πρέπει να έχει υποχρεωτικά δικό της 
τυπογραφείο. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι 

ότι εδώ και 20 χρόνια η σελιδοποίηση γίνεται στον υπολογιστή 
και παραδίδεις στον τυπογράφο ηλεκτρονικό αρχείο. Όταν, με 
τα πολλά, κάτι άρχισαν να καταλαβαίνουν ± επειδή ο γιος του 
έφορου ήταν γραφίστας± με έστειλαν στην πολεοδομία να μου 
δώσει μια βεβαίωση που να βεβαιώνει ότι... δεν ήταν αρμόδια 
να μου δώσει βεβαίωση!) Δεν χρειάζονται λοιπόν κίνητρα, 
αλλά άρση των αντικινήτρων κι ένα κράτος με σύγχρονο ρό-
λο: ρυθμιστής ±  όχι νταβατζής της επιχειρηματικότητας. Και 
κάτι ακόμα: η ένταξη της έννοιας της καινοτομίας στη δημό-
σια ζωή και στην Παιδεία. Ο απόφοιτος του λυκείου και, πολύ 
περισσότερο, του πανεπιστημίου να έχει μάθει να σκέφτεται 
ως μελλοντικός επιχειρηματίας ±  όχι ως εκκολαπτόμενος δη-
μόσιος υπάλληλος. Να έχει στραμμένες τις κεραίες του στη 
διεθνή πρωτοπορία. Να αισθανθεί ότι και ο ίδιος μπορεί να 
είναι διεθνής πρωτοπορία. Να μην είναι «ψαρωμένος» με το 
ιδεολόγημα της «Ψαροκώσταινας». Ποιες σχολές έχουν εντά-
ξει στο πρόγραμμά τους μαθήματα καινοτομίας ή επιχειρημα-
τικότητας;

Η ανάπτυξη δεν έρχεται όταν την... προσκαλείς με μια περίπου 
μεταφυσική αντίληψη. Δεν έρχεται όταν εκλιπαρείς για επεν-
δύσεις. Γιατί οι επενδυτές δεν είναι ηλίθιοι. Ξέρουν ότι ο φο-
ρολογικός νόμος αλλάζει κάθε 5 μέρες. Ξέρουν ότι ο ΚΒΣ (που 
απλώς του άλλαξαν όνομα) είναι 18.000 σελίδες. Ξέρουν ότι η 
δικαιοσύνη θα αποδοθεί, αν αποδοθεί, σε 15 χρόνια. Ξέρουν 
ότι ο οποιοσδήποτε, οποτεδήποτε, μπορεί να καταλύσει την 
τάξη, ατιμώρητος. Αρκεί να κρατάει κομματική σημαία.

Η ανάπτυξη θέλει τρεις για να γονιμοποιηθεί. Αυτόν που έχει 
την ιδέα. Αυτόν που θα εκτιμήσει την ιδέα και θα βάλει τα λε-
φτά. (Κάποιες φορές αυτοί οι δύο ταυτίζονται.) Κι ένα σοβαρό 
κράτος, που θα τους αφήσει να δουλέψουν. Ιδέες έχουμε. Κε-
φάλαια βρίσκονται. Σοβαρό κράτος; A

*Ο Θάνος Τζήμερος είναι ιδρυτής και πρόεδρος της πολιτικής κίνησης 
«Δημιουργία, ξανά!». Επαγγελματικά, είναι σύμβουλος marketing και δη-
μιουργικός διευθυντής στο χώρο της επικοινωνίας. Στο παρελθόν υπήρξε 
καθηγητής κλασικής μουσικής.=

 

Η ανάπτυξη είναι μπροστά 
στα μάτια μας. Τη βλέπουμε;
Του ΘΑΝΟύ τζΗμερΟύ *
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Είναι πλέον γεγονός πως η υφιστάμενη 

κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και 

κοινωνική, οι δε επιπτώσεις της έχουν επη-

ρεάσει τους νέους της Ευρώπης σε μεγάλο 

βαθμό. Για τους νέους, η Ευρώπη είναι 

μια καθημερινή πραγματικότητα και οι 

προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπί-

σουν φαντάζουν περισσότερες από ποτέ. 

Η επένδυση στη νεολαία κρίνεται, λοιπόν, 

απαραίτητη. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλοντας να 

περιορίσει τις επιπτώσεις της κρί-

σης, αλλά και να εφοδιάσει τους 

νέους της με τα κατάλληλα εργαλεία για να 

ανταποκριθούν σε αυτές, προχωράει στην 

υιοθέτηση μιας σειράς πρωτοβουλιών και 

μέτρων σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης 

του προβλήματος της ανεργίας των νέων, 

που λαμβάνει πλέον ιδιαίτερα ανησυχητι-

κές διαστάσεις πανευρωπαϊκά. 

Η νέα δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής ονομάζεται «Εγγύηση για τη Νεο-

λαία», απευθύνεται σε  όλους τους νέους 

έως 25 ετών και θέτει ως στόχο την εξασφά-

λιση μιας ποιοτικής θέσης εργασίας ή τη δυ-

νατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης μέσω 

μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, σε διάστη-

μα τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση 

των σπουδών ή από την απώλεια της θέσης 

εργασίας.  

Η προσπάθεια θα είναι μεγάλη γιατί το  πρό-

βλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, συνεπώς δεν 

αρκεί η μονομερής ανάληψη δράσης από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη 

πρέπει να αξιολογήσουν τα υπάρχοντα προ-

γράμματα που απευθύνονται σε νέους και 

να τα βελτιώσουν. Καλούνται να κινητοποι-

ήσουν τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης, 

να καθιερώσουν ισχυρές εταιρικές σχέσεις 

με τους ενδιαφερόμενους φορείς απασχό-

λησης και να εξασφαλίσουν την υποστήρι-

ξη των κοινωνικών εταίρων, ούτως ώστε να 

ληφθούν συλλογικά υποστηρικτικά μέτρα 

και να καταστεί δυνατή η ένταξη των νέων 

στον τομέα της εργασίας. Η Ελλάδα, σε αυτή 

την κρίσιμη χρονική συγκυρία, θα πρέπει να 

λάβει σοβαρά υπόψη της την προτεινόμε-

νη δέσμη μέτρων, εφόσον το ποσοστό της 

ανεργίας των νέων έως 25 ετών άγγιξε σύμ-

φωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat 

τον Αύγουστο του 2012 το 57%. 

Επιπλέον η ελληνική κυβέρνηση έχει δε-

σμευτεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής, να αξιοποιή-

σει πλήρως τις δυνατότητες χρηματοδότη-

σης που της προσφέρονται μέσω του ΕΣΠΑ 

στον τομέα της απασχόλησης προκειμένου 

να μειώσει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας της 

και να ενισχύσει την οικονομία και την ανά-

πτυξή της. Πράγματι, η Ελλάδα καλείται να 

χρησιμοποιήσει τους πόρους του Ευρωπα-

ϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπου σημειώνει 

χαμηλά ποσοστά απορρόφησης.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρωτοβουλία 

του προέδρου της κ. Μπαρόζο, στηρίζει ιδι-

αίτερα την Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια, 

καθώς και άλλα κράτη-μέλη όπου η ανεργία 

των νέων κάτω των 25 ετών υπέρβαινε το 

30% στο τέλος του 2011 (Ελλάδα, Ιρλανδία, 

Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, 

Σλοβακία και Ισπανία). Για τις χώρες αυτές, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουρ-

γία τεχνικών ομάδων που αποτελούνταν 

από εκπροσώπους των εθνικών αρχών και 

των κοινωνικών εταίρων, αλλά και εμπειρο-

γνώμονες της Επιτροπής. Αποστολή τους 

ήταν να εντοπίσουν τους τομείς εκείνους 

όπου μπορούσε να γίνει ανακατανομή κον-

δυλίων από το ΕΣΠΑ που δεν έχουν ακόμη 

απορροφηθεί, γεγονός που 

οδηγεί στη βελτίωση των 

ευκαιριών απασχόλησης 

των νέων. Στην Ελλάδα, με 

την υποστήριξη της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής, έγινε 

επαναπρογραμματισμός 

των υπολοίπων 11 δις ευρώ 

του ΕΣΠΑ. Εκπονήθηκε μια 

λίστα 180 έργων προτεραι-

ότητας που, κατά την υλοποίησή τους, θα 

δημιουργήσουν 100.000 νέες θέσεις εργα-

σίας κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα. 

Όσον αφορά ιδιαίτερα τους νέους, συμφω-

νήθηκε με τις ελληνικές αρχές ένα σχέδιο 

δράσης για την περίοδο 2013-2015 που 

προβλέπει την υλοποίηση προγραμμάτων 

κατάρτισης και στήριξης της απασχόλησης 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής 

αξίας 488 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποί-

ων 428 από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινω-

νικού Ταμείου. 

Επίσης, καθώς η εκπαίδευση συμβάλλει 

ουσιαστικά στην καταπολέμηση της νεανι-

κής ανεργίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρο-

ντίζει να δρα προληπτικά υπέρ των νέων 

Ευρωπαίων πολιτών και αναδιαμορφώνει 

τη στρατηγική της που προτείνει για την 

εκπαίδευση, καθιστώντας την ακόμα πιο 

αποδοτική. Το γεγονός πως ο μέσος όρος 

της νεανικής ανεργίας φτάνει στο 23% στο 

σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα 

στατιστικά δείχνουν πως υπάρχουν πάνω 

από 2.000.000 θέσεις εργασίας που μένουν 

κενές, καταδεικνύει την ανάγκη να εφοδι-

αστούν οι νέοι μας με περισσότερες δεξι-

ότητες, ώστε να ανταποκριθούν καλύτε-

ρα στις ανάγκες της αγοράς. Έτσι, ανάμεσα 

στους στόχους που θέτει η ανασχεδιασμένη 

στρατηγική εκπαίδευσης είναι η γνώση δύο 

ξένων γλωσσών, η δημιουργία ευρωπαϊκών 

συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης παγκοσμίου κύρους, η αξι-

οποίηση των νέων τεχνολογιών και κυρίως 

του διαδικτύου, η περαιτέρω χρήση της εκ-

παίδευσης στους χώρους εργασίας, καθώς 

και η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαι-

δευτικών.  

Εκτός όμως από τις πρωτοβουλίες στους 

τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης, η Επιτροπή βελτιώνει 

και τα υπάρχοντα εργαλεία που προσφέ-

ρονται στους Ευρωπαίους και που συμβάλ-

λουν στην κινητικότητα της νεολαίας, όπως 

το πρόγραμμα ERASMUS. Πρόσφατα, τέλος, 

προχώρησε σε βελτίωση του EURES, του πα-

νευρωπαϊκού δικτύου αναζήτησης απασχό-

λησης σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς 

η αύξηση της κινητικότητας των ατόμων 

που αναζητούν απασχόληση σε όλα τα κρά-

τη μέλη μπορεί να συμβάλει στην απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό. 

Η ανανεωμένη λειτουργία του δικτύου θα 

επικεντρωθεί περισσότερο στους νέους 

και θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες 

εργασίας και μάθησης στα άτομα που είναι 

διατεθειμένα να εγκατασταθούν ακόμα και 

προσωρινά σε άλλη χώρα, καθώς και στους 

εργοδότες που ψάχνουν να 

βρουν εργαζόμενους με τα 

κατάλληλα προσόντα. Να 

σημειώσω ότι ήδη 35.398 

Έλληνες έχουν κάνει χρήση 

του δικτύου. Τα νούμερα 

αυτά, που αυξάνονται κα-

θημερινά πανευρωπαϊκά, 

αποδεικνύουν την ανάγκη 

ύπαρξης παρόμοιων δικτύ-

ων αναζήτησης εργασίας.   

Είναι αλήθεια πως η Ευρώπη βιώνει την πιο 

δύσκολη κρίση της, αλλά δεν θα πρέπει να 

επιτρέψουμε να υφίστανται οι νέοι μας τις 

συνέπειες με τόσο σκληρό τρόπο. Το μήνυ-

μα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα 

από τις νέες στρατηγικές της και πρωτοβου-

λίες είναι σαφές: για να μπορέσει να υπάρ-

ξει ανάπτυξη στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη 

επένδυση θα πρέπει να γίνει στους νέους. 

Εφοδιασμένοι με ακόμα υψηλότερες δεξι-

ότητες, θα συμβάλουν στην καινοτομία και 

την επιχειρηματικότητα και θα καταστούν α-

νταγωνιστικοί για τις διεθνείς αγορές εργα-

σίας. Η χώρα μας, τώρα που αποφασίστηκε 

η εκταμίευση της μεγάλης δόσης και έλαβε 

«πιστοποιητικό αξιοπιστίας» για την παρα-

μονή της στην Ευρωζώνη, έχει την ευκαιρία 

να καταπολεμήσει πιο αποφασιστικά την 

ανεργία των νέων σε μία αγορά της οποίας 

τώρα η ψυχολογία αναμένεται να σημειώ-

σει θετική αλλαγή.  A

* Ο Π.Κ. είναι επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

οί νεοί Προτεραίοτήτα 
γία τήν ευρώΠή
Του ΠΑΝΟύ ΚΑρβΟύΝΗ

πολίτίκή

γία να μπορεσεί να 
ύπαρξεί αναπτύξή στήν 
εύρώπή, ή μεγαλύτερή 
επενδύσή θα πρεπεί να 

γίνεί στούσ νεούσ

Η

Η κοκκίνή γραμμΗ

Τι συμβαίνει στο χώρο του Κέ-
ντρου; Υπόγειες διεργασίες και 
διαδρομές σε εξέλιξη. Έχουμε και 
λέμε. Σε αναζήτηση συγκλίσεων 
κινείται η Άννα Διαμαντοπούλου. 
Ανάλογες κινήσεις και από τον 
Γιάννη Ραγκούση.

Κινήσεις και εν αναμονή πρωτοβουλιών 
και από στελέχη της κυβέρνησης Παπαδή-
μου – τη θυμάστε;

Όλα αυτά γιατί οι «κόκκινες γραμμές» ανά-
μεσα στις παρατάξεις δεν υφίστανται πλέον...

Στο «σαλόνι» της εφημερίδας «New York 
Times» ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ζωή Κωνσταντοπού-
λου. Φλερτ με την άλλη όχθη του Ατλαντικού;

Εύσημα Φαήλου Κρανιδιώτη στον Πανα-
γιώτη Λαφαζάνη. Ευχή η κατάρα;

Περί τους 125.000 συμπατριώτες μας βρή-
καν δουλειά στη Γερμανία μέσα στο 2011. Αυ-
τή τη φορά όχι ως ανειδίκευτοι εργάτες, αλλά 
ως εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό...

Ποιον αποκαλούν «talking head» στη ΝΔ; 
Μα τον  Άδωνι Γεωργιάδη, που μέσα στις 
γιορτές σάρωσε στα τηλεπαράθυρα!

Κι όμως. Μετά τις εκλογές του περασμένου 
Μαΐου, είχε συζητηθεί να μη συνέλθει βου-
λευτική περίοδος μιας μέρας –με πρόεδρο 
τον Β. Πολύδωρα, θυμάστε;– ώστε να μην 
προκύψει κίνδυνος παραγραφής.

Τότε τα κόμματα αγνόησαν τον κίνδυνο 
παραγραφής –ή μήπως τον ήξεραν;– με απο-
τέλεσμα τώρα να παρακάμπτουν το Σύνταγ-
μα για την υπόθεση Παπακωνσταντίνου, υπό 
την πίεση της κοινής γνώμης.

«Συνταγματικό λαϊκισμό» αποκάλεσε τα 
κομματικά τερτίπια ο συνταγματολόγος 
Γιώργος Σωτηρέλης. 

Πρόεδρος του «Ινστιτούτου Κωνσταντί-
νος Καραμανλής» ορίστηκε, με απόφαση 
του Αντώνη Σαμαρά, ο βουλευτής της ΝΔ 
Γιάννης Μιχελάκης. Για να δούμε, θα σταμα-
τήσει τώρα την κατάθεση βροχής ερωτήσε-
ων, κάθε βδομάδα, προς την κυβέρνηση;

Κυριάκος Μητσοτάκης, Μιλτιάδης Βαρ-
βιτσιώτης, Άδωνις Γεωργιάδης, Θανάσης 
Νάκος υπέρ Βενιζέλου για το θέμα των ποι-
νικών ευθυνών στην υπόθεση της λίστας 
Λανγκάρντ. Με τις ευλογίες του Μεγάρου 
Μαξίμου, βέβαια. Πώς αλλάζουν οι καιροί!

Πόσο κλειστός ήταν ο «στενός κύκλος», 
στον οποίο ο Γ. Παπακωνσταντίνου εξομολο-
γήθηκε την περασμένη εβδομάδα πως γνω-
ρίζει ποιοι αλλοίωσαν τη λίστα; Αφού αυτό 
έγινε πρωτοσέλιδο σε χρόνο μηδέν.

Μαθαίνουμε ότι ο έλεγχος των 
οικονομικών εισαγγελέων για το 
περιβόητο «στικάκι» έγινε αρκε-
τό καιρό πριν από τις γιορτές. Στο 
παρασκήνιο και όχι νομότυπα, για 
να αποφευχθούν διαρροές.

Ακόμα και ο κ. Πεπόνης δουλεύει στην πα-
ρανομία, καθώς κανένας δεν εμπιστεύεται κα-
νέναν στους ύπατους ορόφους της εξουσίας!  

Ξανά ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικο-
λόπουλος φλερτάρει με τους «Ανεξάρτητους 
Έλληνες» του Πάνου Καμμένου.  ●
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«Ποτε τήν κυρίακή»… 
καλυτερα ανεργος
Της ΚΑτερΙΝΑΣ ΠΑΝΑγΟΠΟύλΟύ

«Αυτοί σκατά λεφτά; Εμείς σκατά δουλειά», 
«Κάτω η Χούντα των αγορών», «Ποτέ 
δουλειά την Κυριακή» απεφάνθησαν τα 
συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων 
φροντίζοντας, μάλιστα, να ενημερώσουν 
για τις προθέσεις τους αφισοκολλώντας 
και το τελευταίο στενό του κέντρου της 
πόλης. Αυτό που παλιά ήταν το επιδιωκό-
μενο, σήμερα είναι το αποφευκτέο. Μια 
ολόκληρη γενιά που γαλουχήθηκε με το 
ιδανικό της ήσσονος προσπάθειας και του 
βολέματος από το παράθυρο στο υπερτρο-
φικό δημόσιο, έκανε σημαία το απόλυτα 
αντιπαραγωγικό μοντέλο που υπαγορεύει: 
όσον το δυνατόν λιγότερη δουλειά με όσο 
το δυνατόν περισσότερα λεφτά. Η δουλειά 
έπαψε να είναι «εργασία», υπό την έννοια 
της παραγωγής έργου, και έχει καταστεί 
το αναγκαίο κακό που αποκλειστικό στόχο 
έχει το βιοπορισμό. Δεν είναι περίεργο, λοι-
πόν, που οι οικονομικοί συντελεστές μιας 
τέτοιας κοινωνίας έχουν φτάσει στο ναδίρ. 

ύτε ξένισαν οι αντιδράσεις στην α-
ναγγελία του υπουργού Ανάπτυξης κ. 
Κωστή Χατζηδάκη για «προαιρετικό 
άνοιγμα των καταστημάτων έως 250 

τ.μ. τις Κυριακές». Οι οποίες δεν κάμφθηκαν ούτε 
όταν βγήκαν αναλυτικά ρεπορτάζ που έδειχναν 
ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη με 
τόσους ασφυκτικούς περιορισμούς στο συγκε-
κριμένο θέμα. Άλλωστε, οι ενστάσεις που διατυ-
πώθηκαν κατά της ρύθμισης ως επί το πλείστον 
δεν βασίζονται σε λογικά επιχειρήματα ±  σε κά-
ποιες δε περιπτώσεις ούτε καν στην αλήθεια. 
Πρώτο και κύριο επιχείρημα ήταν το ότι πολλοί 
μικροί καταστηματάρχες δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να αφήνουν ανοιχτό το μαγαζί τους εφτά 
ημέρες την εβδομάδα. Κάτι το οποίο αναιρείται 
από την πρώτη κιόλας λέξη της ρύθμισης, που 
τεχνηέντως παρακάμπτεται: «προαιρετικό ά-
νοιγμα». Δεύτερο επιχείρημα, ότι ο κόσμος δεν 
ψωνίζει διότι δεν έχει λεφτά και όχι γιατί δεν 
είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Σύμφωνοι. Ας 
γίνει, λοιπόν, η τροπολογία, ας ανοίξουν όσοι 
προαιρετικά θέλουν και αφού είναι τόσο βέβαιοι 
για τον ισχυρισμό τους, το αποτέλεσμα θα είναι 
οι καταναλωτές να μην ψωνίζουν (εφόσον δεν 
τους λείπουν οι μέρες, αλλά χρήματα) και άρα 
όσοι προαιρετικά ανοίξουν το κατάστημά τους 
Κυριακή, αν δουν ότι ο κόσμος δεν ψωνίζει, θα το 
ξανακλείσουν. Αυτό, άλλωστε θα πει ελεύθερη 
αγορά. Το τρίτο επιχείρημα, που έτσι κι αλλιώς 
εντάσσεται στα πλαίσια του απόλυτου λογικού 
εκτροχιασμού ο οποίος κυριαρχεί στο δημόσιο 
διάλογο τελευταία, δεν χρειάζεται καν να απα-
ντηθεί. Το ότι δηλαδή αυτή η ρύθμιση λειτουργεί 
σε βάρος των μικρών καταστημάτων και ευνοεί 
τα μεγάλα, διότι η τροπολογία αναφέρει ρητά: 
«Θα επιτρέπεται για μικρά καταστήματα έως 250 
τ.μ». Το εάν κάτι τέτοιο «ανοίγει κερκόπορτες» 
αφενός μένει να φανεί και αφετέρου εάν πάει να 
γίνει, ας αντιδράσουμε τότε. Δεν μπορεί μια κοι-
νωνία να αντιδρά στα πάντα, διότι ενδέχεται κάτι 
να οδηγήσει σε κάτι άλλο στο μέλλον. Απόλυτα 
σεβαστές είναι οι ενστάσεις που διατυπώνονται 
από πολλούς για το κατά πόσο επιχειρηματίες 
θα υποχρεώσουν υπαλλήλους τους (υπό τον πέ-
λεκυ της απόλυσης) να δουλεύουν χωρίς έξτρα 
αμοιβή τις Κυριακές. Το καλύτερο, λοιπόν, που 

θα μπορούσε να κάνει το σωματείο των εμπορο-
ϋπαλλήλων θα ήταν να απαιτήσει τη διεξαγωγή 
συνεχών και ενδελεχών ελέγχων και την απαρέ-
γκλιτη επιβολή αυστηρότατων προστίμων για ό-
σους διαπιστωθεί ότι απασχολούν προσωπι-
κό τις Κυριακές χωρίς να τους πληρώνουν. Με 
αίτημα, ενδεχομένως, ακόμα και το κλείσιμο 
ενός καταστήματος που παρανομεί. 
Άλλωστε, με την εμφάνιση της κρίσης πολλοί 
καταστηματάρχες έσπευσαν μόνοι τους να 
ανοίξουν τα μαγαζιά Κυριακές, καταστρατη-
γώντας σε πολλές περιπτώσεις το νόμο. Αυτό 
που πάει να κάνει συντεταγμένα η πολιτεία εί-
ναι να νομιμοποιήσει την εξ ανάγκης επιλογή 
κάποιων μικρών καταστηματαρχών. Στις οικο-
νομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα, κάθε δυ-
νατότητα που δίνεται είτε για διευκόλυνση των 
εργαζομένων με ανοιχτά καταστήματα και τις 
ώρες που τους βολεύει να ψωνίσουν, είτε με τη 
λειτουργία μικρών επιχειρήσεων που κατά βάση 
εξυπηρετούν τον πολίτη σε επίπεδο γειτονιάς, 
μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει στη διάσωση 
αυτών των μικρών επιχειρήσεων ή έστω στη συ-
ντήρησή τους. 

Τι ισχύει στις άλλες χώρες
Το επιχείρημα που διατυπώθηκε από τον κ. Χα-
τζηδάκη ήταν να γίνει η ελληνική αγορά «πιο 
σύγχρονη, πιο ευρωπαϊκή και πιο φιλική στους 
καταναλωτές», με δεδομένο ότι τα στοιχεία 
δείχνουν ότι είμαστε η μόνη χώρα στην οποία 
ισχύουν τόσοι περιορισμοί. Και μπορεί ως κοινω-
νία να έχουμε εμπεδώσει την 
ιδέα ότι οι Έλληνες είμαστε οι 
πιο ξύπνιοι, οι πιο μάγκες και 
οι πιο φοβεροί τύποι από όλο 
τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά μια 
ματιά στο τι γίνεται στις άλλες 
χώρες επιβάλλεται. Στη γειτο-
νική Ιταλία δεν υπάρχει κανέ-
νας απολύτως περιορισμός για 
το άνοιγμα των καταστημάτων 
τις Κυριακές. Η αγορά είναι ε-
λεύθερη και ο κάθε καταστη-
ματάρχης μπορεί, εάν το επιθυμεί, να ανοίγει 
το μαγαζί του. Κανένας απολύτως περιορισμός 
δεν ισχύει επίσης: στη Σουηδία, την Κροατία, την 
Τσεχία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, 
την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλο-
βακία. Στη Μεγάλη Βρετανία, και συγκεκριμένα 
στην Αγγλία και την Ουαλία, καταστήματα μέχρι 
280 τ.μ. λειτουργούν ελεύθερα, ενώ τα μεγαλύ-
τερα μπορούν να ανοίγουν τις Κυριακές για έξι 
συνεχόμενες ώρες. Στη Σκοτία όχι απλά δεν υ-
πάρχει περιορισμός, αλλά μπορούν να ανοίγουν 
ακόμα και την Κυριακή του Πάσχα. Στην Πορτο-

γαλία και την Ισπα-
νία ο δήμαρχος έχει 
το ελεύθερο να α-
ποφασίζει για κάθε 
περιοχή, ενώ ειδικά 
σ τ ην  Ι σ π α ν ί α  τ α 
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ρούν σε όλη την επικράτεια να λειτουργούν 8 
Κυριακές το χρόνο. Στην Τουρκία υπάρχει σχέδιο 
νόμου για άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυ-
ριακές από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. 
Στο Βέλγιο, αν το επιθυμεί ο καταστηματάρχης, 
μπορεί να αντικαταστήσει την Κυριακή με άλλη 
μέρα. Τα σούπερ μάρκετ επιτρέπεται να μένουν 
ανοιχτά 6 Κυριακές το χρόνο, ενώ στις τουριστι-
κές περιοχές τα καταστήματα μένουν ανοιχτά 
τουλάχιστον 13 Κυριακές. Στην Ολλανδία τα κα-
ταστήματα μπορούν να μένουν ανοιχτά 12 Κυ-
ριακές το χρόνο, ενώ οι δήμαρχοι τουριστικών 

περιοχών μπορούν να επιτρέ-
ψουν στους καταστηματάρ-
χες να αφήσουν ανοιχτά τα 
μαγαζιά τους όλες τις Κυρια-
κές. Στη Δανία μπορούν να μέ-
νουν ανοιχτά 30 Κυριακές το 
χρόνο. Στη Γαλλία μπορούν να 
λειτουργήσουν 5 Κυριακές το 
χρόνο, στην Ισλανδία τα πο-
λυκαταστήματα μπορούν να 
μένουν ανοιχτά τις Κυριακές 
10.00-17.00. Στο Λουξεμβούρ-

γο μένουν ανοιχτά 06.00-13.00, ενώ με ειδική 
άδεια μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά και μετά 
τις 13.00. Στη Φινλανδία τα καταστήματα έως 400 
τ.μ. μπορούν να μένουν ανοιχτά χωρίς περιορι-
σμούς, ενώ τα μεγαλύτερα μπορούν να μένουν 
ανοιχτά 12.00-18.00 τον Νοέμβριο και τον Δε-
κέμβριο. Στον αντίποδα, ένας τουρίστας που θα 
έχει την ατυχία να βρεθεί Κυριακή στην Αθήνα, 
θα μπορέσει να ψωνίσει από τη χώρα μας μόνο 
αν είναι η Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα. Ενδει-
κτικές του ελληνικού παραλογισμού είναι οι α-
νακοινώσεις και ο πόλεμος απέναντι στη φετινή 

ρύθμιση για άνοιγμα των καταστημάτων την τε-
λευταία Κυριακή του χρόνου. Σε αντάλλαγμα, 
μάλιστα, για την Κυριακη που οι εμποροϋπάλλη-
λοι θα δούλευαν, την Τετάρτη 2/1 τα καταστήμα-
τα παρέμειναν κλειστά, τη στιγμή που για όλους 
τους άλλους εργαζόμενους ήταν μία κανονική 
εργάσιμη μέρα. Οι εμποροϋπάλληλοι, ωστόσο, 
κήρυξαν απεργία και μάλιστα έκαναν και διαδή-
λωση, μη τυχόν βρισκόταν καταστηματάρχης 
που τολμούσε να πουλήσει. 

ανακοινώσεις για γέλια και για κλάματα
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας σχολίασε 
το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυρια-
κές ως «ανόητο εφεύρημα», τονίζοντας ότι «οι 
υπουργοί Χατζηδάκης και Σκορδάς αποφάσισαν 
αυθαίρετα». Γιατί αν δεν είναι αυθαίρετο να απο-
φασίζει για την αγορά ο Υπουργός Ανάπτυξης, 
τότε τι είναι; Η απόφαση, όμως, προκάλεσε και 
ενδοκυβερνητική έριδα. Σε μια ανακοίνωση με 
αντιπολιτευτικό ύφος, η κατά τα άλλα συγκυ-
βερνώσα ΔΗΜΑΡ δήλωσε ότι «δεν βοηθάει το 
εμπόριο, τον εμπορικό κόσμο και τους εργαζομέ-
νους». Το γιατί βέβαια δεν μας το εξήγησε. Από 
τη μεριά του το ΚΚΕ δεν πρωτοτύπησε, έβγαλε τη 
γνωστή ανακοίνωση-φασόν κατά των μονοπω-
λίων, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ λειτούργησε κατά τα ειω-
θότα. Συγκεκριμένα, ο κ. Στρατούλης δήλωσε: 
«Η απόφαση της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 
για κατάργηση της Κυριακής-αργίας ωφελεί για 
μια ακόμα φορά τα μεγάλα πολυκαταστήματα 
και τις πολυεθνικές εμπορικές αλυσίδες», αναφε-
ρόμενος πάντα στην προωθούμενη τροπολογία 
σύμφωνα με την οποία «το άνοιγμα θα επιτρέ-
πεται προαιρετικά μόνο για μικρά καταστήματα 
έως 250 τ.μ.». Αυτό που ξένισε πάντως ήταν η 
πύρινη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έσπευ-
σε να αναρωτηθεί «ποιον ακριβώς εξυπηρετεί 
το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές;» 
αποδεικνύοντας ότι στο μυαλό του εξακολουθεί 
να έχει τις συντεχνίες, τους συνδικαλιστές και 
κάθε άλλον πέραν των απλών πολιτών. Ας λύ-
σουμε, λοιπόν, την απορία του ΠΑΣΟΚ. Τους κα-
ταναλωτές εξυπηρετεί. Παράλληλα, ζήτησε να 
γίνει διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς. 
Εννοείται... Να το συζητήσουμε, να διαβουλευ-
τούμε, άλλωστε... χρόνος υπάρχει! Γιατί να μην 
κάνουμε και μία επιτροπή;  
Στον αντίποδα, οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό 
έσπευσαν να καλωσορίσουν την πρωτοβουλία: 
«Ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η οι-
κονομική ζωή τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί 
σοβαρότατα πλήγματα, μια τέτοια εξέλιξη θα υ-
ποστηρίξει σε σημαντικό βαθμό την αύξηση των 
τουριστικών εσόδων, κυρίως από την ανάπτυξη 
των city breaks, αλλά και την επάνοδο του συνε-
δριακού τουρισμού». 

Çκαταραμένο το κέρδος των κυριακώνÈ
Σε μία κίνηση απόλυτου αναχρονισμού και επα-
ναφοράς του θεωρούμενου έως τώρα λυμένου 
ζητήματος διαχωρισμού εξουσιών κράτους-
εκκλησίας τοποθετήθηκαν για το θέμα και διάφο-
ροι μητροπολίτες, αλλά και ο ίδιος ο αρχιεπίσκο-
πος. Ο οποίος εκ της θέσεώς του είναι απολύτως 
λογικό να υποστηρίξει ότι η Κυριακή είναι μέρα 
του Θεού, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το 
τι οφείλει να νομοθετήσει η συντεταγμένη πολι-
τεία για την τόνωση της αγοράς. Αντιδράσεις ση-
μειώθηκαν και από τους μητροπολίτες Πειραιώς 
και Θεσσαλονίκης, ενώ κορυφαία στιγμή δημό-
σιου λόγου αποτέλεσε το κήρυγμα του μητροπο-
λίτη Πατρών κ. Χρυσόστομου ο οποίος είπε ότι 
«το κέρδος της Κυριακής θα είναι καταραμένο! 
Αυτού του είδους ενέργειες, εντάσσονται στην 
προσπάθεια αποϊεροποιήσεως της ζωής στην 
πατρίδα μας», προτρέποντας τους χριστιανούς: 
«Γεμίστε τις Εκκλησίες την Κυριακή. Είμεθα βέ-
βαιοι ότι οι συνειδητοποιημένοι χριστιανοί δεν 
θα ψωνίζουν και οι ευσεβείς καταστηματάρχαι 
δεν θα εργάζονται!»... Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ 
οίδασι τι ποιούσι. A

εργαζομένων με ανοιχτά καταστήματα και τις 
ώρες που τους βολεύει να ψωνίσουν, είτε με τη 
λειτουργία μικρών επιχειρήσεων που κατά βάση 

γαλία και την Ισπα
νία ο δήμαρχος έχει 

κα τ α σ τ ή μ α τ α μ π ο

O

είμαστε ή μοναδίκή 
χώρα στήν εύρώπή με 
τοσούσ ασφύκτίκούσ 

περίορίσμούσ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Τρέξιμο στα χιόνια

(Mountain Sports)
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ΤΡΕΞΙΜΟ ΣΤΗ (ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ) ΠΑΡΝΗΘΑ
Στα καταπληκτικά μονοπάτια του Αϊ-
Γιώργη και της Πλατανοπηγής, στην 
Πάρνηθα, που αναμένεται να είναι 
στρωμένη από χιόνι. Δεν χρειάζεται να 
είναι κανείς super δρομέας, αφού πα-
ράλληλα με τη μεγάλη διαδρομή των 
16,5 χλμ. θα διεξαχθεί και η πιο βατή 
των 5 χλμ. Ο αγώνας, που διοργανώ-
νεται από τη Mountain Sports, θα γίνει 
την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, με αφετη-
ρία και τερματισμό το χώρο αναψυχής 
στην περιοχή Μέλια, 2,5 χλμ. πριν από 
το πάρκινγκ του τελεφερίκ της Πάρ-
νηθας. Δηλώσεις συμμετοχής στο www.
mountain-sports.gr Τ.Σ.

Ο ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΑΒΕΙ ΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
Όταν τα αναμμένα καλοριφέρ γίνονται 
κεντρικό θέμα συζήτησης είναι σίγου-
ρο ότι τίποτε δεν μένει όρθιο. Ο Φοίβος 
Δεληβοριάς ξεκινά τη νέα αυτή Χρονιά 
–με κεφαλαίο το άγνωστο Χ– στη σκη-
νή του Passport στον Πειραιά, όπου από 
19/1 και για 6 Σάββατα, παρέα με τέσ-
σερις θερμόαιμους μουσικούς, θα επα-
νεφεύρουν με ό,τι μέσο διαθέτουν τον 
ηλεκτρισμό. Ροή από το προσωπικό του 
best of, από όλα τα τραγούδια που συ-
ναντήθηκαν μαζί του από το 1989 μέχρι 
σήμερα με πρόθεση να ξαναφανταστούν 
την ιστορία τους και στόχο να ξεγελά-
σουν το χειμώνα, ώσπου να ξεκουμπι-
στεί. Εφοιβική ζεστούλα... Γ.Δ.

1

2

Ο Φοίβος δεν κόβει ξύλα
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ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ 
Πρώτη ατομική έκθεση του νέου καλλιτέχνη 
Θοδωρή Λάιου με θεαματικά, υπερμεγέθη 
έργα έντονα επηρεασμένα από την κουλτού-
ρα της street art, της γραφιστικής τέχνης, της 
pop art, με θεόρατα ανθρωπόμορφα τέρατα, 
σουρεαλιστικές, ψυχεδελικές εικόνες, σκηνι-
κά από παράδοξα κόμικ και ιαπωνικά anime, 
splatter βγαλμένα από ηλεκτρονικά παιχνί-
δια, δουλεμένα με μαρκαδόρο πάνω σε τερά-
στιες ξύλινες επιφάνειες. Χαοτικοί κόσμοι υ-
πέροχα πλασμένοι, με τίτλο «Alienated Love».

Art Zone 42 Gallery, 8-26/1, Βασ. Κωνσταντίνου 42, 210 

7259.549 Δ.Τ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
Από τις 15/1 το Μουσείο Ακρόπολης καθιε-
ρώνει το Εργαστήριο Τεχνών. Οι αρχαιολό-
γοι-φροντιστές και οι συντηρητές του μου-
σείου ανοίγουν το επάγγελμά τους στο κοινό. 
Θα παρουσιάζουν τις τεχνικές με τις οποίες 
δημιουργούν πιστά αντίγραφα και τις πλέον 
σύγχρονες εργαστηριακές εφαρμογές για την 
κατανόηση των εκθεμάτων. Πρώτο μάθημα: η 

τρισδιάστατη αντιγραφή των γλυπτών. Από 
Τρίτη έως Κυριακή, δύο φορές την ημέρα, 
στις 11 π.μ. και στις 12 το μεσημέρι. Σε κά-
θε εργαστήρι μπορούν να συμμετέχουν 20 
επισκέπτες τη φορά και θα τηρείται σειρά 
προτεραιότητας. Για τη συμμετοχή απαιτεί-
ται το εισιτήριο ημέρας. Λ.Χ.

TARANTINO, ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ
«Django, o Τιμωρός». Ο Κουέντιν Ταραντίνο 
γυρίζει πίσω στο παρελθόν, δύο χρόνια πριν ο 
αμερικάνικος εμφύλιος εξαλείψει τη δουλεία, 
και αφηγείται με τρελό κέφι, αναχρονιστική 
μουσική και μπόλικους κουβάδες αίμα, ένα 
αστείο μα και σκληρό γουέστερν για το ταξίδι 
ενός σκλάβου στην ελευθερία μέσα από την 
εκδίκηση και πολλούς, πολλούς πυροβολι-
σμούς. Εξωφρενικό και απολαυστικό, όπως 
το περιμένετε! Από την επόμενη εβδομάδα 
στους κινηματογράφους.
* Και ένα μεγάλο φαβορί για τα Όσκαρ: «Zero 
Dark Thirty» της (πρώτης γυναίκας που κέρδι-

σε Όσκαρ σκηνοθεσίας, για το «Hurt Locker»), 
Κάθριν Μπίγκελοου. Θρίλερ βασισμένο στην 
αληθινή ιστορία του κυνηγητού του Οσάμα 
Μπιν Λάντεν. Κερδίζει (σχεδόν) ένα βραβείο 
την ημέρα. Γ.Κ.

ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ
1ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Χρηματοδότησης 
«ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ». Ιδέες δημιουργών (γραφί-
στες, φωτογράφοι, video artists, κομιξάδες, 
web designers, βιομηχανικοί σχεδιαστές) που 
ψάχνουν χρηματοδότη και επισκέπτες που 
γνωρίζουν τη δημιουργικότητα και τις εντυ-
πωσιακές (ή σχεδόν…) ιδέες άλλων, ψηφίζουν 
και αναδεικνύουν την πρόταση που κερδίζει 
τη χρηματοδότηση. 
Στις 26-27/1 στο  Ε.Δ.Ω. (Προφήτου Δανιήλ 18, 
Κεραμεικός) θα παρουσιαστούν οι ιδέες (με 
όσο πιο ελκυστικό τρόπο γίνεται, για να κερ-
δίσουν την ψήφο του κοινού). 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.groopio.com. Λ.Χ.

3

4

5 6
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ΤΟRO Y MOI: ΕΝΑΣ ΩΡΑΙΟΣ NERD ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Παίζει chillwave; Lo-Fi; Synthpop; Mικρή 
σημασία έχει. Ο Αμερικανός παραγωγός 
Chazwick Bundick έρχεται στην ώρα του 
νέο άλμπουμ με τον ετεροχρονισμένο τίτλο 
«June 2009». Έρχεται στο Bios καλεσμένος του 
Plissken Festival για πρώτη φορά στις 18/1, 
στην πρώτη γυαλοφορεμένη χιπστεριά του 
’13. Ωραία. Επόμενος συναυλιακός σταθμός 
Washed Out και Neon Indian, παρακαλώ. Γ.Δ.

Η ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΟ ΝΤΙΒΑΝΙ ΤΟΥ ΙΡΒΙΝ ΓΙΑΛΟΜ

«Ο Δήμιος του Έρωτα» του Ίρβιν Γιάλομ, ένα 
από τα πιο αγαπημένα βιβλία για το ελληνικό 
αναγνωστικό κοινό, μεταφέρεται στη σκηνή 
μέσω μιας απροσδόκητης σκηνοθεσίας από 
τον Κώστα Γάκη. Η Ξένια Καλογεροπούλου 
(Θέλμα) «ξαπλώνει» στο ντιβάνι του ψυχανα-
λυτή Μηνά Χατζησάββα ( Ίρβιν), ζητώντας να 
απαλλαχθεί από την ερωτική εμμονή της με 
τον παλιό της ψυχαναλυτή. 
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, από 21/1, 210 3418.579  Δ.Μ.

8

7

X-TRA ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ο Τσάβες στο Τιτάνια.

Η Ναυπλιώτου με τους Tricky Pony στο Faust, κάθε Τρίτη. Σοκ και δέος.
Καινούργια boutique (υγρής) σοκολάτας, το πειραιώτικο Via Gelato, Καραΐσκου 111.

Ο (Θάνος) Μικρούτσικος στο Παλλάς με ολοκαίνουργια λαϊκά και star cast.
Clubbing: Το νέο (κορμοράνικο) βιομηχανικό Pixi στην Ευμολπιδών 11.

(Never ending) λατρεία για το new wave: To Death Disco του πιστού Λεωνίδα Σκιαδά στη Λεπενιώτου 
& Ωγύγου 16 στου Ψυρρή.

«Ο Δήμιος του Έρωτα», Ελ.Γεροδήμου, Χρ. Παπαδόπουλος, Ξ. Καλογεροπούλου, Μ.Χατζησάββας 

«Alianated Love», ART ZONE
Τoro  y Moi στο Bios 
Photo: Patrick Jeffords



ΜΙΚΡΑ, ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Ινστιτούτο Goethe σε συνεργασία με το 
Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Beton 7 πα-
ρουσιάζουν από 15/1 μέχρι 19/2 μια ανθο-
λογία 37 έργων που διακρίθηκαν σε γερ-
μανικά και διεθνή φεστιβάλ και δίνουν μια 
εικόνα της δημιουργίας και των εξελίξε-
ων στο χώρο της animation στη Γερμανία 
κατά το χρονικό διάστημα 2000-2007. Οι 
κινηματογραφιστές παίζουν με το σχέδιο, 
τις κινούμενες κούκλες, με πλαστελίνη και 
με την τεχνική της τρισδιάστατης computer 
animation. Όλες οι ταινίες έχουν υπότιτλους 
και στα αγγλικά. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες στο www.beton7.com Λ.Χ.

TO ΡΟΜΑΝΤΣΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
Το περιμένουν όλοι σαν όαση. Καλλιτέχνες με 
τα πινέλα στο χέρι, γραφίστες, νέοι άνθρωποι 
με ιδέες και ελπίδες για να ενταχθούν στην 
πρώτη ελληνική Θερμοκοιτίδα στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης. Στα γραφεία του παλιού 
περιοδικού Ρομάντσο, Αναξαγόρα 6-8. Τα 
πρώτα δοκιμαστικά ανοίγματα ξεκίνησαν και 
περιμένουμε μέσα στον Ιανουάριο το επίσημο 
οpening. Αναμείνατε. Γ.Δ.

9

10

Animation στο Goethe
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Φωτό: Νίκος Κόκκας



ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΟΛΑ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗ

Η πρωτοπόρος στις 
gay και τρανς διεκδι-
κήσεις, ακτιβίστρια 

και πόρνη Παόλα 
Ρεβενιώτη εκθέτει 

τις εικόνες που φόρ-
τωσε στη μνήμη της 
αναζητώντας το πε-
ριθώριο στο κέντρο 
της Αθήνας. Οι λή-

ψεις και τα video που 
προέκυψαν από τις 
βόλτες της στην πό-
λη παρέα με το σκυ-

λάκι της, τη Lucy, 
θα αποτελέσουν την 
πρώτη ύλη για το ε-
πόμενο ντοκιμαντέρ 

της στο Youtube 
(www.youtube.com/

thepaolaproject). 
Το σχεδιασμό και 
την επιμέλεια της 
έκθεσης έκανε ο 

εικαστικός και αρ-
χιτέκτονας Ανδρέας 

Αγγελιδάκης. 
The Breeder, Ιάσονος 45, 

Μεταξουργείο, 17/1 - 16/2, 

210 3317.527. Δ.Τ.

Ο ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΤΟΥ ΣΕΤΣΟΥΑΝ

Δύο υπερταλαντούχα 
θεατρικά πλάσματα 
(Κατερίνα Ευαγγε-
λάτου, σκηνοθεσία, 
και Στεφανία Γου-

λιώτη στο διπλό ρό-
λο της Σεν Τε και του 

Σουί Τα) ενώνουν 
τις δυνάμεις τους, 

έχοντας στο πλευρό 
τους σπουδαίους 

συνεργάτες, για μία 
απρόσμενη απόδοση 
του έργου του Μπέρ-

τολτ Μπρεχτ – μια 
παραβολή για το πώς 
το καλό και το κακό 
συνδέονται με τις 

παραγωγικές διαδι-
κασίες.

Στέγη Γραμμάτων και  

Τεχνών, από 23/1,  

210 9005.800

Δ.Μ.

11
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Σκηνή από πρόβα

Φωτό: Μικέλα Τσόντζου 
(Στα πλαίσια του 
σεμιναρίου «ATHENS 
VOICE - Δημιουργώντας 
ένα editorial» της σχολής 
οπτικοακουστικών μέσων 
και νέων τεχνολογιών 
New School.Athens) 

Φωτογραφίες της Πάολας 
Ρεβενιώτη (The Breeder)
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Η ΜΑΝΤΑΜ ΠΑΡΙ ΣΤΟ REX  «Κόκκινα Φανάρια». Τα δωμάτια του «σπιτιού» της Μαντάμ Παρί στήνονται στη σκηνή του Rex με τα κορί-
τσια να ζουν τις προσωπικές τους ιστορίες («Μη φύγεις Ντορή, θα φαρμακωθώ») – ναι, αυτές που γνωρίσαμε οι περισσότεροι από 
την κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου του Αλέκου Γαλανού. Για την παράσταση που σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος 
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Μαντάμ Παρή (Ελένη Κοκκίδου) 
«Τι να πεις, καπετάνιε…  

οι άνθρωποι είμαστε ζώα»
. 

Μαίρη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ)
 «Σε θέλω ολόκληρο!  

Να φύγουμε από δω, Άγγελε»

Μαρίνα (Θεοδώρα Τζήμου) 
«Ιf you give me this...  
Ι love you very much»

13
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Πέτρος (Κωνσταντίνος Ασπιώτης) 
«Ήταν η ομορφότερη μέρα 

της ζωής μου»

Μυρσίνη (Ευγενία Δημητροπούλου)

 «Με τον καιρό θα καταλάβεις πως 
τίποτα δεν αξίζει παραπάνω από το 

τομάρι μας»

Ελένη (Μαρία Κίτσου)

 «Η βρομιά σας εδώ μέσα ούτε που 
με άγγιξε, το κορμί μου 

έμεινε καθαρό»

Άννα (Άλκηστις Πουλοπούλου) 

«Με τα μεροκάματα που δίνουν 
τώρα τι να πληρώσεις; Το νοίκι; 

Το φαΐ; Το ρούχο;»

Ρήγος χρησιμοποίησε και πηγές από την ιστορία της Τρούμπας και μαρτυρίες από ιερόδουλες. Παίζουν: Ν. Αλεξίου, Κ. Ασπιώ-
της, Ε. Δημητροπούλου, Μ. Κίτσου, Ε. Κοκκίδου, Κ. Μιχαήλ, Π. Μπουγιούρης, Α. Πουλοπούλου, Φ. Ριμένας, Ν. Στραβοπόδης, Θ. 
Τζήμου. Ε. Τοπαλίδου, Γ. Τσεμπερλίδης, Ν. Ψαρράς. Από 17/1, Rex-Κοτοπούλη (Εθνικό Θέατρο), 210 3301.881 Δ.Μ. 
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Η Κική Δημουλά συνομιλεί με τη Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου
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Y
στερα από τρία σχεδόν χρό-
νια σκληρής και επίμονης με-
ταφραστικής δουλειάς, η δί-
γλωσση ανθολογία 79 ποιημά-
των της Κικής Δημουλά με 
τίτλο «The Brazen Plagiarist» (Η 
Θρασεία Λογοκλόπος), σε μετά-
φραση της Σεσίλ Ιγγλέση 

Μαργέλλου και της Αμερικανίδας ποιή-
τριας Rika Lesser, κυκλοφόρησε τον Ο-
κτώβριο από τη Margellos World 
Republic of Letters (MWRL) – ο εκδοτι-
κός αυτός οίκος, μια σημαντική και καινο-
τόμος πρωτοβουλία του Ντόρη και της 
Σεσίλ Μαργέλλου, ιδρύθηκε το 2007 σε 
συνεργασία με το Yale University Press 
(YUP) με αποστολή την έκδοση σε αγγλι-
κή μετάφραση οκτώ περίπου βιβλίων το 
χρόνο απ’ όλο τον κόσμο, τουλάχιστον 
10% των οποίων θα είναι Ελλήνων  συγ-
γραφέων. Το βιβλίο προλογίζεται από 
την Κική Δημουλά και συνοδεύεται από 
εκτενή εισαγωγή, πλήρες χρονολόγιο και 
βιβλιογραφία διά χειρός Σεσίλ, καθώς και 
σημείωμα της Rika Lesser. Το θαυμάσιο ε-
ξώφυλλο του τόμου κοσμείται από έργο 
του Βλάση Κανιάρη. Το βιβλίο σχεδιά-
στηκε με τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα 
ακόμη όχημα για την παγκόσμια αναγνώ-
ριση και βράβευση του κορυφαίου ποιη-
τικού έργου της Κικής Δημουλά, η οποία, 
επί τη ευκαιρία, φιλοξενήθηκε στο πρω-
τοσέλιδο της International Herald Tribune, 
με άρθρο που θα αναδημοσιευτεί στη 
New York Times το ερχόμενο Σάββατο. 

Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Φωτογραφία: ΤΑσοσ ΒΡΕΤΤοσ

Κατά γενική παραδοχή, είστε η μεγίστη, η πιο πολυδια-

βασμένη και αγαπητή μεταξύ των εν ζωή ποιητών μας. 

Έγκυροι κριτές σάς προσαγορεύουν «νέα Σαπφώ». Είναι 

χαρά αυτό ή άχθος;  
Σ’ αυτή την παραδοχή δεν συμπεριλαμβάνεται πά-
ντως η δική μου άποψη. Απέχω. Και εκπληρώνομαι 
μόνο χάρη στην εκτίμηση, την ανεκτίμητη, μερικών 
αξιόλογων προσώπων και στην επίσης πολύτιμη συ-
μπάθεια του κόσμου. Αυτό είναι και χαρά να το ει-
σπράττω, αλλά και άχθος, γιατί προκαλεί άγχος το 
αν θα παραμείνω δικαιούχος αυτού του κέρδους. 

Το 2002 εκλέγεστε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών 

±  η τρίτη γυναίκα από το 1929, έτος ιδρύσεώς της. Τι σας 

χάρισε και τι σας στέρησε αυτή η«αθανασία»; 
Μου χάρισε μια θέση αμήχανου, τρομαγμένου, θο-
λού άστρου μέσα στο λαμπερό στερέωμά της και μου 
στέρησε τη φυσική μου θέση, αυτή τη θέση που πα-
ραχώρησε η ολιγάρκεια στον μέσα μου και πιο εξω-
τερικό μου κόσμο.

Είστε μόλις 21 ετών, όταν το 1952 εκδίδεται η πρώτη ποι-

ητική σας συλλογή. Στο περιοδικό της Τράπεζας της Ελ-

λάδος, στην οποία εργάζεστε, γράφετε επί μια οκταετία 

(1959-1967) μόνο πεζά, ενώ ταυτόχρονα εκδίδετε απο-

κλειστικά ποίηση. Έπαιξε ρόλο αυτή η «επιβεβλημένη» 

ενασχόλησή σας με το πεζό στον οριστικό αυτοπροσδι-

ορισμό σας ως ποιήτριας;  Ναι, έπαιξε ρόλο φοβήτρου. 
Επειδή, άλλο από τις σχολικές εκθέσεις, δεν είχα 
μπει σ’ αυτό το ξένο χωράφι. Και πώς να το οργώ-
σω; Μα μήπως και στην ξένη ποίηση όταν μπήκα, 
παραβιάζοντας το αιχμηρό συρματόπλεγμα που την 
περιέκλειε, βρήκα έτοιμο και διαθέσιμο κανένα ά-
ροτρο; Και όμως, εκεί φύτρωσε και ρίζωσε η προτί-
μησή μου.

Η Κική Δημουλά συνομιλεί με τη Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου
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Καθοριστικό ρόλο έπαιξε, όμως, όπως τόσο 

συχνά θυμίζετε με απαραμείωτη νοσταλ-

γία, ο σύντροφός σας και σημαντικός ποιη-

τής Άθως Δημουλάς. 

Δεν προσπαθώ να θυμίσω σε κανέναν 
ότι ο Άθως Δημουλάς ήταν επίσης ποι-
ητής. Για να μην τον καθιερώσω και εγώ 
ως ανύπαρκτον. Ας έχει την ευθύνη γι’ 
αυτό η ατάλαντη λήθη. Εγώ θα τονίσω 
μόνο το σπάνιο χάρισμά του, να μην εί-
ναι, αν και ποιητής, ανταγωνιστικός, 
αντίθετα, να μου αναγνωρίζει δυνατό-
τητες που ο ίδιος ισχυριζόταν ότι δεν εί-
χε. Αν εκείνος δεν έριχνε επίμονα λάδι 
στη μικρή αδύναμη φωτιά μου, ίσως να 
είχα σβήσει. Δικαιούσθε να σκεφτείτε 
ότι αν ήταν τόσο θνησιγενής η ροπή μου 
προς την ποίηση, ε, ας έσβηνε. Δεκτό. 
Βέβαια, δεν είναι η υποστήριξή του αυτό 
που νοσταλγώ, δεν είναι όσα πολλά και 
δυσαναπλήρωτα μου έδωσε, αλλά όσα 
κράτησε για τον εαυτό του. Η αγάπη εί-
ναι γνωστό ότι μεγαλώνει μη δίνοντάς 
μας. Κι αν ζει και επιμένει το πάθος μας 
για την ποίηση, οφείλεται στο ότι η τε-
λευταία αυτή δεν μας δίνει παρά χνού-
δια του είναι της. 

Ο τόπος επηρεάζει τη γραφή; Πόσο όρισαν τα 

ποιήματά σας η γειτονιά σας, η Αθήνα, η Ελλά-

δα, απ’ όπου απομακρυνθήκατε τόσο σπάνια; 
Πιο πατρίδα μου η Κυψέλη, βιογράφος 
όλης σχεδόν της ζωής μου, με τα στοι-
χεία που της έδινε η οδός Πυθίας – σ’ 
αυτό το δρόμο το πατρικό μου, εκεί και 
το συζυγικό μου, εκεί δίπλα και το μο-
ναχικό μου τώρα. Ο δρόμος που επαλή-
θευσε όσα προφήτεψε η Πυθία οδός μου 
και όσα δεν κατάφερε να προφητέψει, 
αφήνοντάς με ολότελα απροετοίμαστη.

Η ανθολογία ποιημάτων σας, που μόλις εκ-

δόθηκε από τη  MWRL του YUP, δανείστηκε 

τον τίτλο της, «The Brazen Plagiarist» (Η θρα-

σεία λογοκλόπος), από ένα δαιμόνιο ποίημα 

της τελευταίας σας συλλογής, το οποίο ανα-

φέρεται στη γραφή. Είναι, όπως λέτε, «θρα-

σύτατη λογοκλόπος ανίερη» η γραφή; 

Ναι, μετά από διεισδυτικό έλεγχο, θεω-
ρώ τη γραφή λογοκλόπο. Την έχω συλ-
λάβει να εισχωρεί, να ψάχνει και να α-
νακαλύπτει όλες τις μύχιες σημειώσεις 
που κρατάει το είναι μας. Σημειώσεις 
σχετικές με όλα τα απρόφερτα, όλα όσα 
θέλουν αλλά φοβούνται να ειπωθούν, 
όλα όσα δεν ήξεραν πού είναι η έξοδος 
προς τη λύτρωση, τα ογκώδη εκείνα 
που στριμώχτηκαν και βγήκαν γδαρμέ-
να μέσα από κάτι χαραμάδες της φαντα-
σίας, γιατί δεν άντεχαν να μην έχουν 
διόλου συμβεί. Τα τόσα ένοχα, που κα-
τέφυγαν στον υπαινιγμό για να σωθούν 
από την αποκάλυψή τους, και όλα όσα 
πέθαναν, αλλά που, χάρη σε κάποιες 
καίριες παραλήψεις του θανάτου, μας 
στοιχειώνουν ακόμα, πίνοντας το αίμα 
του μυστικού τους. Τα διαβάζει όλα η 
γραφή και τα αντιγράφει στο σκοτεινό 
της μπλοκάκι, δίνοντάς τους μια μορφή 
αλλόκοτη, φευγαλέα, έτσι που να μην 
μπορούν να αναγνωριστούν ως δικά 
μας, πιο πολύ για δικά της να μοιάζουν, 
και πάντως κατά το μέρος εκείνο που η 
κλέφτρα παρέμβασή της αναγνωρίζεται 
ως... γνήσια δημιουργός.

Γιατί γράφετε, και γιατί 

ειδικά ποίηση; 

Μα επέλεξα μήπως 
να αναπνέω; Και ή-
ταν επιλογή μου να 
αναπνέω από το βου-
λωμένο ρουθούνι της 
μελαγχολίας, απ’ όπου 
αναπνέει και η ποίηση; 
Εξάλλου, η ουσιαστική 
έκταση της ζωής ολι-
γοσέλιδη είναι, μετρη-
μένη όσο ένας στίχος 
και σύντομη όσο ένας 
τίτλος ποιήματος.

Θ υ μ ά σ τ ε  τ ο  π ρ ώ τ ο -

πρώτο ποίημά σας; 

Ούτε καν το τελευταίο δεν θυμάμαι.

Πότε θεωρήσατε τον εαυτό σας αμιγώς ποι-

ήτρια; 
Ποτέ. Εκτός αν εν αγνοία μου αυτοεξυ-
ψώνομαι όταν παίρνω το βράδυ μισό χα-
πάκι και κοιμάμαι βαθιά. Αμιγής καμιά 
εκδήλωσή μας δεν είναι, ούτε αυτή του 
θανάτου, καθώς νοθεύεται από την πί-
στη μας στην άλλη, την επόμενη ζωή.

Είστε γυναίκα ποιήτρια. «Ποίηση» και «γρα-

φή» είναι γένους θηλυκού. Υπάρχει «γυναι-

κεία» γραφή; 
Υπάρχει βέβαια και ξεχωρίζει ακόμα και 
ως απόδειξη του πόσο αδύνατη είναι η 
εις βάθος εξίσωση των δύο φύλων. Το 
δυσάρεστο όμως και άκρως αντιποι-
ητικό είναι ότι ο χαρακτηρισμός «γυ-
ναικεία ποίηση» τίθεται μάλλον για να 
υπαινιχθεί την εκ φύσεως κατωτερότη-
τά της. Αν όχι, τότε γιατί δεν λέμε ποτέ 
«αντρική ποίηση»; 

Τι αφυπνίζει τον πόθο ή την ανάγκη του 

ποιήματος; Ένα συναίσθημα; Μια εικόνα; 

Μια λέξη; 
Κάτι πολύ ή κάτι ελάχιστο, όπως ο σκε-
λετός μιας επιθυμίας, με φαγωμένο ό-
νομα και πρόσωπο, ή μια σκιά που κούρ-
νιασε στο σπασμένο κλαρί του βλέμμα-
τός σου ή ένα φτερό που, κατεβαίνοντας 
από τα ύψη, λέει με ταλαντευόμενη, 
αργή προφορά τον επικήδειο ενός που-
λιού. Επίσης, η αναιδής ευχέρεια του 
αιφνίδιου να μπαίνει μέσα χωρίς να 
χτυπήσει την πόρτα και να γεμίζει με ξέ-
φρενη ελπίδα ένα ποίημα καταδικασμέ-
νο να πεθάνει άγραφο ότι θα γραφτεί.

Γράφετε καθημερινά; Υποβάλλετε τον εαυ-

τό σας σε αυστηρή πειθαρχία; 
Γράφω σπανίως. Κάθε που περνάει υ-
παρξιακή κρίση το χαρτί και με απειλεί 
πως, αν δεν του δοθώ, θα με θάψει ζω-
ντανή κάτω από τη λευκότητά του.

Διαβάζετε ποίηση; Αναγνωρίζετε οφειλές 

σε άλλους ποιητές; 
Οφείλομαι σε όλους, ακόμα και σ’ αυτούς 
που δεν έχω διαβάσει, που μου είναι ά-
γνωστοι. Από το άγνωστο κυρίως επηρε-
άζομαι, αφού από κει προέκυψα κι εγώ.

Για ένα σύγχρονο Έλληνα ποιητή, δεν είναι 

βαριά η σκιά τόσων ενδόξων προδρόμων 

–  της Σαπφούς, του Σοφοκλή, του Σολωμού, 

του Καβάφη, του Σεφέρη, του Ελύτη;  

Αποφεύγω να έρχομαι 
σ’ επαφή μ’ αυτά τα με-
γέθη, επιδιώκω να τα 
ξεχνώ για να μη με συ-
ντρίψει η σύγκριση.

Νιώθετε διάθεση ή υπο-

χρέωση να ξαναγράψετε;

Παραλύω στη σκέψη 
ότι δεν θα ξαναγράψω.

Τι σημαίνει ποίηση; Πολ-
λά. Η άλλη, δεύτερη 
ζωή ζών των και νε-
κρών. Ένας δονκιχωτι-
σμός του ανικανοποίη-
του. Αντικατοπτρισμός 
ανθρώπων στην έρημο. 

Πλήθη που συρρέουν να ακούσουν τη 
διάλεξη περί θανάτου που δίνει το μέλ-
λον. Η επιστροφή της ασώτου αβεβαιό-
τητας. Και ένα σωρό άλλα απολωλότα…

Είναι θεόσταλτη έμπνευση ή επίπονη κατά-

κτηση μιας τέχνης; 

Είναι έμπνευση θεόσταλτη, αλλά και 
σταλμένη από την εργώδη επιμονή μας. 
Και, τι περίεργο, συχνότατα και μυστη-
ριωδώς, τη φέρνει η αποθαρρυμένη πα-
ραίτησή μας από την προσμονή της.

Χρειάζεται η ποίηση; Είναι πολυτέλεια ή ζω-

τικό αγαθό; 

Ναι, χρειάζεται η ποίηση. Κυρίως στο: 
«Προς τι;»

Η ποίηση χρειάζεται τον έρωτα; 

Νομίζω ότι εκείνη που χρει-
άζεται τον έρωτα είναι η 
πραγματικότητα. Απ’ αυτήν 
λείπει. Αμφιβάλλω αν τον 
έχει ποτέ αισθανθεί. Η ποί-
ηση τον περιέχει τον έρωτα, 
τον εκτιμάει, αλλά αυτός την 
ταπεινώνει. Τη χρησιμοποι-
εί μόνο σαν καταπραϋντική 
λοσιόν, μετά το ξύρισμα.

Είστε εξήντα τουλάχιστον χρό-

νια ποιήτρια. Η πάροδος του χρό-

νου, η όλο και βαθύτερη –ίσως 

και βαρύτερη– ωριμότητα, αλλά-

ζει τη σχέση σας με την ποίηση; 

Η ποίηση τρελαίνεται για 
τον ώριμο καρπό. Όμως, άλλο ώριμος 
και άλλο παραγινωμένος. Αυτό δεν της 
αρέσει κι έτσι δεν νοιάζεται αν θα πέσω 
χάμω, παραγινωμένη.

Τι επιδιώκετε να προκαλέσει, πρωτίστως 

και κυρίως, ένα ποίημά σας; Έκπληξη, θαυ-

μασμό, συγκίνηση ή σκέψη; 

Δεν επιδιώκω, αλλά θα ήθελα ένα ποί-
ημά μου να προσφερθεί αίφνης σαν μια 
σκιερή στάση, προκειμένου να ξεκου-
ραστεί λίγο η ατέρμων οδοιπορία του 
ανθρώπου υπό το δολοφονικό λιοπύρι 
του περιττού.

Μια συμβουλή στους νεότερους ποιητές;

 Θα τους συμβούλευα να μην επιτρέπουν 
στο συναίσθημα να κυριαρχεί στο ποίημα, 
διότι ανατρέχοντας στη δική μου νεότητα 
διακρίνω πόσο μονοπωλούσε τις προσπά-
θειές μου το συναίσθημα και πόσο αυτό 
άφηνε στάσιμο το ουσιώδες ενδότερο.

Αποφεύγετε λοιπόν το συναίσθημα; 

Δεν το αποφεύγω, γιατί το περιέχω. Αυ-
τό που προσπαθώ να κάνω είναι να το 
ελέγχω, να μη γίνομαι έρμαιό του, γιατί 
αλλιώς δεν μένει χώρος να δράσει η με-
τουσίωσή του σε ποίηση, η οποία κυρί-
ως να στοχάζεται θέλει...

Η έκδοση της ανθολογίας ποιημάτων σας 

από τη MWRL του YUP τι συναισθήματα σας 

προκαλεί; 
Αυτή η έκδοση είναι ένα δείγμα ότι το 
ανέλπιστο δεν στάθηκε αμετάπειστο α-
πέναντί μου. Πλούσιο και ζωογόνο συ-
ναίσθημα, που το αφήνω ανεξέλεγκτο 
να με κυριαρχεί. Ακόμα και τα όνειρά 
μου είχαν τη σύνεση να μην ελπίζουν 
ποτέ ότι θα μου επιτραπεί να εισχωρή-
σω από την πόρτα του ιδρύματός σου 
στο Yale – τόσο αυστηρό, απρόσιτο και 
μυθώδες όσο ο παράδεισος. Αφήνομαι 
λοιπόν να πλέω σ’ αυτή τη θάλασσα των 
συναισθημάτων, αλλά επειδή είμαι κι 
ένα ον που σε καμιά παρηγοριά ευτυ-
χίας δεν επιτρέπω να αχρηστεύσει την 
ευθυκρισία μου, είμαι σίγουρη γι’ αυτά 
που θα πω, όσο κι αν σε δυσκολεύει να 
τ’ ακούσεις, μια και σε αφορούν, όσο κι 
αν τα αποδιώχνεις. Λέω λοιπόν ότι αν 
πήρα αυτή την τιμητική άδεια εισόδου 
στο Yale,  το οφείλω εν πολλοίς στη με-
ταμόρφωση που πέτυχε η μετάφραση 
των ποιημάτων μου. Τους έδωσε ένα 
πρόσωπο ενεργό, και αυτή την ενέργεια 

την άντλησε ρουφώντας την 
εξοντωτική δαπάνη ψυχής 
που δεν τσιγκουνεύτηκες. 
Έτυχε να παρακολουθώ τη 
σύσσωμη αφοσίωσή σου και 
πιστεύω ότι έδωσες μιαν 
αισθητική συγχώρεση στα 
δάκρυα που έτρεχαν αυλά-
κια από τα μάτια των στίχων 
μου. Δάκρυα που τους προ-
καλούσε η αγωνιώδης αβε-
βαιότητά τους αν εμπίπτουν 
στην ποίηση. Ξέρεις με πόση 
ενοχή παρακολουθούσα την 
εξαντλητική ένταση με την 
οποία πάλευες να αποκρυ-
πτογραφήσεις τις υπονοού-
μενες ή φανερές ατέλειες 
των ποιημάτων μου και τι 
αγκάθια της γλώσσας που 

χρησιμοποιώ ανέχτηκες να σε πληγώ-
σουν. Ομολόγησε, μέτρα πόσες φορές 
σου είπα: «Έλεος πια, δεν θα προφτά-
σω να δω αυτά τα ποιήματα να μπαίνουν 
ως επιτυχόντες σπουδαστές στο Yale». 
Τόσο σχολαστικά τελειοθηρική ήταν η 
βραδύτητα που αφιέρωνες. Αυτή λοιπόν 
η αδημονία κυριαρχούσε όλον αυτό τον 
καιρό που εσύ πατούσες σαν αναστενά-
ρης στα κάρβουνα, και αυτή η γόνιμη 
αναμονή μου είναι ίσως το συναίσθημα 
που με κράτησε ζωντανή έως τώρα.

Με δεξιωθήκατε στην ποίησή σας, με τιμή-

σατε με την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. 

Δεν υπάρχει για μένα μεγαλύτερη ανταπό-

δοση. Σας ευχαριστώ, Κυρία Δημουλά. A

I n f o :  Η έκδοση θα παρουσιαστεί σε εκδήλω-
ση προς τιμήν της Κικής Δημουλά στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη 29 Ιανουαρίου, στις 
19.00. Είσοδος ελεύθερη.

ΑυτΗ Η έΚΔοΣΗ 
έΙνΑΙ ένΑ ΔέΙγΜΑ 
ότι τό ανέλπιστό 

Δέν ΣτΑθΗΚέ 
αμέταπέιστό 

απέναντι μόυ.
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Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή

Ο Μάνος Χαριτάτος κηδεύτηκε με ένα μο-

λυβένιο στρατιωτάκι στην τσέπη του σα-

κακιού του: ωραίος συμβολισμός για το 

δημιουργό του Ελληνικού Λογοτεχνικού 

και Ιστορικού Αρχείου. Ο κάθε άνθρωπος 

ένα στόχο έχει στη ζωή του. Συνήθως δεν 

είναι προφανής καθότι δεν προκύπτει 

ως αυτονόητος από την επαγγελματική 

του επιλογή ± η οποία συχνά κρύβει ανά-

γκες για κοινωνική ή οικογενειακή απο-

δοχή, καλοζωία ή κάτι άλλο. Ή, καλύπτει 

ανασφάλειες και φόβους.

Π
οιος ήταν ο στόχος του Μάνου Χαρι-
τάτου; Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου το 1944. Συγκυρίες 
τον έφεραν στα εννιά του χρόνια στη 

μελαγχολική εξορία της Αθήνας. Έμαθε 
να σέβεται την τύχη, αλλά να μην εμπι-
στεύεται τίποτε σε αυτή. Στα είκοσί του, 
ξεκίνησε με τον παιδικό του φίλο Δημή-
τρη Πόρτολο το Ελληνικό Λογοτεχνικό 
και Ιστορικό Αρχείο. Αφιερώθηκε σε αυτό 

που τον ενδιέφερε να κάνει: στη διάσωση 
και συλλογή ελληνικών τεκμηρίων. Προ-
βίβασε την αξία των σκόρπιων –κατ’ όνο-
μα– «εφήμερων». Επέλεξε πορεία που δύ-
σκολα οι σύγχρονοί του θα μπορούσαν να 
εκτιμήσουν. Έπεισε λογοτέχνες, ιστορι-
κούς, ερευνητές και κληρονόμους, διέκρι-
νε άξιους συνεργάτες, εξασφάλισε χρημα-
τοδότηση, ηγήθηκε, διοίκησε και οργάνω-
σε. Κατέστησε το Αρχείο αυτό προσβάσιμο 
στο κοινό. Φρόντισε για τη συνέχειά του, 
αφού εντάχθηκε το 2009 στο Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 
Εξαιρουμένης της τύχης, για να πετύχει 
κάποιος χρειάζεται να συσπειρώσει τα τα-
λέντα του σε μία κατεύθυνση. Μάλιστα, 
πρέπει να νιώθει άνετα με την επιλογή 
της ασχολίας του ώστε να εστιάζει σε αυ-
τή. H δυνατότητα εστίασης προκύπτει ως 
ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Όλοι έχουμε με-
γάλα και μικρά χαρίσματα – όλα μπορούν 
να χρησιμεύσουν στην επίτευξη του ενός 
στόχου μας. Αρκεί να ξέρουμε ποιος είναι.

Ο Μάνος Χαριτάτος ήθελε να βάλει σε τάξη 
το παρελθόν. Ένα αρχείο, και μάλιστα τα-
κτικό, γίνεται εφαλτήριο για τις επόμενες 
γενεές. Κάθε γενιά οφείλει να γνωρίζει 
από πού ξεκινάει. Όχι διαισθητικά, αλλά 
μελετώντας. Χωρίς μύθους, αλλά με τεκ-
μήρια και στοιχεία. Για να κατανοεί. Για να 
ξέρει πού μπορεί να χαράσσει 
δρόμους καθώς πηγαίνει, για 
να έχει τα μάτια να δει τον ήλιο 
εάν συμβεί να τον συναντήσει. 
Η λέξη «αρχείο» ετυμολογεί-
ται στο ότι τα επίσημα έγγραφα 
φυλάσσονταν στα κτίρια που 
συνέρχονταν οι αρχές ή κατοικούσαν οι 
άρχοντες μιας πόλης. «Επίσημο» είναι 
αυτό που αξίζει σήμανσης, το διακριτό ή 
επιφανές. Τα αρχεία των δικών μας οικο-
γενειών, δηλαδή οι επίσημες γνώσεις των 
παλιών, δεν υφίστανται μόνο στις τρεις 
σοφές κουβέντες που μας είπαν ο παππούς 
ή η γιαγιά. Προδηλώνονται στις πράξεις 
τους – αυτές οφείλουμε να σπουδάζουμε, 

αυτό είναι το αρχείο του καθενός. Ενδει-
κτικώς: γιατί ήρθαν οι πρόγονοί μου εδώ 
που τώρα βρίσκομαι; Ισχύουν αντιστοίχως 
για μένα οι ίδιοι λόγοι; Δηλαδή: έχει νόη-
μα να παραμείνω εδώ; Αυτόματα ερωτή-
ματα που δεν θέτουμε ποτέ.  
Ο Μάνος Χαριτάτος στόχευσε στην τα-

κτοποίηση του παρελθόντος, 
έδωσε στους παρόντες εφαλ-
τήρια για να δουν το μέλλον. 
Εστίασε τα ταλέντα του σε αυτή 
την κατεύθυνση, είχε στοχο-
προσήλωση. Για αυτό επέτυχε, 
για αυτό ήδη αναγνωρίζεται το 

έργο του. Διότι έδειξε ότι μπορούμε ταυτο-
χρόνως να υποκλινόμαστε στο χρόνο και 
να τον ακυρώνουμε – αρκεί κάθε φορά να 
αρχίζουμε από το αρχείο και τις αρχές μας. 
Ως στρατηγοί και ως στρατιωτάκια. A  

* Ο Γιώργος Κ. Ψάλτης είναι συγγραφέας.  
Η ποιητική συλλογή του «Μη σκάψετε παρακαλώ 
εδώ είναι θαμμένος ένας σκύλος» κυκλοφορεί  
από τις εκδ. Ίκαρος
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Ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό Αρχείο
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Ένα νησί στο κέντρο του αρχιπελάγους, μικρό, λιτό, απομο-

νωμένο, χωρίς πολλούς κατοίκους, ούτε πολλές παραλίες 

και τον τουρισμό που αυτές προσελκύουν, τα τελευταία 

χρόνια έχει σπάσει τη σιωπή του. Όλο και εμφανίζονται εκ-

πομπές, αφιερώματα, ένθετα σε εφημερίδες, συνεντεύξεις 

με ντόπιους, σαν να συνωμοτούν  όλοι στο να διαφημιστεί  

αυτό το σεμνό, μέχρι πρότινος  άγνωστο, μικρό νησί των  

Κυκλάδων. 

σ
’ αυτούς που γνωρίζουν καλά τη Σίκινο, που η αυθεντικότητά 

της σε κάνει να την αγαπάς με ιδιαίτερο και ερωτικό τρόπο, 

πλανιόταν η ανάγκη ενός βιβλίου που να περιγράφει την 

ιστορία, τη φύση, τη δημογραφία, τις δραστηριότητές των 

ανθρώπων στη ροή του χρόνου, οτιδήποτε περιγράφει την εξέ-

λιξη μέχρι σήμερα στο νησί. Το μόνο βιβλίο, αυτό του Σικινιώτη 

φιλόλογου Ζαφείριου Δ. γαβαλά, έκδοση του 1884 και 1931, δεν 

κυκλοφορεί πια. Ήταν γραμμένο σε άπταιστη καθαρεύουσα, κάτι 

σαν εγχειρίδιο πατριδογνωσίας, σε δύσκολους καιρούς, αποτελεί 

σοβαρή  πηγή  πληροφοριών,  ωστόσο δεν είναι αυτό που απαιτεί 

ο ταξιδιώτης τού σήμερα.  

Το κενό ήρθε να καλύψει το πρόσφατης έκδοσης βιβλίο του Πέ-

τρου Κ. Φρονίστα: «Σίκινος, μία ιστορία» από τις εκδόσεις Μαν-

δραγόρα, έργο εξαιρετικής ποιότητας και  αισθητικής, με σχέδια, 

γκραβούρες και φωτογραφίες, παλιές και νέες, γραμμένο με με-

ράκι για τον τόπο, με φανερή την απεριόριστη αγάπη του γι’ αυ-

τόν. Ο συγγραφέας παίρνει με ζέστη χέρι-χέρι τον ταξιδιώτη και 

τον ξεναγεί στο νησί, δείχνοντάς του τη γεωγραφία, τα βουνά, 

τις παραλίες, τις πηγές, τις μοναδικές αναβαθμίδες (πηγή ζωής 

με την εντατική γεωργία), 

την Επισκοπή, το μονα-

στήρι-φρούριο της Ζωο-

δόχου πηγής, τις σπηλιές 

που κάποτε φιλοξενούσαν 

φώκιες, τα μονοπάτια, την 

πανίδα, τη χ λωρίδα και 

τους ανθρώπους. Το ξετύ-

λιγμα της μυθολογίας και 

της ιστορίας του νησιού, 

των επάλ ληλων πολιτι-

σμών και του εφιάλτη της 

πειρατείας, είναι ένα ονει-

ρικό ταξίδι στο χρόνο που 

με μαεστρία εντάσσει τη 

Σίκινο στα τεκταινόμενα 

του ευρύτερου χώρου των 

κυκλάδων (νησιών χωρίς 

ενδοχώρα), αλλά και της Μεσογείου γενικότερα. Υπονοούμενο: 

τα βάσανα των κατοίκων μπροστά στα παιχνίδια εξουσίας των 

εκάστοτε  ισχυρών.

ιδιαίτερης μνείας αξίζει η αναφορά στις παραδόσεις του νησιού 

από διηγήσεις γερόντων στη γλώσσα της εποχής, όπου δεισιδαι-

μονίες ανάκατες με το μεταφυσικό τρόμο απέναντι στη φύση, μας 

δίνουν το μέτρο της ανασφάλειας των ανθρώπων εκείνων πριν 

από 140 περίπου χρόνια. Τέλος, η μελέτη των ονομάτων, των επω-

νύμων και των ειρωνικών παρωνυμίων φωτίζει ρίζες, προέλευση, 

μετακινήσεις, αποδημίες, σχέσεις και αναμείξεις, κάνοντας σαφείς 

τις  πολυπλοκότητες της δημογραφίας του ευρύτερου χώρου. 

κλείνοντας, ίσως θα βοηθούσε περισσότερο κάποιο μελλοντικό 

μελετητή η αναφορά με παραπομπές στις συγκεκριμένες πηγές 

του συγγραφέα, κάνοντας την επέκταση της έρευνας για το ίδιο 

ή παρεμφερές αντικείμενο πιο εύκολα προσπελάσιμη. για όσους 

θέλουν να επισκεφθούν και δεν γνωρίζουν το νησί, ας μελετή-

σουν προηγούμενα το βιβλίο, έστω και στο πλοίο, στον πηγαιμό 

στη Σίκινο… ●

Στον πηγαιμό στη Σίκινο
Του Δημητρη Χ. άμΠλιάνιτη

ο 
υπέροχος γκάτσμπι, ο ονειροπόλος, ο γκάτσμπι ε-

πιτομή του αμερικάνικου ονείρου, ο γκάτσμπι που 

πριν γίνει εκατομμυριούχος αγαπούσε την Ντέζι, 

αλλά εκείνη τον αρνήθηκε γιατί δεν είχε περιου-

σία, την κέρδισε ο Μπιουκάναν, που όμως δεν το έβαλε 

κάτω, που πλούτισε από το λαθρεμπόριο ποτών, Ν.Υόρ-

κη, ποτοαπαγόρευση, αν δεν βάζω τελείες είναι γιατί 

παλεύω να γράψω στο ρυθμό της τζαζ, η μουσική της 

εποχής υπόκρουση στα μεγαλειώδη πάρτι 

όπου ο γκάτσμπι προσκαλεί παραγωγούς κι-

νηματογράφου, έκφυλες σταρλετίτσες, όλη 

την καλή κοινωνία που συνηγόρησε στο μύ-

θο του Μεγάλου Μήλου, την πόλη όπου ε-

κείνη την εποχή δεν μετρούσε τίποτα άλλο 

πέρα από το χρήμα και την κατανάλωση, ας 

βάλω μια τελεία.

Μεταφρασμένος από τον Άρη μπερλή, ο 

«Μεγάλος Γκάτσμπι» του ςκοτ Φιτζέραλντ μι-

λάει για έναν ήρωα που ο χαρακτήρας του πηγάζει από 

το Δον κιχώτη του Θερβάντες. Αλλά και από τα ιπποτικά 

μυθιστορήματα του γουόλτερ Σκοτ, εκεί όπου οι ήρωες 

θεωρούν πως ο βράχος του κόσμου στηρίζεται με ασφά-

λεια στα φτερά της νεράιδας, πως τίποτα δεν μπορεί να 

σταματήσει τον απόλυτο έρωτα, πως στο βάθος της νύ-

χτας καραδοκεί η ευτυχία που έρχεται με τη νέα μέρα. 

Στα πάρτι του ο γκάτσμπι δεν πολυσυναναστρέφεται 

τους καλεσμένους, τους αφήνει να μεθοκοπούν στο 

μπαρ προτιμώντας να ατενίζει τον ουρανό. και να με-

λαγχολεί στη θέα του πράσινου φωτός απέναντι, το 

φως του σπιτιού της Ντέζι. κάθε νύχτα ο γκάτσμπι ελπί-

ζει πως από περιέργεια ή από κάλεσμα του πεπρωμένου 

η Ντέζι θα αναζητήσει την πηγή από όπου προέρχονται 

το γλέντι και η μουσική, που ο θόρυβός τους έρχεται από 

την απέναντι ακτή. πως θα ακολουθήσει τα καραβάνια 

των καλεσμένων του και θα φανεί κι αυτή στο μέγαρό 

του. γιατί ο γκάτσμπι ελπίζει, αρνείται να παραδεχτεί πως 

τον αρνήθηκαν, άλλωστε δεν είναι πια φτωχός, έχει ό,τι 

μπορεί να επιθυμήσει ένας άντρας, αλλά και μια γυναί-

κα από έναν άντρα: πλούτη, δύναμη, διασυνδέσεις, μια 

γκαρνταρόμπα γεμάτη πουκάμισα μεταξωτά, υπηρέτες, 

τεράστια συλλογή αυτοκινήτων, φίνα έπιπλα. 

Μέσα από μια φαινομενικά απλή ρομαντική ιστορία και 

χρησιμοποιώντας για αφηγητή τον Νικ κάρα-

γουέι, εξάδελφο της Ντέζι και γείτονα του γκά-

τσμπι, ο Φιτζέραλντ περιγράφει το χρονικό της 

Αμερικής του Μεσοπολέμου. Έκπτωση αξιών, 

καταναλωτικός παροξυσμός, πολιτισμική κα-

τάπτωση, διαφθορά. Ο ρομαντικός και ιδεα-

λιστής ήρωάς του επιμένει να προασπίζεται 

αξίες και ιδανικά που μόνο η νιότη μπορεί να 

κρατήσει ανεξίτηλα. ή τραγωδία είναι βέβαιη, 

η πρόσκρουση και ο θάνατος δεδομένα ως τέ-

λος. Ακόμα όμως και τη στιγμή του αίματος, ο 

γκάτσμπι είναι αδύνατον να αλλαξοπιστήσει: η ζωή έχει 

αξία μόνο μέσα από πράξεις ηρωικές, από αυταπάρνηση 

και γενναιότητα που κάθε άντρας πρέπει να διαθέτει. 

Με μια εξαιρετική μετάφραση, ένα μεστό επίμετρο και 

ένα φορτισμένο βιογραφικό του συγγραφέα, ο Μπερ-

λής παραδίδει τον πιο ολοκληρωμένο γκάτσμπι με ελ-

ληνικά γράμματα (εκδ. Άγρα). περιγράφει την εποχή, 

τον τόπο αλλά και τους ήρωες με τρόπο σχεδόν ποιη-

τικό, συλλαμβάνει το φως της Ν. Υ. σε διάφορες απο-

χρώσεις, στη μεγάλη πόλη χωρίς ιστορία όλα μπορούν 

να συμβούν. Αλλά όχι αυτό το χιμαιρικό που επιθυμεί ο 

γκάτσμπι: η Ντέζι είναι μια επιθυμία που για πάντα θα 

παραμείνει ανεκπλήρωτη. A  

Ζητήσαμε από το συγγραφέα της «Ανεξαρτησίας» (εκδ. 

Πατάκη) να μας αποκαλύψει μούσα, ιδέα, κινητήρια δύ-

ναμη και γενεσιουργό αιτία ενός από τα σημαντικότερα 

ελληνικά μυθιστορήματα της χρονιάς. 

Αλήθεια το λέω, απλώς ιστορίες ήθελα να πω. Σίγουρα δεν επιδιώκω να είναι το βιβλίο χρηστικό, να κατα-

λάβει ο αναγνώστης τη θεωρία των πιθανοτήτων, για παράδειγμα, να νιώσει την τυχαιότητα και το ρόλο 

της στη ζωή μας, σαν σε όνειρο, και μέσα από ιστορίες – αυτό, βέβαια, το θέλω. και σίγουρα δεν ενδιαφέ-

ρομαι ποσώς να κάνω πολιτικό κήρυγμα, αποφάσισα πολύ νωρίς στη ζωή μου ότι σε αυτό είμαι άχρηστος 

(κυρίως γιατί δεν είμαι ποτέ απόλυτα πεπεισμένος για κάτι). Την «Ανεξαρτησία» τη δούλεψα πέντε χρόνια. και δε θα 

την τέλειωνα σε πέντε χρόνια αν δεν περνούσα, το καλοκαίρι του 2011, δυο μήνες στο κρεβάτι με σπασμένο πόδι. 

Μια και με ρωτάτε για αρχικές ιδέες, για ρίζες, ευχαρίστως να σας πω δυο-τρεις. Μια αφετηρία ήταν η μυστηριώδης 

Άννα, η γυναίκα που υποτίθεται ότι συμμετείχε στις πρώτες ενέργειες της 17Ν, τέλη δεκαετίας του 1970. Το 2007, 

όταν φαινόταν πια στον ορίζοντα το τέλος του “Logicomix”, μου πέρασε η σκέψη να γράψω μια ιστορία φανταστική 

που της δίνει σάρκα και οστά με το όνομα Ελένη. Αυτό ήταν ένα. 

Δεύτερο: υπάρχει ένα μυστήριο στην “Ανεξαρτησία”, κάτι σαν φόνος που θέλει ένοχο, συγκεκριμένα ποιος κάρφωσε 

την Ελένη το 1973, που όλα δείχνουν ότι ήταν ο αγαπημένος της, ο Μπίθρος ο Τσιγγάνος. Έτσι, λοιπόν, μέρος της πλο-

κής στήθηκε σαν αστυνομικό μυθιστόρημα, πλέχτηκε δηλαδή γύρω από τη λύση του μυστηρίου (που έχει να κάνει με 

την έννοια της ανεξαρτησίας). Εν αρχή ην και η ιστορικός-μέντιουμ που τη λένε κλειώ, σαν τη μούσα της ιστορίας, μια 

ιδέα που την εμπνεύστηκα από τα γραπτά του γιούρι Τριφόνοφ, αν τον θυμάται κανείς. 

ή κλειώ είναι το αιώνιο πνεύμα της ιστορίας, που ακούει τις φωνές και τις φωνούλες του παρελθόντος. Τέλος, στην αρ-

χή-αρχή μου ήρθε και η τρελή ιδέα ότι ο άντρας της Ελένης είναι ρομ. Τσιγγάνος. Το πόσο με δυσκόλεψε στο 

γράψιμο αυτό δε λέγεται! πολλές φορές με ζόρισε τόσο πολύ, που τον άλλαξα, αλλά πάντα ξαναγύριζε, και 

τώρα χαίρομαι που επέμεινα. Οι πορείες που σου μένουν στο μυαλό για πάντα είναι συχνά οι ανήφοροι. 

Χρίστος Χ. Παπαδημητρίου

Backstage!
Του ςτέΦάνου τςιτςοΠουλου

Ο Μεγάλος Γκάτσμπι

book voice



10 - 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 A.V. 29 

Η 
Augusta Wind βλέπει κάποια παράξενα ό-
νειρα ενώ κοιμάται στον πραγματικό κό-
σμο. Αλλά τα όνειρα αυτά μπορεί να είναι 
και αναμνήσεις. «Η Augusta Wind είναι ένα 

κορίτσι που αγαπάει να λέει ιστορίες. Μέχρι που 
παίρνει μέρος σε μία από αυτές και γίνεται μια ι-
στορία και η ίδια». Τόσο συνοπτικά περιγράφει 
ο, μακροχρόνιος συνεργάτης και καλός φίλος 
της A.V. Βασίλης Γκογκτζιλάς τη νέα του ηρωίδα. 
Πρωταγωνίστρια σε ένα limited series κόμικ που 
δούλεψε μαζί με έναν αξιοσέβαστο σεναριογρά-
φο της αμερικάνικης σκηνής, τον –σχεδόν τρεις 
δεκαετίες μεγαλύτερό του– J.M. DeMatteis. 
«Θυμάμαι να βλέπω το όνομά του να εμφανίζεται 
ως συγγραφέας σε πολλές αγαπημένες ιστορίες. 
Νομίζω το “Brooklyn Dreams” μου είχε κάνει τρο-
μερά μεγάλη εντύπωση για την αμεσότητά του. 
Μοναδική εμπειρία. Οι χαρακτήρες σχεδόν ζωντά-
νευαν κι έπαιρναν κίνηση στις σελίδες. Επίσης μια 
άλλη δουλειά του, το “Moonshadow”, είχε πολύ 
μεγάλη επιρροή στη δουλειά μου. Μεγαλώνοντας, 
έχοντας κάνει κάποιες δημοσιεύσεις στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού, προσπάθησα να αναμει-
χθώ σε μια έκδοση με πρωταγωνιστή τον Chucky... 
τη γνωστή “κουκλα του σατανά”. Για καλή μου τύ-
χη editor ήταν ο γιος του DeMatteis. Μετέφερα την 
εκτίμησή μου για τον πατέρα του κι έλαβα ως απά-
ντηση το email του. Συνεχίσαμε την επικοινωνία 
μέχρι που φτάσαμε να δουλεύουμε την Augusta 
Wind». Και πώς μπορείς να στήσεις ένα κόμικ, 
όταν οι δύο του συντελεστές απέχουν μερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα; Βοηθάει η τε-
χνολογία, αλλά κυρίως… «ο ενθουσιασμός που 
έχουμε και οι δύο για το μέσο είναι το κοινό μας 
στοιχείο, o DeMatteis είναι εξαιρετικά ευγενικός 
άνθρωπος – απαντούσε αμέσως στα άπειρα emails 
που έστελνα με σχέδια, σελίδες και προσχέδια». 
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που 
σας παρουσιάζαμε τη «Μίζερη πόλη» (εκδ. 
Jemma Press). Εκεί ο Γκογκτζιλάς οραματίστη-
κε ένα κόμικ τρόμου με ήρωα έναν κακορίζικο 
ντετέκτιβ και μια αναπόφευκτα νουάρ αισθη-
τική να μουτζουρώνει τα καρέ του. Εδώ τα 
πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. 
«Πρόκειται για κάτι πολύ βαθύτερο σε σχέση με 
ένα απλό κόμικ φαντασίας. Είναι η πρώτη φορά 
που ξεκίνησα κάποιο project και αυτό ολοκλη-
ρώθηκε και διανεμήθηκε τόσο γρήγορα. Όσον 
αφορά το σχεδιαστικό κομμάτι θα βρει κάνεις 
τα γνωστά γκροτέσκα στοιχεία, νομίζω. Μόνο 
που θα διακρίνει μεγαλύτερη ζεστασιά στην 
αποτύπωσή τους. Ίσως είναι η καλύτερη μέχρι 
τώρα δουλειά μου. Κι αυτό γιατί το γράψιμο του 
DeMatteis είναι τόσο ονειρικά όμορφο! Μεγάλη 
πρόκληση ήταν η δημιουργία νέων κόσμων για 
να κινούνται οι χαρακτήρες, άλλοι πιο ρεαλιστι-
κοί κι άλλοι τελείως φανταστικοί». 
Το σχεδιαστικό στοίχημα ήταν μεγάλο για τον 
Βασίλη. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι θα το 
κέρδιζε... ●

Μπορείτε να παραγγείλετε τις  
«Περιπέτειες της Augusta Wind» εδώ:  
http://shop.idwpublishing.com/

Augusta

Wind
Είναι το κορίτσι με την 
ομπρέλα, η ηρωίδα του νέου 
κόμικ που σχεδιάζει
ο Βασίλης Γκογκτζιλάς
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ
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1) Ο σκύλος Φρειδερίκος, ιδιοκτήτης κατ’ ουσίαν του μπαρ «Φρει-

δερίκο αγάπη μου» της Ολύμπου, έγινε πατέρας. Περιφέρεται ως 

τετράποδος Πορφύριο Ρουμπιρόζα και όλοι πίνουν στην υγεία του 

το καλύτερο Apricot Royal κοκτέιλ της πόλης.

2) Η τηγανιά με γιαούρτι του «Νεγρεπόντε» σε συνδυασμό με τη 

σέρβικη σαλάτα αϊβάρ και τις υπέροχες τηγανητές πατάτες θα πρέ-

πει οπωσδήποτε να γίνουν θέμα στην πρώτη εκπομπή του μάγειρα 

Ηλία Μαμαλάκη στην ΕΤ3. 

3) Αν η Βορειοελλαδίτισσα Ανθή Σαλαγκούδη γουστάρει Ρέμο 

και Καρρά, όπως δήλωσε, γιατί τυραννιέται στο πολιτιστικό μαγκαζί-

νο της ΝΕΤ και δεν πήρε εκπομπή στον Λαϊκός FM; 

4) Το Ωραιόκαστρο είναι ένας άλλος πλανήτης και η κεντρική 

λεωφόρος Θεσσαλονίκης, που το διασχίζει, είναι διάστικτη από βί-

λες και βιλάρες που πιο πολύ σε αθηναϊκή Εκάλη παραπέμπουν παρά 

σε ταπεινό προάστιο του νομού. Διαθέτει επίσης μια καταπληκτική 

καντίνα απέναντι ακριβώς από το μπουζουκτσίδικο «Gala», που το 

λουκάνικό της τα σπάει. 

5) Λέγονται Spellbound, παίζουν melodic death, οι συναυλίες τους 

στο «Eightball» και στο «Silver Dollar» ήταν επικές και ο έφηβος κιθα-

ρίστας τους Χρήστος Μπόνος, ο οποίος βάρεσε ενώπιον του θρυ-

λικού Gus G, Θεσσαλονικιού υπερπαίκτη στην υπηρεσία του Ozzy 

Osbourne, έχει όλα τα φόντα για να μεγαλουργήσει. 

6) Καθόλου άδικα ο έκπτωτος πρώην περιφερειάρχης Πανα-

γιώτης Ψωμιάδης δεν είχε το προσωνύμιο «Νίκος Ξανθόπουλος 

της πολιτικής». Η αποχαιρετιστήρια ομιλία του ενώπιον του νέου 

περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα είχε όλα τα σεναριακά εφέ 

ασπρόμαυρης υπερπαραγωγής της Κλακ Φιλμς. Κυνηγημένος, ξε-

ριζωμένος, αδικημένος, ριγμένος, κλαμένος – ποιος Γιακουμής στο 

καρνάγιο; Ο Παναγής πέρασε χειρότερα!

7) Τα ζαχαροπλαστεία «Κωνσταντινίδης» για τούρτα μιλφέιγ, 

«Ελενίδης» για τρίγωνα, «Μίλτος» για προφιτερόλ και «Αγαπητός» για 

ροδίνια, όλα στην Αδριανουπόλεως, σηματοδοτούν τη νέα επο-

χή του δρόμου: παύει να θεωρείται Δρόμος των Επιπλάδι-

κων και Καναπεδερί Μπουλβάρ, εφόσον μεταμορφώθη-

κε στην πιο sweet exotic λεωφόρο της Θεσσαλονίκης. 

8) Τι καινούργιο ως προς το μοντέλο και το οργα-

νόγραμμα της διοίκησης ετοιμάζει ο Γιάννης Μπου-

τάρης; Ποιοι αντιδήμαρχοι θα αντικατασταθούν από 

project managers; Πόσοι από την Πρωτοβουλία θέ-

λουν να εξοστρακιστεί ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Χασδάι Καπόν; Ποιος να ξέρει από το βλέμμα του πί-

σω τι κρύβει ο κυρ-Γιάννης γι’ αυτούς;  

9) Η σαρωτική ερμηνεία του αρχοντορεμπέτη Αγάθωνα 

Ιακωβίδη με τους Monie & Monie Conniente να τον ακομπανιά-

ρουν σε ρυθμό μπουζουκομανούτσε σουίνγκ επί του «Πόσο μ’ αρέ-

σει ο τρόπος που χτυπάει η καρδιά σου» στο «Love Casual Living» πρέ-

πει να δισκογραφηθεί και να απαθανατιστεί σε βίντεο για να παίζεται 

στο MAD, το MTV και στην τηλεταβέρνα του Σπύρου Παπαδόπουλου. 

10) Άρχισαν να πέφτουν οι τιμές για τα πάρκινγκ στο κέντρο. Μια 

ανάσα από την Καμάρα, στην Ιασωνίδου, πάρκινγκ όλη μέρα με 70 

ευρώ το μήνα. Ακούει το Βελλίδειο; Τσιμπάει το Λιμάνι; 

11) Τεράστια ρέπλικα Πουλάκι Τσίου έξω από το καπελάδικο 

«Σταμίων» της Δραγούμη προκαλούσε καθ’ όλη τη διάρκεια των εορ-

τών πανζουρλισμό-λόλα από κοτζάμ γάιδαρους που φωτογραφίζο-

νταν μαζί του κλέβοντας τη θέση των πιτσιρικιών. Σα δε ντρέπεστε!

12) Το βιβλίο της Μαρίας Ράπτη «Χάρτινο Μουσείο Παράξενων Γε-

γονότων» μαρτυρά άλλη μια Θεσσαλονικιά συγγραφέα νέας γενιάς 

που έβαλε πλώρη για μεγάλα πράματα. Δυστοπίες, αλλόκοτα χωριά, 

ανάστροφες δημιουργίες, μυθικές γεννήσεις, υπνωτισμένες πόλεις, 

κατακερματισμένος κόσμος, μαγικά δάση κι ατμόσφαιρα πιο κοντά 

στον Έντγκαρ Άλαν Πόε παρά στον Ντίνο Χριστιανόπουλο, λανσάρουν 

ένα κορίτσι που κι αν έχει να πει (από τις εκδόσεις «Θερμαϊκός»). 

13) M για το Motivation, K για το Knowledge, L για το Love. Όλα 

μαζί, MKL ή και καφέ «Mikel». Φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στους 

δρόμους της Θεσσαλονίκης, σερβίρουν καφέ καθιστό ή take away 

σε υπερντιζαϊνάτες κούπες, κερνάνε κεκάκι σοκολάτα σπέσιαλ, είναι 

φίσκα στο φοιτηταριό και την πιτσιρικαρία και ο θρύλος λέει πως δεν 

κατάγονται από το Μανχάταν αλλά από το λαρισαϊκό κάμπο. Και πι-

στοποιούν φυσικά πως η μόνη σοβαρή επένδυση σε αυτή την πόλη 

γίνεται στον τομέα της καφεΐνης. A    ➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310 Soul

Η μόνη 
σοβαρή 

επένδυση σε 
αυτή την πόλη 
γίνεται στον 

τομέα της 
καφεΐνης

13 
για το 
2013!

Spellbound 
Θόρυβος, λέμε!

ροδίνια, όλα στην Αδριανουπόλεως, σηματοδοτούν τη νέα επο

χή του δρόμου: παύει να θεωρείται Δρόμος των Επιπλάδι

κων και Καναπεδερί Μπουλβάρ, εφόσον μεταμορφώθη

κε στην πιο sweet exotic λεωφόρο της Θεσσαλονίκης. 

8) 
νόγραμμα της διοίκησης ετοιμάζει ο Γιάννης Μπου

τάρης; Ποιοι αντιδήμαρχοι θα αντικατασταθούν από 

project managers; Πόσοι από την Πρωτοβουλία θέ

λουν να εξοστρακιστεί ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Χασδάι Καπόν; Ποιος να ξέρει από το βλέμμα του πί

σω τι κρύβει ο κυρ-Γιάννης γι’ αυτούς;  

9) Η σαρωτική ερμηνεία 

Ιακωβίδη με τους Monie & Monie Conniente να τον ακομπανιά

ρουν σε ρυθμό μπουζουκομανούτσε σουίνγκ επί του «Πόσο μ’ αρέ

Πώς πέρασα, τι 

έκανα, πού πήγα, 

που περπάτησα, 

τι είδα, τι γεύτηκα 

και τι άκουσα να 

συζητάει η Θεσ-

σαλονίκη όλες τις 

προηγούμενες 

μέρες, που ήταν 

Χριστούγεννα, 

και η α λα Σινάτρα 

ερμηνεία του 

«Jumbo belongs to 

everyone» με κυ-

νηγούσε μέχρι να 

πατήσω χιόνι!

Του Μιχαλη λέανη 

SportS

Το τρισκατάρατο δίσεκτο 2012 γκρεμο-

τσακίστηκε στην άβυσσο του χρόνου. 

Άφησε πίσω του, όμως, ματς αξέχαστα 

που για πολλά χρόνια θα λιάζονται στη 

φωτεινή πλευρά του μυαλού μας. Ας θυ-

μηθούμε μαζί τα 5 καλύτερα! 

 

(5) Ρέντινγκ - ΆΡσένΆλ 5-7 
Ματσάρα! Από αυτές που μόνο στην Αγγλία 

μπορείς να έχεις την τύχη, ή καλύτερα το 

προνόμιο, να απολαύσεις. Μιλάμε για 12 γκολ 

συνολικά, νούμερο που προκαλεί δέος συνο-

δευόμενο από επικές ανατροπές, γκολ στο 

τελευταίο... δευτερόλεπτο και 4 τέρματα σε 

παράταση! Αν ο Χίτσκοκ σκεφτόταν να φτιάξει 

ένα ποδοσφαιρικό θρίλερ, σίγουρα θα έβα-

ζε την υπογραφή του στην πλοκή αυτού του 

παιχνιδιού. Τα «εξωπραγματικά» ξεκίνησαν 

νωρίς. Στο 37΄ οι νεοφώτιστοι προηγούνταν 

ήδη 4-0! Οι «κανονιέρηδες» δέχθηκαν τον 

Θίο... από την Αμερική (Γουόλκτοτ), που στις 

καθυστερήσεις του ημιχρόνου μείωσε σε 4-1 

και το ματς άλλαξε φυσιογνωμία.  Ήταν πάλι 

ο... Άγιος Θίο που στην 

τελευταία φάση έστειλε 

το ματς στην παράταση 

με 4-4! Στο έξτρα 30λε-

πτο, η Άρσεναλ πετυ-

χαίνει 3 γκολ, η Ρέντινγκ 

μόλις 1 και έτσι η ομάδα 

του Βενγκέρ φτάνει στο 

μεγαλειώδες 7-5!

(4) έλλΆδΆ - ΡωσιΆ 1-0 
Εντάξει, συμφωνώ. Α-

ντικειμενικά το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν 

θα έμπαινε ούτε στο τοπ 100 των καλύτε-

ρων ματς της χρονιάς, αλλά ήταν το παιχνίδι 

που μας έστειλε στους 8 του Euro. Η Ρωσία 

υπερείχε σε ταλέντο, αλλά εμείς είμαστε 

πλέον μαστόρια στις κλοπές. Είχαμε και ψυ-

χή! Είχαμε και Γιώργο Καραγκούνη –την ημέ-

ρα που έπιανε τον Θοδωρή Ζαγοράκη στην 

κορυφή με 120 συμμετοχές– που στα… χα-

σομέρια του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε το 

γκολ του θριάμβου. Πού να είχαμε και τύχη... 

Δοκάρι από το φάουλ του Τζαβέλλα! Αλλά 

και ο διαιτητής, που δεν μας έδωσε πέναλτι 

σε ανατροπή του Καραγκούνη. Με τα παι-

διά της ξενιτιάς Κυριάκο Παπαδόπουλο και 

Σωκράτη  Παπασταθόπουλο να υψώνουν 

τείχος μπροστά από την εστία του Σηφάκη, 

το 1-0 ήταν υπεραρκετό για να φέρει την 

πρόκριση στα προημιτελικά. 

(3) Άτλέτικο ΜΆδΡιτησ - τσέλσι 4-1 
Το ματς του Σούπερ Καπ και η βραδιά όνειρο 

για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Τσέλσι, λίγο και-

ρό μετά την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ, 

υποχρεώθηκε σε μια βαριά ήττα με σκορ 4-1 

απόλυτα διδακτική. Οι «ροχιμπλάνκος», οι 

«φτωχοί » της Μαδρίτης, οργίασαν και το Πρι-

γκιπάτο του Μονακό υποκλίθηκε στο σπου-

δαίο επιθετικό Ρανταμέλ Φαλκάο. Τρία γκολ 

για να τα κορνιζώσεις και δύο προσπάθειες 

που σταμάτησαν στο δοκάρι είναι επιδόσεις 

που ακόμα και παίκτες του μπάσκετ θα ζή-

λευαν. Ο Ντι Ματέο λογικά μετά από αυτό το 

παιχνίδι σκέφτηκε ότι με την ίδια... πονηρή 

τακτική και εξόχως συντηρητική αποκλείεται 

να επαναλάβει το θρίαμβο της προηγούμε-

νης χρονιάς. Αλλά πριν προλάβει να αναθε-

ωρήσει, ήρθε η απόλυση από το μεγιστάνα 

και έτσι δεν θα μάθουμε ποτέ τι μάθημα πήρε 

από την ταπεινωτική εκείνη νύχτα. 

(2) τσέλσι - ΜπΆγέΡν ΜονΆχου 1-1 
Ο μεγάλος τελικός της μεγαλύτερης διορ-

γάνωσης (να μην κρυβόμαστε), ακόμα κι απ’ 

αυτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Τσέλσι κα-

τέκτησε το πρώτο Champions League στην 

ιστορία της με έναν τρόπο που καταγράφεται 

ως τρόπος των «Μπλε». Επικράτησε στα πέ-

ναλτι (4-3), στοιχείο που έκανε το ματς ακόμα 

πιο ενδιαφέρον, απέναντι στη... γηπεδούχο 

Μπάγερν, η οποία έχασε για πρώτη φορά στη 

διοργάνωση από τη «βούλα» των 11 βημά-

των. Ο μεγάλος και πολύς κύριος Ντρογκμπά 

έθεσε υπό σοβαρή αμφισβήτηση το δόγμα 

Λίνεκερ, που αναφέρει ότι πάντα στο τέλος 

νικούν οι Γερμανοί... Ο Ιβοριανός έκανε το 1-1 

στο 88 ,́ οδηγώντας το ματς στην παράταση. 

Και παρολίγο στο 95́  να 

γίνει μοιραίος για τους 

«μπλε», υποπίπτοντας 

σε πέναλτι που έκανε 

στον Ριμπερί, αλλά φώ-

ναξε «παρών» ο Τσεχ, 

που απέκρουσε την 

εκτέλεση του Ρόμπεν 

κι έτσι φτάσαμε στην 

ψυχοφθόρα διαδικα-

σία των πέναλτι. Εκεί, ο 

Τσέχος τερματοφύλα-

κας θα βροντοφωνάξει ΟΧΙ  για να ακουστεί 

μέχρι το Λονδίνο στους Όλιτς και Σβαϊνστάι-

γκερ και ο Ντρογκμπά θα ευστοχήσει στο τε-

λευταίο πέναλτι, σε ένα συναρπαστικό τελικό.   

(1)  ισπΆνιΆ - ιτΆλιΆ 4-0 
Ο μεγάλος τελικός του Euro! Τελικός μόνο 

στα χαρτιά. Όπως κι εκείνος το μακρινό 1970 

στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού, πάλι 

με την Ιταλία σε ρόλο θύματος και την αχτύ-

πητη Βραζιλία στο ρόλο του «δολοφόνου» με 

το αγγελικό πρόσωπο. Η Ισπανία  επικράτη-

σε 4-0 της Ιταλίας και έκανε δικό της τον τίτλο 

του Euro για δεύτερη συνεχόμενη φορά την 

1η Ιουλίου 2012. Οι παίκτες του Βιθέντε Ντελ 

Μπόσκε, έφτασαν στον τελικό χωρίς να πιά-

σουν την απόδοση περασμένων ετών, όμως 

απέδειξαν άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει ο-

μάδα να τους κοντράρει. Όλα ξεκίνησαν νω-

ρίς, μόλις στο 14 ,́ με σκόρερ τον Σίλβα, και ο 

Ζόρντι Άλμπα λίγο πριν το τέλος του πρώτου 

ημιχρόνου έκανε το 2-0 αναγκάζοντας τους 

Ιταλούς να αρχίσουν να μετράνε αντίστρο-

φα. Το δεύτερο ημίχρονο είχε μια ομάδα στο 

γήπεδο να πρωταγωνιστεί και μια άλλη ανή-

μπορη να παρακολουθεί την εξέλιξη. Τόρες 

και Μάτα υπέγραψαν το τελικό σκορ, αλλά ε-

κτός από τη διαφορά δυναμικότητας ανάμε-

σα στις δύο ομάδες, γεγονός σπάνιο για έναν 

τελικό, εκείνο που θα μείνει αξέχαστο είναι η 

προτροπή του Ίκερ Κασίγιας στον επόπτη να 

τελειώσει η αναμέτρηση, προς σεβασμό της 

αντιπάλου, Ιταλίας.  A   

➜ info@athensvoice.gr

Τι θυμάσαι, 
αγόρι μου, 

από το δίσεκτο 
2012; 
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης μιλάει για το έργο του «Historia de un 

amor ή Τα Μυρμήγκια» που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Πέμης Ζούνη και Κώ-

στα Φιλίππογλου, οι οποίοι και πρωταγωνιστούν.

ÇΈ
νας άντρας, ο Ν, υποδέχεται μια γυναίκα, την Ο, σε μια 
απομονωμένη εξοχική κατοικία χτισμένη μέσα στο δά-
σος. Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνουμε πως είναι μια 
πόρνη πολυτελείας που ειδικεύεται σε σαδομαζοχιστικά 

δεσίματα, και την οποία ο Ν έχει κλείσει και προπληρώσει μέσω του 
Internet. Ο άντρας, αλλόκοτα ευγενής, της ζητάει να τον αποκαλεί 
με τη συζυγική προσφώνηση “αγάπη μου” και να δεθεί με τις χει-
ροπέδες της στο παλαιικό σιδερένιο κρεβάτι-αντίκα των τεσσάρων 
μέτρων που δεσπόζει στη σκηνή. Η Ο, αφού του εξηγεί τους 
κανόνες, αρχίζει το σεξουαλικό παιχνίδι της λεκτικής 
πρόκλησης. Μα στη συνέχεια, σε μια φαινομενικά αψυ-
χολόγητη προσπάθειά του να μπει στη θέση της, ο Ν δέ-
νεται κατά λάθος απέναντί της στο αντικρινό κεφαλάρι 

του τεράστιου κρεβατιού.
Δύο άνθρωποι γυμνοί, δεμένοι ο ένας απέναντι στον άλλον: αυτή εί-
ναι η δραματική συνθήκη του έργου. Ένα άγριο παιχνίδι διανοητικής 
χωροκατάκτησης απλώνεται (: μολύνει) στη σκηνή και στο μυαλό 
των ηρώων. Είναι στ’ αλήθεια ο Ν ένας διεστραμμένος δολοφόνος, 
όπως υποψιάζεται η γυναίκα; Ετοιμάζεται πράγματι να σκοτώσει 
τελετουργικά την Ο, αφού εξασφαλίσει την ομολογία της ότι δεν θα 
την αναζητήσει κανείς; Ή είναι απλώς ένα θύμα της απροσεξίας του, 
όπως ισχυρίζεται ο ίδιος; Εντέλει, τι μπορούν πλέον να περιμένουν 
οι δυο τους, εγκλωβισμένοι όπως είναι; Γιατί δεν μπορούν να αγγι-
χτούν; Ποιο αναγκαίο ή και ολέθριο πεπρωμένο εκπληρώνουν;
Έγραψα το “Historia de un amor ή τα μυρμήγκια” προσπαθώντας να 
σκεφτώ πάνω σε αυτό ακριβώς το ερώτημα: κατά πόσο οι άνθρωποι 
μπορούμε να στραφούμε απέναντι στο αναγκαίο πεπρωμένο μας. Οι 
δύο δεμένοι ήρωες αποφασίζουν να φτιάξουν με τα λόγια το δρόμο 

τους, το ένδοξο δειλινό τους, την ένωσή τους. Πέρα από το ψυ-
χολογικό θρίλερ ή τη θεολογική παραβολή (ή ακόμη και το 

παιχνίδι με τα όρια του θεάτρου) αυτό είναι τα “μυρμήγκια”: 
το παροντικό θαύμα που, κόντρα στην εφιαλτικά οριστική 
αιωνιότητα, μπορούμε να γεννήσουμε ανάμεσά μας».

μέτρων που δεσπόζει στη σκηνή. Η Ο, αφού του εξηγεί τους 
κανόνες, αρχίζει το σεξουαλικό παιχνίδι της λεκτικής 

τους, το ένδοξο δειλινό τους, την ένωσή τους. Πέρα από το ψυ
χολογικό θρίλερ ή τη θεολογική παραβολή (ή ακόμη και το 

παιχνίδι με τα όρια του θεάτρου) αυτό είναι τα “μυρμήγκια”: 
το παροντικό θαύμα που, κόντρα στην εφιαλτικά οριστική 
αιωνιότητα, μπορούμε να γεννήσουμε ανάμεσά μας».

Ιnfo

Από 18/1, Θέ-

ατρο OLVIO, Ιεράς 

Οδού 67 & Φαλαι-

σίας 7, Βοτανικός, 

Πέμ. 20.00, Παρ. 

21.00, Σάβ. 21.00, 

Κυρ. 18.30, 210 

3414.118 

νεται κατά λάθος απέναντί της στο αντικρινό κεφαλάρι 

Από 18/1, Θέ

ατρο OLVIO, Ιεράς 

Οδού 67 & Φαλαι

σίας 7, Βοτανικός, 

Πέμ. 20.00, Παρ. 

21.00, Σάβ. 21.00, 

Κυρ. 18.30, 210 

ΔΩΡΟ
Η ATHENS 
VOICE 

προ-
σφέρει 50 διπλά 
εισιτήρια σε 50 
αναγνώστες για 
την παράσταση την 
Παρασκευή 18/1 
στις 21.00. Στείλτε 
SMS: ΑVP (κενό) 1 
και ονοματεπώνυμο 
στο 54121, μέχρι 
15/1 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποι-
ηθούν με sms και 
τα ονόματά τους 
θα βρίσκονται στο 
θέατρο. 

Κάθε μήνυμα χρεώνε-
ται € 1,23 με ΦΠΑ

ΔΩΡΟ
Η ATHENS 
VOICE 

προ

ςς
www.athensvoice.gr

Τέχνη
Μουσικη
ΘέαΤΘέαΤΘέα ρο
Γέυση
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Γιάννης Οικονομίδης, σελ. 37
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ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΣΑΚΑΓΙΑΝ
Στη νέα του δουλειά το πιο πρωτόγονο ανθρώ-
πινο χαρακτηριστικό, η σεξουαλικότητα, γίνεται 
η αφορμή για να μιλήσει για το αγαπημένο του 
θέμα – την απομόνωση του σύγχρονου ανθρώ-
που. Κυνισμός και κυρίως ωμή εικονογράφηση 
έβαλαν στην έκθεση τον τίτλο «Ακατάλληλη για 
ανηλίκους». Όπως λέει ο καλλιτέχνης «Δέκα έρ-
γα μέσα στα οποία έζησα μέρικες μέρες από τη ζωή 
μου». 24/1 - 23/2, Kalfayan Galleries, Χάρητος

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΟΝΕΛΟ
 Το «Θέατρο του Πανικού» ανεβάζει στο Τριανόν 
το βραβευμένο έργο της Βιβής Πηνιώτη «Ο θάνα-
τος του Αντονέλο». Ο Αντονέλο κι η Σεσίλια, πρω-
ταγωνιστές σε έναν πίνακα  του 15ου αι., σπάνε 
τα δεσμά της ακινησίας τους για να πραγματοποι-
ήσουν μια αναπάντεχη επανάσταση. Σκηνοθε-
σία: ΛΥΚΩΝ (Λ.Σπετσιέρης, Κ. Παπαθεοδώρου). 
Ερμηνεύουν: Ελ. Λουμπαρδιά, Τ. Λουράκη κ.ά. 
Κοδριγκτώνος 21, Πατήσια, 210 8215.469

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ζωγραφικά έργα που φλερτάρουν έντονα με τη 
φωτογραφία, την αφαιρετικότητα και την pop 
art είναι οι επόμενοι «επισκέπτες» της Στοάς 
Πραξιτέλους και του Bartesera. «Μια φευγαλέα 
κίνηση, μια στιγμή μέχρι να μετρήσω τέσσερα. Συ-
γκρατώ ό,τι δε φωτογραφίζεται, εικόνες που ενώ-
νουν το περίγραμμα ή το καταργούν», όπως λέει ο 
ζωγράφος. 
«4», 14/1 - 4/2, Κολοκοτρώνη 25, 210 3229.805

ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Ζωγραφική με ερωτική διάθεση, έντονα διακο-
σμητικά μοτίβα διάφορων πολιτισμών και χρο-
νικών περιόδων και στο βάθος αιωρούμενα πα-
ραλληλα σύμπαντα (στη λογική των fractals). Η 
δουλειά της περιστρέφεται γύρω από το πένθος 
του αποχωρισμού των σωμάτων, αλλά και των 
θριαμβευτικών επανασυνδέσεών τους. 17/1-
16/2, Thanassis Frissiras Gallery, Κριεζώτου 7, 210 
3640.288

 ➜ pitenis@ath.forthnet.grεπιλογές Tης ΔημηΤρΑΣ ΤρΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ➜ epiloges@athensvoice.gr

Μια Chevrolet στην άκρη της παραλίας, σιδερένια 
καράβια παραδομένα οριστικά στη φθορά του χρό-

νου, γερανοί και σιδηροτροχιές μέσα σε έρημα τοπία. Ο εικαστικός Γιώργος Καραβοκύρης τα 
αντιμετωπίζει ως εγκαταλελειμμένα μνημεία που αντιστέκονται στο χρόνο και τα ζωγραφίζει 
με δυνατά χρώματα για να τονίσει στο έπακρο τη γοητεία τους. Όπως σημειώνει ο Αριστείδης 
Γιαγιάννος – καλλιτέχνης και ιδιοκτήτης της γκαλερί που φιλοξενεί τα έργα του Καραβοκύ-
ρη: «Παλαιά αυτοκίνητα που αποσύρθηκαν σχεδόν μόνα τους, λες κι έφυγαν κι έψαξαν να βρουν ένα 
μέρος, έξω από τις πόλεις, ερημικό, μοναστικό, ιδανικό». «Esrever On», 9/1-2/2, Titanium Yiayiannos 
Gallery, Βασ. Κωνσταντίνου 44, 210 7297.644

www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 

Guide», ένας πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστιατό-

ρια, bars και clubs. 

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

Μη χάσεις

ΟΜΑΔΑ 
«ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»
Μία από τις πιο δημιουργικά 

ανήσυχες και δραστήριες δια-

δικτυακές κοινότητες αφιερώ-

μενες στην πολύπαθη Αθήνα 

κατηφορίζει στο κέντρο με 45 

αθηναϊκές φωτογραφίες στις 

αποσκευές της. Τραβηγμένες 

από ισότιμα μέλη της ομάδας 

(επαγγελματίες φωτογράφοι 

κι εικαστικοί), οι λήψεις αυτές 

μας ωθούν να κοιτάξουμε ξανά 

με τρυφερότητα την πόλη. Τα 

έσοδα από την πώληση των 

έργων θα δοθούν στο Άσυλο 

Ανιάτων με την ευγενή βοήθεια 

του «Μπορούμε». Συμμετέχουν: 

Ένη Κούκουλα, Κλεοπάτρα 

Χαρίτου, Λίζη Καλλιγά κ.ά. 

Την έκθεση επιμελούνται ο 

εμπνευστής της ομάδας, δημο-

σιογράφος Νίκος Βατόπουλος 

και η διευθύντρια της αίθουσας 

τέχνης Καπλανών 5 (όπου και 

φιλοξενείται η έκθεση) Νίκη 

Παπαδάκη. 8-12/1, Μασσαλίας & 
Καπλανών 5, 210 3390.946

Ο Θάνος 
Μικρούτσικος 
εξηγεί στην A.V. για 
τη συναυλία του 
«Πάντα γελαστοί 
και γελασμένοι»
 

Λαϊκός συνθέτης δεν 
είμαι. Λόγω καταγωγής 

και σπουδών, αλλά και λόγω 
της συνολικής χειρονομίας 
μου. Κι όμως έγραψα λαϊκά 
τραγούδια ±με τη βοήθεια 
σπουδαίων ποιητών και στι-
χουργών± που μερικά από 
αυτά βρίσκονται εδώ και χρό-
νια στα χείλη και στην ψυχή 
του Έλληνα. Η Ρόζα, η Πιρόγα, 
το Πάντα γελαστοί και γελα-
σμένοι, η Ατομική μου ενέργεια. 
Παραμένει μυστήριο για έναν 
� outsider», όπως είμαι εγώ. 
Βεβαίως τον Τσιτσάνη τον 
κουβαλούσα εντός μου από 
μικρό παιδί. Αλλά και πάλι... 
Θα παρουσιάσω μια επιλογή 
από τα λαϊκά μου με τις φω-
νές του μανώλη, του Γιάννη, 
του Δημήτρη και περιμένω 
με ανυπομονησία αυτή τη 
στιγμή. 

Τραγουδούν: Μ. Μητσιάς,  
Γ. Κότσιρας, Δ. Μπάσης.  
19 & 20/1, 21.00, Παλλάς,  
210 3213.100

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Μέχρι τις 13/1 μπορούν να στείλουν οι ενδιαφερόμενοι φωτογράφοι ή κάτοχοι 

φωτογραφικού αρχειακού υλικού από την Πατησίων στο athensartnetwork@gmail.com. 
Όσες επιλεχθούν θα εκτυπωθούν σε μεγάλες επιφάνειες και θα τοποθετηθούν στις 

βιτρίνες κλειστών καταστημάτων της περιοχής προς κοινή θέα. Πληρ. 210 3227.244
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Φασολάδα πάρτι 
Η μόδα των ημερών

Τέλειωσαν κι αυτές οι γιορτές και μαζί τους τέλειωσε και το φε-
στιβάλ χοληστερίνης στο οποίο όλοι, να υποθέσω, σημειώσαμε 
εξαιρετικές επιδόσεις... Αυτές τις μέρες, με το κρύο μάλιστα να 
σφίγγει, η φασολάδα μοιάζει η απόλυτη επιλογή για τη σπιτική 
κατσαρόλα. Μαθαίνω, επίσης, πως η «εθνική» μας σούπα πρω-
ταγωνιστεί σε μεθεόρτια φαγοποτικά πάρτι με συμμετέχοντες 
πλήθη όψιμων φανατικών, ψαγμένων ή και όχι γκουρμεδικώς. 
Στην πιο απλή και φτωχική της εκδοχή θα συνοδευτεί με ελιές 
(ποικιλία) και τυρί φέτα, οι παλιοί θυμάμαι (μπαμπάς μου) την 
απογειώνανε και με ένα «αρσενικό» ξερό κρεμμύδι που κόβανε 
στα τέσσερα και που μάλιστα βουτάγανε πριν από κάθε δαγκωνιά 
στο αλάτι! Τέλεια όμως ταιριάζει και με ταραμοσαλάτες καθώς 
και λοιπά θαλασσινά μεζεκλίκια, ρέγκα καπνιστή καταρχήν, 
αλλά και αντζούγιες, σαρδελίτσες, σκουμπρί και λοιπά αλίπαστα. 
Τελειότης μαζί με τη φασολάδα είναι τα αλλαντικά και μάλιστα 
τα πιο πικάντικα, λουκάνικα, σουτζούκια, παστουρμάδες, έχω α-
κόμη τη γεύση από μια «κομψή» φασολάδα στον Βασίλαινα κάτω 
στον Πειραιά, που είχε από πάνω λεπτές φετούλες από ισπανικό, 
άκρως καυτερό chorizo. Άλλοι πάλι βάζουνε μπούκοβο όταν τη 
βράζουν (και τότε ζεσταίνει και... πεθαμένο), εγώ είτε είναι άσπρη 
είτε κόκκινη μου αρέσει με λεμόνι. Οι ειδήμονες όλοι συμφω-
νούν πως τα φασόλια Πρεσπών-Καστοριάς είναι τα καλύτερα 
και πιο βραστερά. Αν ακόμη δεν ψηθήκατε να διοργανώσετε το 
δικό σας φασολάδα-πάρτι, να σας πω ότι είναι πολλά και τα εστι-
ατόρια που καθημερινώς τώρα το χειμώνα την τιμούν στον κατά-
λογό τους. Το Θεραπευτήριο κάτω στα Πετράλωνα (€ 5), φυσικά 
ο Παπανδρέου μέσα στην κρεαταγορά (€ 4,90), ο Μελίλωτος 
στην Καλαμιώτου (€ 5), το Ριφιφί στα Εξάρχεια (€ 5), η Καβάτζα 
(€ 5,5) και η Αλεπού στο Κολωνάκι (€ 5-6), ο Γιώργος στη Βαρα-
τάση στο Γκύζη, που είναι γνωστός για τα σουβλάκια του, αλλά 
όσοι ξέρουν τις κρύες μέρες προτιμούν τη σπιτική φασολάδα απ’ 
τα χεράκια της κυρίας Άννας (€ 4,80). Κι ακόμη υπάρχει πάντα 
η τρομερή φασολάδα του Θεσσαλονικιού Βασίλη Καλλίδη στο 
Άνετον, σε δύο εκδοχές, μία κόκκινη με λουκάνικο καρδιτσιώτι-
κο μέσα (άλλο να σου λέω...) και μία λευκή λεμονάτη με μάραθα 
και καυκαλήθρες (€ 3), αλλά και το 24ωρο στη Συγγρού (€ 4,80) 
που μπορείς να τη φας εκεί ή να στη στείλει στο σπίτι (και όλη 
την κατσαρόλα). Καλά φαγοπότια, λοιπόν, δείτε και στο site της 
A.V. (κλικάρετε τη νέα μας ενότητα Taste Voice) την πιο all time 
classic συνταγή και γράψτε τα δικά σας tips, αλλά και τα στέκια 
που ξέρετε για σωστή, καλά χυλωμένη φασολάδα στην Αθήνα. 
Καλή, νόστιμη χρονιά σε όλους.

 γεύση οδήγοσ
* 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

AbreUvoir (LÕ)
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 210 7229.106 
Παλιό, αγαπημένο, με 
γαλλική κουζίνα, κομψό-
τητα και στιλ, έμαθε στους 
Αθηναίους τα σαλιγκάρια 
μπουργκινιόν και το φιλέτο 
σος καφέ ντε Παρί. Τα 
μεσημέρια με μενού 30 
ευρώ. œœœ M

AΓΟΡΑ
Λ. Aλεξάνδρας & Bουρνάζου 31, Aμπε-
λόκηποι, 210 6426.238/ Xατζ. Mέξη 8 & 
Bεντήρη 9 (περιοχή Hilton), 210 7252.252 
Θυμίζει μπιστρό, με γήινα 
χρώματα και παλιές αφί-
σες. Γενναιόδωρες μερίδες 
ελληνικών και διεθνών 
πιάτων. œKΜ A.V.

AΓPoTePA 
Bασ. Όλγας 6, Zάππειο, 210 9220.208, 693 
6551795 Παραδοσιακή και μο-
ντέρνα ελληνική κουζίνα με 
θέα το γήπεδο του ιστορικού 
eθνικού Γ.Σ. Kλειστά Δευτ.
(βρ.) œM Ξ

AeTHrioN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 210 7281.000 
Αll day στέκι με service 
πολλών αστέρων.  Καφέδες, 
ροφήματα, σάντουιτς και 
ελαφριά γεύματα. Στον ίδιο 
χώρο και μικρό «μπακάλι-
κο» με προιόντα Ελλήνων 
παραγωγών (λάδια, ξίδια, 
μυρωδικά, μπαχαρικά, μέ-
λια) για να αγοράσεις.œ

AΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Aκάμαντος και Aπ. Παύλου, Θησείο, 210 
3413.795 Mε θέα στην Aκρό-
πολη και κομψή αισθητική. 
Ποικιλία μεσογειακών 
προτάσεων και κρητικές 
πινελιές. Aνοιχτό από τις 
8.00 το πρωί. œΚ Ξ A.V.

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 

AΙΓΛΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Κήπος Ζαππείου, είσοδος Βασ. Όλγας, 
210 3369.364-300 Πως λέμε 
cibus; Καμία σχέση...Το 
νέο εστιατόριο διατηρεί  
την ρομάντζα του κήπου του 
Ζαππείου και τον έναστρο 
αττικό ουρανό αλλά  σερβί-
ρει απλή, ελληνική σπιτική 
κουζίνα σε πολύ προσιτές 
τιμές. Ελεύθερο  parking. œ

ΑΙr LoUNGe  
Σοφοκλέους 26 & Κλεισθένους,(Fresh 
Hotel), Αθήνα, 210 5248.511 Ταρα-
τσάτο και αεράτο, το εστι-
ατόριο του ultra modern 
Fresh hotel. Θέα Ακρόπο-
λη και μεσογειακή κουζίνα 
από 10π.μ-2π.μ. œœ Μ Ξ

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 
7210.501, 697 7210501  Στο μο-
ντέρνο εστιατόριο του 

δημοσιογράφου Σταύρου 
Θεοδωράκη καταφθάνουν 
καθημερινά από το νησί 
στάκες, τυριά, άγρια χόρτα, 
μέχρι και η περίφημη 
μπουγάτσα του Ιορδάνη. 
Δοκίμασε το γαμοπίλαφο. 
Κυρ. κλειστά. œœ Μ A.V.

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

*ΑΛΕΠΟΥ Χάρητος 29Β & Πλουτάρχου, 
Κολωνάκι, 210 7242.717 Μικρά 
πιατάκια, μεγάλη νοστιμιά, 
τον κατάλογο επιμελείται ο 
γνωστός και καλός Γιάννης 
Μπαξεβάνης. Το ντεκόρ στο 
μικρό χώρο (και λίγα τρα-
πεζάκια έξω) ποντάρει στη 
νοσταλγία, οι τιμές είναι 
φιλικές (από 4-12 ευρώ), 
πάρε λουκάνικα με πουρέ 
και αυγό ποσέ να γλείφεις 
τα δάχτυλά σου. Πέμ.-Σάβ 
και after…άδικο με σούπες 
για τους ξενύχτηδες. œ Μ

ALeriA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Μεταξουργείο, 
210 5222.633 Ατμοσφαιρικό 
ντεκόρ, με αυλή που θυ-
μίζει γαλλική εξοχή και 
εσωτερικό σε δύο επίπεδα. 
Πάνω γυάλινη οροφή για να 
βλέπεις τ’ αστέρια. Mενού 
από τα καλύτερα στην ελλη-
νική δημιουργική κουζίνα. 
Και μπαρ για ποτό. œœœ

ΑμΠΑκΑΣ    
Ικαριέων & Ορφέως 34, Γκάζι, 211 
7108.884, 6975 103055 Κρητικό 
μαγειρείο με XL μερίδες 
και γεύση αυθεντική, που 
συναντάς σε σπίτια Κρητι-
κών. Τις πρώτες ύλες προ-
μηθεύεται η Χανιώτισσα 
νεαρή ιδιοκτήτρια μόνο από 
το νησί της και μάλιστα από 
μικρούς παραγωγούς και 
συνεταιρισμούς. œ

AΡχΟΝΤΙκΟ 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 210 7777.742 
Παραδοσιακή ελληνική 
κουζίνα με πολλές επιλο-
γές για να διαλέξεις, καλό 
χύμα κρασί και ρακόμελο 
για συνοδεία.  Και delivery 
12.00-18.00 Κλειστά Κυ-
ριακή œ M 

ATHeNS GATe    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 9238.302-3 Το 
εστιατόριο του ομώνυμου 
ξενοδοχείου.Μεσογειακή 
κουζίνα σε χώρο με εξαιρε-
τική θέα στον Παρθενώνα 
και τους Στύλους του Ολυ-
μπίου Διός. Ανοιχτό κάθε 
βράδυ 19.00 - 23.00. œœ

ATHiNAiS brASSerrie
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, Αθήνα, 210 
6431.133 
Στο ξενοδοχείο Αthinais, έ-
νας ζεστός χώρος με καφέ, 
γλυκά που δεν αντιστέκεσαι 
εύκολα και ελαφριά γεύμα-
τα για όλες τις ώρες της η-
μέρας. Ανοιχτό από τις 8.00 
το πρωί έως τις 23.00. 

AvoCADo  
Νίκης 30, Σύνταγμα, 2103237878 Με 
έμπνευση από το κίνημα 
«slow food movement», 
χρησιμοποιεί μόνο φρέσκα, 
εποχιακά, παραδοσιακά 
υλικά. Ντόπιοι και εξωτικοί 
χυμοί φρούτων και λαχα-
νικών, φρέσκες σαλάτες, 
σούπες και χορτοφαγικά 
πιάτα εμπνευσμένα από 
Μεσόγειο, Ινδία και Ανατο-
λή. Κυρ. μέχρι 19.00

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

BΑΡΟΥΛκΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 210 5228.400 
Αστέρι Michelin από το 
σεφ Λευτέρη Λαζάρου. Από 
τα καλύτερα της Αθήνας, 
με έμφαση στο δημιουρ-
γικό ψάρι – κριθαράκι με 
καραβίδες μούρλια!. Κυρ. 
κλειστά. œœœ

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

biG APPLe
Σκουφά 69, Κολωνάκι 210 3643.820 Σαν 
να πηγαίνεις σε πάρτι που 
θα συναντήσεις όλους τους 
φίλους. Δηλαδή ωραίος 
κόσμος και up to date μου-
σική. Κουζίνα μοντέρνα και 
φρέσκα γλυκά. œ 

bLACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 210 3234.760 
Κομψός πολυχώρος (all 
day & night long) με café, 
εστιατόριο με μεσογειακές 
γεύσεις, bar, gallery και 
live μουσικές βραδιές.  Κυρ. 
από 17.30 και μετά œ 

ΒΛΑΣΣΗΣ   
Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 210 7256.335 
Όπου και να μεταφέρεται, 
θα τον ακολουθούμε πιστά. 
Στο απλό και μια σταλιά 
intellectuel χώρο με πάθος 
για την ελληνική κουζίνα. 
Εξαιρετικά μαγειρευτά, το 
ίδιο και καλύτερα τα ψαρι-
κά στη σχάρα ή στο τηγάνι. 
Κυρ. κλειστά. œ Μ   

*boGArT Αναγνωστοπούλου 1, Κο-
λωνάκι, 210 6233.933Το Lalu που 
ξέραμε, με ανανεωμένη 
όψη και την ίδια διάθεση 
για πάρτι με ωραίες μου-
σικές. Γεύσεις διεθνείς με 
εύκολα (για να σηκωθείς 
μετά να χορέψεις) πιάτα. 
Κλειστά Κυριακή. œœ

ΒΟΥΤΑΔΩΝ 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 3413.729 
café-bistrot για καφέ, πο-
τό, σάντουιτς, τάρτες, ποι-
κιλίες και νόστιμα γλυκά. 
Δοκίμασε φοντί σοκολάτας 
με φρούτα. œ

brASSerie  vALAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 3641.530 Το 
αμπιγιέ της Βαλαωρίτου. 
Εδώ κάνουν στάση πολι-
τικοί, μεγαλοδικηγόροι 
και οι κυρίες τους.Τα 
μεσημέρια του Σαββάτου 
μετά τα ψώνια παρέες γνω-
στών δημοσιογράφων και 
διαφημιστών σε... happy 
hour. Πιάσε θέση χειμώνα 
- καλοκαίρι στη «βεράντα» 
στον πεζόδρομο, αν θέλεις 
να δεις όλη την Αθήνα να 
περνάει. Κουζίνα μεσογει-
ακή και μενού με 12-15-18€  
Σαβ. βράδυ και Kυρ. κλει-
στά.  œΞ Μ

broWNÕS 
Βασ. Αλεξάνδρου 2 (Divani Caravel Hotel), 
210 7207.000 Ατμοσφαιρικός 
χώρος, ξενοδοχειακό 
service και πολυτέλεια, με-
σογειακές γεύσεις επιπέ-
δου. Κυριακή κλειστά.  œœœ

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

ΓΙΑΝΤΕΣ 
Βαλτετσίου 44, Εξάρχεια, 210 3301.369 
Πολύχρωμο και νεανικό. 
Ελληνική-δημιουργική κή 
κουζίνα και κόσμος με όρε-
ξη. Ωραία αυλή  œΜ

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

CArToNe
Περσεφόνης 41 & Τριπτολέμου, Γκάζι, 
210 3450.202 Από το πρωί μέχρι 
αργά το βράδυ για καφέ, 
κοκτέιλς και κουζίνα που 
τα έχει όλα: μακαρονάδες, 
burgers, ριζότα, κρεατικά 
στη σχάρα,  σαλάτες, τέλεια 
γλυκά - δοκίμασε τσιζ κέικ 
με περγαμόντο. Ντεκόρ με 
τεράστιες χάρτινες μοτοσι-
κλέτες και αυτοκινητάκια 
που κρέμονται από το 
ταβάνι, καλές mainstream 
μουσικές και ακόμα καλύ-
τερες τιμές. œ

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

CiNCo   
Σκουφά 52, Κολωνάκι, 210 3643.603 Ε-
ντυπωσιακός βιομηχανικός 
χώρος με ωραίες λεπτομέ-
ρειες. Μεσογειακή κουζί-
να, τάπας και μεγάλη μπάρα 
για ποτό και κοκτέιλ. œ

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

CoSCA
Πραμάντων 10, πλ. Eλπίδος, Kουκάκι, 210 
9210.229 Σισιλιάνικη κουζίνα 
και καλή κάβα κρασιών. 
Κυρ. και  Δευτ.  κλειστά. œ 

CrAFT
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αμπελόκηποι, 210 
6462.350/ Κεντρική πλ. Χαλανδρίου, 210 
6832.670 Μπιραρία με πολυ-
συλλεκτικό μενού και  ψητά 
στη σχάρα, ποικιλίες από 
λουκάνικα και 6 βραβευμέ-
να είδη μπίρας. Κάθε μέρα 
από τις 9.00. œM Ξ A.V 

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

CULTo 
Λασκαράτου 13, Άνω Πατήσια, 210 
2288.441 Meeting point της 
περιοχής. Από το πρωί για 
καφέ μέχρι αργά για ποτό.
Πέμπτη και Παρασκευή 
ιταλική βραδιά με μενού 
€12 .œ Ξ 

DAboSS  
Ομήρου 11, Κολωνάκι, 210 3624.825 
Αll day καφέ bar και εστι-
ατόριο. Για ριζότο, burgers 
και ποτά με mainstream 
μουσικές στο ψηλό πάσο. 
Ό,τι πρέπει για μετά το 
γραφείο. œ 

DAPHNeS 
Λυσικράτους 4, Πλάκα, 210 3227.971 
Διακριτικό σέρβις και 
εκλεπτυσμένη ελληνική 
κουζίνα σε ένα υπέροχο 
νεοκλασικό, που έχει υπο-
δεχτεί κάποιες από τις πιο 
σημαντικές προσωπικότη-
τες της πολιτικής σκηνής 
– βλ. Χίλαρι Κλίντον. Εντυ-
πωσιακή αυλή. œœœ

18
Σουηδίας 51, Κολωνάκι, 210 7235.561 
Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, 
παλιοί Κολωνακιώτες 
έχουν για χρόνια στέκι τους 
αυτό το μικρό, ατμοσφαι-
ρικό μπιστρό. Ιστορικό και 
αναλλοίωτο μέσα στο χρό-
νο, με κλασικά πιάτα που τα 
ξέρεις από τα 70s. œœ

*ΔΕΞΑμΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι
Το ιστορικό καφενείο της 
Αθήνας ξανά ανοιχτό από 
τις 10 το πρωί μέχρι αργά 
(πολύ) το βράδυ, για καφέ-
δες, μεζεδάκια (από τη 1 το 
μεσημέρι), ρακή από τηn 
Κρήτη και τρομερό σπιτικό 
χαλβά με παγωτό. Ε

ΔIONYΣOΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυγιάννη, 210 
9233.182 Εμβληματικό της 
Αθήνας, ανανεωμένο, με 
πιάτα μεσογειακής κουζί-
νας.œœœ Μ

DirTy GiNGer
Τριπτολέμου 46 & Περσεφόνης, Γκάζι 210 
3468.604 Μεσογειακή κουζί-
να,  υπέροχα κοκτέιλς και 
ενδιαφέρων κόσμος για να  
χαζέψεις. Όλο το concept 
πολύ hippy και happy chic.
Τέλεια μουσική. œ

DoorS        
Καρνεάδου 25-29, εμπ. Κέντρο Λαιμού, 
Κολωνάκι, 210 7250.904 Πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας και 
μεγάλη μπάρα για ποτά. 
Κάθε Κυριακή brunch και 
ραντεβού του κοσμικού 
πλήθους της Αθήνας.œœ

DoPPio (iL)
Μεταξά 30, πλ. Εξαρχείων, 210 3801.355 
Ιταλική τρατορία με πολλά 
ζυμαρικά και άλλα ιταλικά 
μαγειρευτά σε ποικιλία. 
Πολύ καλό ossobuco, δη-
λαδή μοσχαρίσιο κότσι με 
ριζότο. Κρασί εμφιαλωμέ-
νο και χύμα. œ

DoSirAK
Βουλής 33, Σύνταγμα, 2103233.330 Ό,τι 
τρώνε στην Ιαπωνία και την 
Κορέα, sushi, tempura, 
κοτόπουλο teriyaki, wan 
kalbi και διάφορα άλλα που 
δεν μπορούμε να προφέ-
ρουμε το όνομά τους, αλλά 
τρώμε ευχαρίστως. Κλειστά 
Κυριακή œ Μ

EΔΩΔΗ 
Bεΐκου 80, Kουκάκι, 210 9213.013 
Παλιό, καλό, κλασικό σε 
νεοκλασικό κτίριο. Μόνο 
8 τραπέζια, άρα κάνε κρά-
τηση.   œœœ

EΛAIA 
M. Bασιλείου 41 & Eχελιδών, Pουφ-
Γκάζι, 210 3411.174 Μεσογειακή 
κουζίνα με σήμα την ελιά. 
Μεγάλος χώρος, παραδοσι-
ακό και μοντέρνο μαζί. Ο-
ροφή με θέα στα άστρα και 
τραπέζια στον πεζόδρομο. 
Δευτ.-Τρ. κλειστά.  œ

ΕΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 2155559990  
Το παλιό –και σήμα κατα-
τεθέν της περιοχής– κα-
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 γεύση οδήγοσ
φενείο του Παγκρατίου έχει 
μεταμορφωθεί σ’ ένα χα-
λαρό ζεστό χώρο με design 
πινελιές. Πιάτα ελληνικής 
σπιτικής κουζίνας αλλά και 
θαλασσινά .œ Μ

eN AiΘPiA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, Πλ. N. Φιλα-
δέλφειας Xώρος ζωγραφισμέ-
νος στο χέρι, από το πρωί 
για καφέ και από το μεση-
μέρι με ωραία δημιουργική 
κουζίνα. «Δυνατή» μπάρα 
(μπίρες από όλο τον κόσμο) 
και έθνικ μουσική μέχρι 
αργά το βράδυ.  œ Ξ A.V. Σ/K

FAbriCA De  viNo   
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 210 3214.148 
Εντυπωσιακή λίστα κρασιού 
με άπειρες ετικέτες –μπο-
ρείς να να τις πιεις και σε 
ποτήρι– κι ένα κελάρι για 
να επιλέξεις ποιο κρασί θα 
απολαύσεις στον εδικά για 
την περίσταση διαμορφω-
μένο χώρο  με το κατάλληλο 
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 

FrAme GArDeN   
Δεινοκράτους 1, Πλ. Δεξαμενής, 210 
7416.000 (ξεν. St. George Lycabettus)to 
Μοντέρνα ελληνική κουζίνα 
και καλά κοκτέηλ, σε ατμό-
σφαιρα ρομαντίκ μέσα στο 
πράσινο. œœΜ   

FUGA     
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Μέγαρο Μου-
σικής, 210 7242.979  Το εστιατόριο 
του Μεγάρου με μοντέρνα 
μεσογειακή κουζίνα από το 
σεφ Pantaleo de Pinto και 
με την επιμέλεια του μεγά-
λου σεφ Andrea Berton. œœ

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

GALLERY CAFΕ  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 210 3249.080  
Στον πεζόδρομο της Αδρια-
νού, ανοιχτό από τις 10.00 το 
πρωί έως αργά το βράδυ για 
φαγητό και ποτό. Arty περι-
βάλλον με εναλλασσόμενες 
καλλιτεχνικές εκθέσεις.  

GALLo Nero (iL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. Park, 
Πεδίον Άρεως, 210 8894.500 Φρέσκια 
ματιά στην ιταλική κουζίνα 
από τον σεφ Gianluca 
Barlucci. Πίτσα τραγανή και 
σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σο-
κολάτα και μασκαρπόνε! œœΜ

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

GAZi CoLLeGe
Περσεφόνης 53 & Γαργηττίων, Γκάζι , 210 
3322.112 Σε mood βιβλιοθή-
κης με ράφια και σχολικούς 
μαυροπίνακες για καφέ και 
snacks, σαλάτες και γλυκά 
από τις 8 το πρωί. Παρα-
σκευή και Σάββατο ανοιχτό 
όλη τη νύχτα για τα πιο 
πεινασμένα κολεγιόπαιδα.

G.b rooF GArDeN    
Πλ. Συντάγματος & Πανεπιστημίου, 
210 3330.000 (ξεν. Μεγ. Βρετανία) Η 
αξεπέραστη κομψότητα, 
πολυτέλεια, σέρβις της 
Μεγάλης Βρετανίας, συν 
καταπληκτική θέα σε Ακρό-
πολη, Σύνταγμα και φωτι-
σμένη Αθήνα. Μεσογειακή 
κουζίνα από τον –με αστέρι 
Michelin-νεαρό σεφ Αστέ-
ριο Κουστούδη. œ œ œ Μ

GooDyS       
Delivery service: 801 1000011, από 
κινητό 210 2805.120, 211 1025.700 Τα 
burgers που σε μεγάλω-
σαν, οι σαλάτες που κρατούν 
τη γραμμή σου, οι παραδοσι-

ακές γεύσεις στη σύγχρονη 
version τους, η ελληνική 
αλυσίδα που ξέρεις και εμπι-
στεύεσαι.C 

GrAND bALCoN 
Ξεν. St. George Lycabettus, Kλεομένους 2, 
Δεξαμενή, 210 7416.000 70s πολυ-
τέλειες, «πειραγμένες» ελ-
ληνικές γεύσεις από το σεφ 
Βασίλη Μήλιο. Θέα η πόλη, 
καλή μουσική.   œ œ

GrAND PALAiS                   
Αμερικής 11, Κολωνάκι, 210 3635.550  
Πολυχώρος γεύσεων, ανοι-
χτό απ’ το πρωί για καφέ, 
κρουασάν και γαλλικές 
μπαγκέτες. Μαγειρευτά 
ημέρας, σε τιμές που δεν θα 
πιστεύεις. Κάθε μέρα, μέχρι 
τις 8 το βράδυ. œΜ 

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

HyTrA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071.118 Στο καινούρ-
γιο της πόστο, με δημιουργι-
κά πιάτα του βραβευμένου με 
αστέρι Michelin σεφ Νίκου 
Καραθάνου. Το καλοκαίρι 
στην ταράτσα της Στέγης, 
ίσως η πιο πανοραμική θέα 
της πόλης. œ œ œ

iDeAL  
Πανεπιστημίου 46, 
210 3303.000 Πιο all time classic 
δεν γίνεται. Στα τραπέζια 
του έχουν σερβιριστεί πολλά 
διάσημα ονόματα της πολιτι-
κής.Παραδοσιακά ελληνικά 
πιάτα, ευγενικοί σερβιτόροι 
και take away. œΞ Μ A.V.

iNDiAN KiTCHeN
Απόλλωνος 6, Σύνταγμα, 210 3237.720
Αυθεντικό ινδικό εστιατόριο 
στον πιο multiethnic δρόμο 
της Αθήνας. Παραδοσιακό, 
προσεγμένο μενού, ανοιχτή 
κουζίνα, δυνατότητα take 
away με 15% έκπτωση. œ

iNDiAN mASALA
Ερμού 129, Θησείο, 210 3219.412
Μικρό και χαριτωμένο, με 
ζωηρή διακόσμηση και 
μεγάλη ποικιλία από ινδικά 
πιάτα σε καλές τιμές-τέλειες 
νάαν (ψωμιά) με τσίλι και 
κρεμύδια. Ανοιχτά καθημε-
ρινά από τις 11.30 το πρωί 
μέχρι τη 1.00 το βράδυ. œ

ΙΟΑΝNiS  
Aθ. Διάκου 28-34 (ξεν. Royal Olympic), 
Μακρυγιάννη, 210 9288.400 Ελληνική 
δημιουργική κουζίνα, πο-
λυτελές περιβάλλον, πανο-
ραμίκ θέα σε όλη την Αθήνα 
του κέντρου. œ œ Μ

JACKSoN HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Όλη η Αθήνα κάνει 
ένα πέρασμα από το catwalk 
της πόλης, τον πεζόδρομο 
της Μηλιώνη, και δίνει 
ραντεβού «στον Ινδιάνο». 
All day  για καφέ, ποτό ή 
burgers -pasta. 

JAmoN  
Ελασσιδών 15 & Δεκελέων, Γκάζι, 210 
3464.120/ΝΕΟ: Λαοδίκης 33, Γλυφάδα, 
2108946089 Τάπας, πίντσος 
μπαρ, ισπανικά τυριά και 
αλλαντικά, παέγια, τορτί-
γιες, τσούρος, ισπανικά 
κρασιά και σανγκρία. Όμοιό 
του μόνο στη χώρα των 
Βάσκων! œ

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

κΑΛΑμΑκΙ - κΟΛΩΝΑκΙ
Πλουτάρχου 32, 210 7218.800 
Μαγικό καλαμάκι ζουμερό 
και καλοψημένο, πιτούλες 
αφράτες και το πιο αλανιά-
ρικο κοτόπουλο που έχεις 
φάει ever. œ Ξ

κΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 

210 6453.179/ 698 3134731 Γλυκός 
χώρος με άρωμα γυναίκας 
και φωτογραφίες από 
λουλούδια στους τοίχους. 
Δύο νεαρές σεφ συνεχίζουν 
τη μακρόχρονη ιστορία με 
πιάτα ελληνικά και δημιουρ-
γικά. Κυρ. μόνο μεσημέρι  & 
Δευτ. κλειστά. œ

kANEΛΛA 
Kωνσταντινουπόλεως 70, 210 3476.320 
Γνωστό στο Γκάζι, κατηγορία 
«νεοταβέρνα». Ελληνική 
κουζίνα, καλλιτεχνικό κοινό. 
Σερβίρει κάθε μέρα μέχρι 
πολύ αργά.  œΞ

κΑΤΣΟΥΡμΠΟΣ 
Αμύντα 2, πλ.Προσκόπων, Παγκράτι, 
210 7222.167 Κρητική κουζίνα. 
Παξιμάδια, τυριά, ρακές 
και άλλα φερμένα από το 
νησί. œΜ

kAΦE ABHΣΣYNIA 
Kυνέτου 7, πλ. Aβυσηνίας, Mονα-
στηράκι, 210 3224.501 Γνωστό 
μουσικό μεζεδοπωλείο με 
«παλαιοαθηναϊκή» ατμό-
σφαιρα. Ντεκόρ και γεύσεις 
που ενώνουν Βαλκάνια, 
Ευρώπη και Ανατολή.ΠΣΚ 
live μουσική. Kλειστά Kυρ. 
βράδυ και Δευτ. œΣ/K M 

kΑΦΕΝΕΙΟ 
Λουκιανού 26, 210 7229.056, 7237.277 
Αστική ελληνική κουζίνα 
σε elegant ατμόσφαιρα. 
Λατρεύουμε τους λα-
χανοντολμάδες και τις 
αγγινάρες αλά πολίτα, το 
ίδιο και οι πολιτικοί, οι 
επιχειρηματίες και όλο 
το Kολωνάκι, που χρόνια 
αποτελούν το σταθερό κοινό 
του.  œΜ

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

ΚΟΝΑ-ΚΑΙ
Λ. Συγγρού 115, (Ξεν. Ledra Marriott), 

210 9300.000 
Πολυτέλεια 80s όμορφα 
ξεχασμένη στο χρόνο και 
πολυασιατικές γεύσεις. Ε-
κεί πρωτάκουσες για τα βα-
σιλικά καβούρια Ατλαντικού. 
Κυρ.&Δευτ. κλειστά. œœœ

KoTiLi  
Αδριανού 41-45, Μοναστηράκι, 210 
3232.868 Καφέ-μεζεδοπωλείο, 
σε προνομιακό σημείο, 
με μεγάλη ποικιλία σε 
ελληνικά πιάτα, φρέσκες 
σαλάτες, χειροποίητα γλυκά, 
παγωτά, καφέδες και ποτά. 
Παρ.&Σάβ. μουσική με 
πιάνο. œ Μ
 
KoyTi (To) 
Aδριανού 23, Mοναστηράκι, 210 3213.229 
Xαλαρό και με την «άνεση» 
της πολύχρονης ιστορίας 
του. Θέα Aκρόπολη και αγα-
πημένα η σαλάτα με τα ψητά 
μανιτάρια και η μοσχαρίσια 
μπριζόλα με το μέλι. œœΜ

KFC              
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The Mall, 
Ομόνοια, Παγκράτι, Πειραιάς, www.kfc.
gr  Ο ναός του κοτόπουλου 
κι εσύ θα προσκυνήσεις. 
Κοτόπουλα Αγγελάκης και 
μπαχαρικά KFc σε απίθα-
νους συνδυασμούς. Φτερού-
γες, μπουτάκια και φιλέτα. 
Delivery όλα εκτός από the 
Mall και Ομόνοιας. C

KyoTo 
Γαριβάλδη 5, Mακρυγιάννη, 210 9241.406 
Ελληνογιαπωνέζοι ιδιοκτή-
τες, εξαιρετικό σούσι. Το 
καλοκαίρι, η ταράτσα ακρι-
βώς που θες με πανσέληνο. 
Κυρ. κλειστά.  œ 

KUZiNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 3240.133 
Στιλάτη μοντέρνα «ταβέρνα» 
με fusion πιάτα από τον Άρη 
Τσανακλίδη. Συνέχισε τη 
βραδιά μ’ ένα ποτό στην τα-
ράτσα και με συγκλονιστική 
θέα στην Ακρόπολη και το 
Ναό του Ηφαίστου. œœ  M Ξ

ΛΕμΟΝΟκΗΠΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλόφου, Νέα Φιλα-
δέλφεια, 210 2588.611 Κουκλίστικο 
ντεκόρ με τοίχους και έπι-
πλα ζωγραφισμένα στο χέρι. 

Ωραίος κήπος και κουζίνα 
με άπειρους και νόστιμους 
μεζέδες. œΜ

ΛΕYκΕΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 2924.458 Παρα-
δοσιακή και μαζί πειραγ-
μένη κουζίνα με ελληνικές 
γεύσεις. Κήπος με πολλή, 
δροσιστική πρασινάδα.  
Από Τρ. μέχρι και Σάβ. 
βράδυ. œ

LoLiTAS  
Δωριέων 26, Άνω Πετράλωνα, 6948 
302585 Μεζεδοπωλείο που 
έχει και διάθεση μπαρ! 
Νεανικό κοινό, πολύ χρώμα 
στους τοίχους και μικρά 
πιάτα ελληνικής κουζίνας 
σε χαμηλές τιμές. Δευτ. 
κλειστά. œ Σ Κ Μ

MΑΙ ΤΑΙ 
Πλουτάρχου 18, Κολωνάκι, 210 7258.306 
Δίδυμα, μικρά και χαλαρά. 
Στο café για Mai-tai, καϊπι-
ρίνια, στο grill για σουβλάκι, 
ζυμαρικά.   œ

MALCONIΕS     
Π. Ιωακείμ & Πλουτάρχου 23, Κολωνάκι, 
210 7248.920-2 Πολύ ωραίο ντε-
κόρ, ανοιχτό από το πρωί για 
espresso lungo ή πλούσια 
πρωινά. Στη συνέχεια ποτή-
ρι κρασί ή και φαγητό, σου-
ξέ η ταλιάτα. Και «μυστική» 
αυλή. œœ Μ  

mALTAGLiATi 
Bαρνακιώτη 6, Αμπελόκηποι, 210 
6916.676 Τρατορία με ανοιχτή 
κουζίνα και μυρωδιές σκόρ-
δου, τομάτας και βασιλικού 
να ανοίγουν την όρεξη. Χει-
ροποίητα φρέσκα ζυμαρικά 
– φετουτσίνι, καζαρέτσε, 
λιγκουίνι κ.ά. œ 

mALvAZiA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 3417.010 Ε-
ξαιρετική μεσογειακή κου-
ζίνα, χώρος υπέροχος που 
θυμίζει μεσαιωνικό κάστρο. 
Καθημερινές με προσφορές 
(μενού € 19), Π/Σ live μου-
σική. œ Κ Ξ 

mAmA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «ΜοναστηράκιΜ, 213 
0048.382 Πολυχώρος γεύσεων 

(φαλάφελ, γαλλικές βελουτέ 
σούπες, τραγανά ζεστά BLt 
sandwich , νεοϋρκέζικο 
cheesecake) και πρωτότυπα 
cocktails. Και πολύ καλές 
μουσικές, και συχνά πάρτι. 
Στο χώρο σου με ένα τηλε-
φώνημα από τις 8 το πρωί 
μέχρι τα μεσάνυχτα και κάθε 
Κυριακή brunch 12.00-18.00 
με € 12-15/ άτομο. Δευτ. 
βράδυ κλειστά.    

mAmACAS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 3464.984 Το 
μαγαζί που κατέβασε στα 
90s όλο τον κόσμο στο έρη-
μο τότε Γκάζι, το πρώτο που 
καθιέρωσε τον όρο «μο-
ντέρνα ελληνική ταβέρνα». 
Το μπαρ-club δίπλα μαζεύει 
όλο το dancing crowd της 
πόλης.Στάνταρ ραντεβού για 
φαγητό τα μεσημέρια του 
Σαββάτου. œœΞ Μ

ΜΑΝΗ ΜΑΝΗ          
Φαλήρου 10, Κουκάκι, 210 9218.180 
Ελληνική εξαιρετική τοπική 
κουζίνα από τον πολύ καλό 
σεφ Αλέξανδρο Φουρούλη, 
που παίζει δημιουργικά, κυ-
ρίως με συνταγές και πρώ-
τες ύλες από τη Μάνη. œ M

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

meAT bAr
Ομήρου και Σκουφά, 210 3611.116 Για 
παϊδάκια και μπριζολάκια 
σε βελούδινους καναπέδες. 
Ανοιχτό κάθε μέρα μεσημέ-
ρι - βράδυ. Delivery.

 meXiKANoS (Ο)
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 7716.900 
Περιβάλλον χαλαρό, γεμάτο 
χρώμα. Αυθεντικές μεξι-
κάνικες γεύσεις και μαζί 
παγωμένες μαργαρίτες, μο-
χίτο, σανγκρία ή τεκίλες και 
μεξικάνικες μπίραεςσερ-
βιρισμένες όπως Μεξικό. 
Κάτω από την πέργκολα έχει 

τη δροσιά που ζητάς, όταν 
ο υδράργυρος είναι ψηλά. 
Δευτ.-Πέμ. από τις 6 μ.μ., 
Παρ.-Κυρ. από τις 2 μ.μ.

μΕΛΙΛΩΤΟΣ    
Καλαμιώτου 19, Αθήνα, 210 3222.458 
-498/ www.melilotos.gr  Σπιτικά 
μαγειρέματα, σαν να λέμε 
κόκορας με χυλοπίτες, 
μπάμιες, φασολάκια, χορ-
τόπιτες, με καλές πρώτες 
ύλες και εμμονή στην 
ποιότητα. Εκεί ή στο χώρο 
σου με ένα τηλεφώνημα. Το 
μενού αλλάζει συχνά, οπότε 
ενημερώνεσαι για τα νέα με 
mail τους ή στο site. Διανο-
μή: Δευτ.-Παρ. 12.00-18.00. 
Ανοιχτά έως τις 20.30. Κυρ. 
κλειστά. 

meSoN eL mirADor
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007 Στο 3ώρο-
φο νεοκλασικό fahitas και 
mole από τη Mεξικ-Άννα 
σεφ. Φοβερές μαργαρίτες 
στο μπαρ και θέα Ακρόπολη 
από το roof garden που 
μένει ανοιχτό και το χει-
μώνα. œ Μ 

μΕΣΠΙΛΕΑ 
Περσεφόνης 59 & Δεκελέων, Γκάζι, 
210 3460.972 Η σεφ και ιδιοκτή-
τρια Ιωάννα Τσολομύτη με 
πιάτα ελληνικής κουζίνας 
και συνταγές με φαντασία. 
Ντεκόρ με αρκετό πράσινο 
που συνδέει το όνομα του 
μαγαζιού με τα φύλλα της 
μουσμουλιάς – δηλαδή της 
αρχαίας μεσπιλέας. œ Μ

miNi SiZe
Kωνσταντινουπόλεως 26, Tαύρος, 210 
3424.704 creative ταβέρνα με 
μουσική υπόκρουση το σφύ-
ριγμα των τρένων. Ωραίο, με 
ελληνικές γεύσεις. œK Μ 

μΟμμΥ ΟPEN                   
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 3619.682 Νέο 
σκηνικό, με μεσογειακές 
- ιταλικές γεύσεις και κα-
ταπληκτικά cocktails στην 
μπάρα. œ Μ Ξ

μΠΑΪΡΑκΤΑΡΗΣ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 210 3213.036 
Για δεκαετίες στο ίδιο κο-
σμικό σημείο της πλατείας 
σερβίρει το ιστορικό κε-
μπάμπ του στους τουρίστες, 
την εργατιά αλλά και την α-
θηναϊκή ελίτ. Στους τοίχους 
άπειρες φωτογραφίες του 
ιδιοκτήτη με τους διάση-
μους που έχουν περάσει το 
κατώφλι. œ 

mySTiC PiZZA     
Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου, Κουκάκι, 210 
9592.092/ Εμ. Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 210 
3839.500/ Σαρανταπόρου 1 & Μεσογείων, 
Χολαργός, 210 6545.000  Πίτσα με 
πεντανόστιμο ζυμάρι από 
άλευρα κάνναβης. Δοκίμασε 
τη rocket και θα πάθεις, 
ζυμαρικά και πολύ ωραία 
γλυκά. Delivery 13.00-12.00.  

ΝeW TASTe      
Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 210 3273.000 
Το εστιατόριο του design 
ξενοδοχείου «Νew» –made 
by campana– με ωραία 
πρωινά, μεσογειακή κουζίνα 
και καλά κοκτέηλ. œœΜ 

NeW yorK SANDWiCHeS    
Σινώπης 3, Πύργος Αθηνών, 210 7778.475 
Από τους συντελεστές 
του γνωστού και καλού 
εστιατορίου Άνετον. Ζεστά 
σάντουιτς με μοσχάρι, meat 
balls και σάλτσα, κοτόπου-
λο, σούπες, cheesecake, για 
το τέλος, άπαιχτο. Στο χέρι 
ή στο communal τραπέζι 
20 θέσεων. Ανοιχτά από τις 
12.00-24.00 

ΝΟμΙΣμΑΤΙκΟ μΟΥΣΕΙΟ 
GArDeN Πανεπιστημίου 12, Αθήνα, 
2103610067
Μέσα σ’ ένα μαγικό για το 
κέντρο της πόλης κήπο, στη 
σκιά της παλιάς αριστοκρα-
τικής κατοικίας του Ερρίκου 
Σλήμαν, ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ και σνακ. Φέτος το 
χειμώνα και εξαιρετική λί-
στα κρασιών μέ ανάλογα με-
ζεδάκια. Τετάρτη live jazz, 
Δευτέρα soul jazz φωνή και 
πιάνο. Ε Μ

NooDLe bAr 
Τσόχα 21 & Δ. Σούτσου, Αμπελόκηποι, 
210 6452.394/ Σύνταγμα 210 3318.585/ 
Ζωγράφου 210 7777.067/ Ν. Σμύρνη 210 
9326.033/ Αγ. Παρασκευή 210 6537.177/ 
Πειραιάς 210 4115.151/ Μαρούσι 210 
8069.100/ Κηφισιά 210 6233.216/ Χαλάν-
δρι, 210 6800.064/ Άλιμος 210 9850.250/ 

Ν. Ηράκλειο 210 2815.500/ Γλυφάδα 210 
8947.233/ Θεσσαλονίκη 2310 260.092/ Πά-
τρα 2610 362.360/ Ρέθυμνο 28310 51198/ 
Βόλος 24210 23040/ Χαλκίδα 2210 83833/ 
Λάρισα 2410 535.565 Μικροί, με-
γάλοι, γιάπηδες ή φοιτητές, 
Έλληνες ή τουρίστες όλοι 
για ένα (από τα 70) πιάτο κα-
θαρής, νόστιμης, γρήγορης, 
ασιατικής κουζίνας. Ωραίο 
dine in σε κόκκινους-γκρι, 
αλλά και delivery. œ

ΝΤΕΡΛΙkATEΣEN
Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι Από τη 
Θεσσαλονίκη, θέμα του τα 
σουβλάκια πάσης φύσεως. 
Καλή ποιότητα, βιολογικά 
προιόντα, πρωτότυπες 
ιδέες, χιούμορ στις ονο-
μασίες. C

ΟΙΝoSCeNT    
Βουλής 45-47, Σύνταγμα, 210 3229.374 
Wine bar και κάβα με πολ-
λές ελληνικές και ξένες 
ετικέτες κρασιού. Από αυτές 
30 περίπου προσφέρονται 
και σε ποτήρι (από € 4-7). 
Συχνά γευστικές δοκιμές 
και παρουσιάσεις κρασιών. 
Ανοιχτά κάθε μέρα 12.00 
μ.μ. - 1.00 π.μ. (last call), 
Π/Σ μέχρι τις 2.00, Κυρ. 
κλειστά.  

oLive GArDeN 
Ξενοδοχείο Tιτάνια, Πανεπιστημίου 52, 210 
3838.511 Mεσογειακή μοντέρνα 
κουζίνα, εντυπωσιακό βρα-
δινό θε-αθήναι. œœœ Ξ Μ 

ΟΙκΕΙΟ       
 Πλουτάρχου 15, Κολωνάκι, 210 7259.216  
Αγαπημένο από το Κολω-
νάκι για τα ωραία ελληνικά 
μαγειρευτά, το χαλαρό 
περιβάλλον, τις εξαιρετικά 
λογικές τιμές. Τώρα και στα 
νότια, σε πιο μεγάλο χώρο. 
Έως 12.30, Παρ.-Σάβ. 1.00, 
Κυρ. κλειστά. œ  

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
ΛΥκΑΒΗΤΤΟΥ
Λόφος Λυκαβηττού, 210 7210.701, 
7227.065 Θέα μαγική, μεσο-
γειακή κουζίνα. Πάρε το 
τελεφερίκ, αν η ιδέα ν’ 
ανέβεις με τα πόδια σε κου-
ράζει.   œ Μ Ξ

ΟΥΖΑΔΙκΟ (ΤΟ)
Καρνεάδου 25-29 (εμπορικό κέντρο 
Λεμού), Κολωνάκι, 210 7295.484  Εδώ 
συναντιούνται οι Κολωνα-
κιώτες και απολαμβάνουν 
γεύσεις της πατρίδας. Κυρ.-
Δευτ. κλειστά. œΜ

ΠAΛIA BOYΛH 
Άνθιμου Γαζή 9, 210 3253.520 Όλων 
των ειδών οι καφέδες και 
ελαφριές γεύσεις από το 
πρωί. Το βράδυ μεσογειακή 
κουζίνα. tετ.-Σάβ. και Kυρ. 
μεσημέρι. œΜ

ΠΑΠΑΔAκΗΣ   
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 210 3608.621 
Ψαρικά και λίγα κρεατικά, 
καλά υλικά. Σεφ η τηλεστάρ 
–Μαντόνα της γεύσης– 
Aργυρώ Mπαρμπαρήγου. 
Κάνε κράτηση. Κυρ. κλει-
στά. œœΜ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρική Αγορά, 210 
3257.607 Ανοιχτό από το 1896, 
ξεκίνησε να σερβίρει πατσά 
και βραστό στους εργάτες 
της πρωινής βάρδιας και 
συνέχισε γράφοντας ιστορία 
στα hangover των party 
animals όλης της πόλης. 
Ανακαινισμένο, ανοιχτό 24 
ώρες, με βιτρίνα-πανόραμα 
της ελληνικής κουζίνας. œΜΞ

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

PASTA μΕ ...ΝΟΥ 
Πανόρμου & Δ. Πλακεντίας 73, 210 
6984.846 Αυθεντική πίτσα, 
φρέσκα ζυμαρικά και 
πολλές άλλες συνταγές από 
τη mamma italia. Για το 
καλοκαίρι με το ίδιο μενού, 
αλλά με όνομα «Άλσος με 
...νου», μέσα στο Άλσος 
Γουδή (Κοκκινοπούλου 5, 
210 7710.211). œ Μ

PASTeriA (LA)  
Κωνσταντινουπόλεως 68, Μπουρνάζι, 
210 5775.133-2/A. Παπανδρέου (The Mall 

210 6453.179/ 698 3134731 Γλυκός 
χώρος με άρωμα γυναίκας 

210 9300.000 
Πολυτέλεια 80s όμορφα Ωραίος κήπος και κουζίνα (φαλάφελ, γαλλικές βελουτέ 

τη δροσιά που ζητάς, όταν 
ο υδράργυρος είναι ψηλά. 
Δευτ.-Πέμ. από τις 6 μ.μ., 
Παρ.-Κυρ. από τις 2 μ.μ.

μΕΛΙΛΩΤΟΣ
Καλαμιώτου 19, Αθήνα, 210 3222.458 
-498/ www.melilotos.gr
μαγειρέματα, σαν να λέμε 
κόκορας με χυλοπίτες, 
μπάμιες, φασολάκια, χορ
τόπιτες, με καλές πρώτες 
ύλες και εμμονή στην 
ποιότητα. Εκεί ή στο χώρο 
σου με ένα τηλεφώνημα. Το 
μενού αλλάζει συχνά, οπότε 
ενημερώνεσαι για τα νέα με 
mail τους ή στο site. Διανο
μή: Δευτ.-Παρ. 12.00-18.00. 
Ανοιχτά έως τις 20.30. Κυρ. 
κλειστά. 

meS
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007 
φο νεοκλασικό fahitas και 
mole από τη Mεξικ-Άννα 
σεφ. Φοβερές μαργαρίτες 
στο μπαρ και θέα Ακρόπολη 
από το roof garden που 
μένει ανοιχτό και το χει
μώνα. 

μΕΣΠΙΛΕΑ 
Περσεφόνης 59 & Δεκελέων, Γκάζι, 
210 3460.972
τρια Ιωάννα Τσολομύτη με 
πιάτα ελληνικής κουζίνας 
και συνταγές με φαντασία. 
Ντεκόρ με αρκετό πράσινο 
που συνδέει το όνομα του 
μαγαζιού με τα φύλλα της 
μουσμουλιάς – δηλαδή της 
αρχαίας μεσπιλέας. 

miN
Kωνσταντινουπόλεως 26, Tαύρος, 210 
3424.704 
μουσική υπόκρουση το σφύ
ριγμα των τρένων. Ωραίο, με 
ελληνικές γεύσεις. 

μΟ
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 3619.682
σκηνικό, με μεσογειακές 
- ιταλικές γεύσεις και κα
ταπληκτικά cocktails στην 
μπάρα. 

μΠΑΪΡΑ
Πλατεία Μοναστηρακίου, 210 3213.036 
Για δεκαετίες στο ίδιο κο
σμικό σημείο της πλατείας 
σερβίρει το ιστορικό κε
μπάμπ του στους τουρίστες, 
την εργατιά αλλά και την α

TASTe voiCe
Η νέα web στήλη 

της A.V. στο

athensvoice.gr
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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 

Π ΒΟΧ        
Χάρητος 22 (ξεν. Periscope) Κολωνάκι, 
210 7298.556/ Λεβίδου 11, Κηφισιά, 210 
8088.818 Fusion κουζίνα από 
τον top σεφ Χριστόφορο 
Πέσκια. Στο Κολωνάκι  με 
πιο χορταστικά πρωινά 
(λόγω ξενοδοχείου) αλλά με 
μικρότερο κατάλογο. œ œ Μ

PiZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολοκοτρώνη 32,  Κε-
φαλάρι, Αγ. Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 104, Μπουρνάζι, 
Πίνδου 1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλεξάνδρας 
108, Νεάπολη,  Λ. Νίκης 79 (Λευκός 
Πύργος), Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την Α-
θήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. Ζήτα μαζί και 
την A.V.  œ œ V.

*ΠΙΤΑ ΑΛΛΙΩΣ Π. Τσαλδάρη 
& Ανακρέοντος, πλ. Αγίου Λαζάρου, 
Βύρωνας, 210 7601005, 698 4421880 Ή 
όταν ο Κώστας και η Πόπη 
αποφάσισαν να ανοίξουν το 
τέεεεελειο σουβλατζίδικο! 
Τυλιχτά με 6 διαφορετικά 
είδη πίτας, silhouet (με 
πίτα ολικής, κοτόπουλο, 
γιαούρτι 2%) για τους κομ-
ψούς, καλαμάκι γαρδου-
μπάκι και σταβλίσιες για 
τους μερακλήδες. Μαζί και 
ωραίες σαλάτες, και χορτο-
μυζηθροκαλίτσουνα, και 
πίτα Καισαρείας, και καλό 
κόκκινο κρασί. Σε τιμές 
έξτρα φιλικές. Κάθε μέρα 
από το μεσημέρι μέχρι αργά 
το βράδυ. œ Μ 

PoiNT oF vieW              
Ξενοδοχείο Dorian Inn, 12ος όροφος, 
Πειραιώς 17-19, 210 5231.755 Σε 
καταπληκτικό σημείο με 
θέα Ακρόπολη, Λυκαβηττό 
και θάλασσα. Μεσημέρι 
- βράδυ με πιάτα μεσογει-
ακής κουζίνας. Και καλά 
κοκτέηλ.œ œ

PoLiS
Πεσματζόγλου 5, Αθήνα, 210 3249.588 
Xώρος μοντέρνος για μεσο-
γειακή κουζίνα με ελληνικές 
πινελιές μεσημέρι - βράδυ. 
Ανοιχτό από το πρωί και 
για καφέ-snacks. Κυρ. 
κλειστά. œΜ

PoSTiNo (iL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 3641.414 
o πιο Έλληνας iταλός της 
Αθήνας, ο Αντόνιο, έφτιαξε 
μια ταβέρνα γεμάτη νο-
σταλγικές καρτποστάλ και 
γεύσεις που σε στέλνουν 
κατευθείαν στην κατσαρόλα 
μιας Ιταλίδας μάμα. Από 
φέτος, στο νέο διαμορ-
φωμένο χώρο απολαύστε 
εκτός από τα γνωστά του 
πιάτα και την παραδοσιακή 

vinerie με αλλαντικά, τυ-
ριά και κρασιά της νότιας 
Ιταλίας. Ανοιχτά από 13.00. 
œ œ Μ Ξ Κ

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

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

ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ 
Mηλιώνη 7, 210 3643.353-4/ Κολοκο-
τρώνη 37, Κηφισιά, 210 8089.160  Με-
σογειακή κουζίνα-κλασική 
αξία οι πένες με μελιτζάνα 
και ανθότυρο. Θέα σε έναν 
από τους πιο πολυσύχνα-
στους δρόμους του Κολω-
νακίου. œœΜ Ξ

PrUNier 
Yψηλάντου 63, Kολωνάκι, 
210 7227.379 o χρόνος που 
πέρασε δεν άλλαξε τη 
διακόσμηση και την ατμό-
σφαιρα του μικρού γαλλικού 
εστιατορίου. Σταθερά καλή 
ποιότητα. Κυρ. κλειστά. œ Μ

PUre bLiSS     
Ρόμβης 24Α, Αθήνα - Σύνταγμα, 210 
3250.360-2 Εναλλακτικός 
πολυχώρος σε 3 επιπέδα 
με café, εστιατόριο με βιο-
λογικά προϊόντα και χώρος 
σεμιναρίων για μασαζ, 
ρεφλεξολογία, ρέικι, οτι-
δήποτε μπορεί να σε κάνει 
άνθρωπο. œ   

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290.746 
tο απόλυτο ραντεβού των 
τελευταίων τριών δεκαετι-
ών στο κέντρο της αθηναϊ-
κής περιπέτειας. Μeeting 
point για όλο το κοσμικό, 
πολιτικό, επιχειρηματικό, 
δημοσιογραφικό crowd της 
Αθήνας, μ’ ένα chic κοινό 
που ορκίζεται στα κλασικά 
της πιάτα (σούσι, καρμπο-
νάρα, φιλέτο πέτρας) κι 
έχει σαν άλλοθι την τούρτα 
φράουλα. Αέρας γαλλικού 
μπιστρό, φοβερή λίστα 
κρασιών, τα σωστά κοκτέιλ 
στο μπάρ περιμένοντας. 
Σάββατο μόνο μεσημέρι, 
Κυριακή κλειστά.   œœœA.V Ξ

roCK & roLL    
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι, 694 
8046659 Η πλατεία ξαναζεί 
δόξες. Ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ, lunch break, το 
βράδυ σερβίρει και φαγητό, 
αλλά εσύ θα πας για το πο-
τό. Και τραπεζάκια έξω. œœ Ξ

roSebUD
Σκουφά 40 & Ομήρου, 210 3392.370, 
www.rosebud.gr
Κλασικό στέκι της Σκουφά, 
ανοιχτό από το πρωί . Ευ-
ρωπαϊκές και μεσογειακές 
γεύσεις, τραπεζάκια έξω. 
œœ Μ Σ

rooSTer     
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 3224.410 Αll 
day bar και εστιατόριο, 

σ’ ένα από τα πιο  hot  
meeting points της Αθήνας 
στην πλατεία Αγ. Ειρήνης.  

ΣΑΛΟΣ ΛΑΓΟΣ (Ο)    
Τρώων 63, Άνω Πετράλωνα, 210 
3471.101Όπου σαλός, ο τρε-
λός-φευγάτος στα κρητικά. 
Ρακές και ρακόμελα, με-
ζέδες και μαγειρευτά μέσα 
σε φοιτητική ατμόσφαιρα 
και με τιμές… εξίσου φοι-
τητικές. œ   

SAFKA  
Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, Κεραμεικός, 
210 5243.340 Αυθεντική σκαν-
διναβική gourmet κουζίνα, 
σε εντυπωσιακό χώρο α-
νάλογης αισθητικής. Μους 
σολομού, ελάφι και τάραν-
δος, όλα τα κρασιά και οι 
σαμπάνιες και σε ποτήρι, 
μπαρ για τους καπνιστές 
αλλά και για ωραία, δυνατά, 
σκανδιναβικά κοκτέιλ. 
Ανοιχτή και η αυλή. Κυρ.- 
Δευτ. κλειστά. œœ

SCALA viNoTeCA               
Σίνα 50 (είσοδος από Αναγνωστοπούλου), 
Κολωνάκι, 
210 3610.041 Wine bar resto με 
σούπερ αρχιτεκτονική και 
ντιζάϊν από τους Α. Κούρ-
κουλα- Μ. Κοκκίνου, και 
επιλεγμένα πιάτα  διεθνούς 
κουζίνας. Ανοιχτά Δευτ.-
Πέμ. μόνο βράδυ, Παρ. & 
Σάβ. μεσημέρι και βράδυ, 
Κυρ. κλειστά œœ

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

SHAKeSPeAre    
Καρύτση 7, Αθήνα, 210 3222.253 
«Καλλιτεχνικό» all day 
στέκι από τον Σάκη Μπουλά 
και τον Γιάννη Ζουγανέλη 
με μεσογειακή κουζίνα και  
πολλά μουσικά events να 
εναλλάσσονται. œ

SHAmoNe     
Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι  Το 
bar restaurant του Φώτη 
Σεργουλόπουλου με εντυ-
πωσιακό χώρο, κουζίνα 
16 πιάτων σε οικονομικές 
τιμές (€ 6-14 το πιάτο), 
μεγάλη μπάρα για cocktails 
και burlesque happenings 
από ηθοποιούς, χορευτές 
και performers κάθε Πα-
ρασκευή και Σάββατο.  œΞ

SHoWroom
Μηλιώνη 12 & Ηρακλείτου, Κολωνάκι 
210 3646.460 Φοράς το Missoni 
σου και  ταιριάξεις με το 
in fashion επίσης Μissoni 
σκηνικό. Κουζίνα μεσογει-
ακή. œœΜ

ΣκΟΥΦΙΑΣ 
Bασιλείου Mεγ. 50, Pουφ, 210 3412.252  
Ιντελεκτουέλ και μαζί «νο-
σταλζίκ» ατμόσφαιρα. Ελ-
ληνική και κρητική κουζίνα 
με μεγάλο σουξέ το χοιρινό 
κότσι, που θα παραγγείλεις 
από το χαριτωμένοκατάλο-
γο - σχολικό τετράδιο. œ Κ Ξ

ΣΠITAkIA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, Γκάζι, 210 
3412.323 Μοντέρνα ταβέρνα 
με δωμάτια σαν παλιού 
σπιτιού, ωραία μωσαϊκά 
και πολύ λευκό. Στα πιάτα 
απλές και νόστιμες ελληνι-
κές προτάσεις. Τραπεζάκια 
έξω œ Ξ Μ Κ

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7564.021 Bραβευμένο με 
αστέρι Michelin. Προ-
σελκύει μεγαλύτερης 
ηλικίας κόσμο, αληθινούς 
connaisseurs. Λίστα με 
1.000 (!) ετικέτες κρασιού. 
œœœ

STÕ ASTrA  
Athens Park Hotel, Λ. Αλεξάνδρας 10, 
210 8894.500  Φαντασμαγορική 
θέα τη φωτισμένη πόλη, 
το τέλειο service, κουζίνα 
διεθνής και b.b.q. Ανοιχτά 
Τετ. - Σαββ. œœ

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. 

STAvLoS 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 3467.206 
Mεσογειακή κουζίνα στον 
ιστορικό πολυχώρο του Θη-
σείου.Τραπέζια στον πεζό-
δρομο. Κάθε μέρα για καφέ 
και φαγητό, Παρ.&Σάβ. για 
clubbing. œM A.V.

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

TeN       
Πλουτάρχου 10, Κολωνάκι, 210 7210.161 
Αν ψάχνεις «χαρά» στο 
Κολωνάκι, είσαι στη σωστή 
διεύθυνση. Ο Νεκτάριος 
και το Χριστινάκι θα αναλά-
βουν τα υπόλοιπα. Στηρίξου 
πάνω τους λίγο πριν καταρ-
ρεύσεις από φαγητό, ποτό, 
χορό. Έχουμε κάνει σχέση 
destiny μαζί τους. œœ  

TGi FriDAy’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 623 
3.947-8/ Υμηττού 110, Παγκράτι (Εμπ. Κέ-
ντρο 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 χαζεύ-
εις. œΞ Μ A.V.

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

T PΑLACe
Ξεν. King George, B. Γεωργίου 3, Σύνταγ-
μα, 210 3222.210 Kομψό και πολύ 
σικάτο   to lounge bar του  
King George. Από το πρωί 
για καφέ, ποτόκαι σνακς.  œM  

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

TrAPeZAriA   
Θεόδωρου Νέγρη 1, Μακρυγιάννη, 210 
9213.500 Το εστιατόριο του 
σεφ Δημήτρη Παναγιωτό-
πουλου σε ωραίο, μοντέρνο  
χώρο με ανοιχτή κουζίνα, 
και τέλεια πειραγμένα  
ελληνικά  πιάτα-κοκκινιστό 
με καγιανά και σύγκλινο. 
Τιμές πολύ καλές. Κυρ. 
κλειστά. œΜ 

 TPENO ΣTO POYΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/πόλεως), 210 
5298.922, 693 7604988 Από τα πιο 
ρομαντικά σημεία της πό-
λης.tο Wagon-restaurant 
συνδυάζει ατμόσφαιρα, 
γεύσεις μεσογειακών 
αποχρώσεων και μελω-
δίες πιάνου. Δίπλα του, 
το Wagon-bar, με live 
εναλλασσόμενα σχήματα. 

Kλειστά Δευτέρα. œΞ 
 
WiNe PoiNT 
Αθ. Διάκου & Πορινού 2 (μετρό «Ακρό-
ποληΜ), 210 9227.050 Wine bar 
και κάβα αποκλειστικά με 
ελληνικά προϊόντα. Πολλές 
ετικέτες κρασιού, μπίρας 
και μεγάλη ποικιλία σε 
τυριά και αλλαντικά σε 
έναν ωραίο, ζεστό χώρο. 
Με μουσικές βραδιές και 
πολλά events. œΜ Ξ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Ξενοκράτους 19, Kολωνάκι, 210 7216.390 
Το Κολωνάκι να ισοπεδω-
θεί, ο Φιλίππου θα μείνει 
εκεί για να το κλάψει. Ιστο-
ρικό, με χαμηλές τιμές και  
μαμαδίσιο, φαγητό. Τώρα 
το καλοκαίρι, χαλασμός για 
ένα τραπέζι στην πλαινή 
δροσερή βεράντα.Σάβ. 
βράδυ και Κυρ. κλειστά. œΜ

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ         
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7525.777  www.oraia-ellas.gr 
Παραδοσιακή αθηναϊκή 
μονοκατοικία με ελληνική 
κουζίνα. Πολλά μεζεδάκια, 
καλό κρασί και ρακή. Πέμ.-
Σάβ. βράδυ και Κυριακή 
μεσημέρι ρεμπέτικα και 
λαϊκα χωρίς μικρόφωνο. 
Δευτ. κλειστά.œ

 
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  
κουζίνα (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 βρά-
δυ για φαγητό και ποτό. 
Και  πολυτελής αίθουσα 
για ιδιαίτερο μενού και 
αίθουσα εκδηλώσεων και 
champagne hall για ποτό 
και finger food. Parking. 
Έως 1.00. œœ 

*μΠΕμΠΕκΑ 
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854.880  
Νοστιμιές στα κάρβουνα 
και μεζεδάκια μαμαδίστι-
κα, μια ευχάριστη εμμονή 
στα ελληνικά προϊόντα και 
ένας κήπος απ’ όπου ξεχει-
λίζουν αρώματα βασιλικού 
και πορτοκαλιάς. 

* my WAy GriLL 
Βασ. Γεωργίου 33, Χαλάνδρι, 210681.3607 
Μοντέρνα κρεατοφαγία 
από τους συντελεστές των 
γνωστών «Εξ Ανατολής», 
με μίνιμαλ περιβάλλον 
και βαρέλια με ελληνικές 
ποικιλίες κρασιών. Και τα 
κλασικά σουβλάκια - καλα-
μάκια, και τέλεια κεμπάπ, 
και θαλασσινά περασμένα 
όμως από το κινέζικο wok 
μαζί με νόστιμες asian ή 
μη σαλτσούλες. Τα ορε-
κτικά του είναι απ’ όλη την 
Ελλάδα, όπως καγιανά με 
κρητικό απάκι, γίγαντες 
Πρεσπών με μανιάτικο σύ-
γκλινο και άλλα πολλά. œ

oCToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρασκευή, 210 
6082.999 Μπίρες απ’ όλο τον 
κόσμο, ξανθές, μαύρες, 
κόκκινες, ξηρές, μονα-
στηριακές, δυνατές, χωρίς 
αλκοόλ, ακόμα και με το 
μέτρο! Κρύα ορεκτικά, βαυ-
αρικές σπεσιαλιτέ pretzel, 
χοιρινό κότσι, λουκάνικα. 
Και παραγγελίες πακέτο. 
œ M A.V.

oSTeriA DA CLAUDio (L) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 210 
6834.228, 693 9950130 Η κουζίνα 
του Ιταλού και ταμπεραμε-
ντόζου σεφ claudio είναι 
αυθεντική και πεντανόστιμη.
Μαγειρευτά, εξαιρετικές 
λεπτές πίτσες και μακαρο-
νάδες, ελληνικό και ιταλικό 
χύμα κρασί.œœ

SimPLy bUrGerS
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛ. 18380/ ΝΕΟ: Λ. Κηφισίας 
238, Εμπορικό Κέντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου 
Λαμπράκη 238, Κορυδαλλός/ Λ. Κηφισίας 
228, Αβάνα, Χαλάνδρι(dine in)/ Λ. Πρωτόπα-
πα 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 (Μπουρνάζι) Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλάτες, 
κρέατα και πουλερικά σε ει-
δική χάρτινη συσκευασία που 
–πώς γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Και dine in και delivery στο 
σπίτι με δώρο brownies. œ

νοτια

APPLebeeS 
Λαζαράκη 12, Γλυφάδα, 210 8941.521-2
Από τις μεγαλύτερες αλυ-
σίδες casual dining στον 
κόσμο με μενού από €9,90, 
μενού με χαμηλές θερμί-
δες, happy hours και άλλα 
πολλά. Δοκιμάστε μοναδικά 
Applebee’s Burgers με 
100% κιμά από ελιά μόσχου, 
φρέσκες σαλάτες ημέρας, 
νωπά steaks και κοτόπουλα 
μαριναρισμένα στις ιδιαίτε-
ρες Applebee’s συνταγές. 
Κρατήστε και κάτι για το τέ-
λος, να υπάρχει… χώρος και 
για τα εκπληκτικά signature 
cocktails και τα πολύ νόστι-
μα σπιτικά γλυκά. 

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.

ταΒέρνές

ΚΑΠΠΑΡΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετράλωνα, 210 
3450.288 Σπιτάκι μικρό στα 
Πετράλωνα, με νόστιμο 
φαγάκι – έξτρα πόντος 
στο κοκκινιστό. Όλες οι 
ηλικίες κόσμου και ωραία 
βαβούρα. 

MYPOBOΛOΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουργείο, 210 
5228.806 Kαθημερινά ανοιχτό 
από το πρωί για καφέ και 
κουζίνα, που σερβίρει από 
τις 16.00. Σ/K η κουζίνα 
ανοίγει από τις 14.00. Ποτά 
έως αργά το βράδυ. 

PiΦiΦi 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσίου, Eξάρχεια, 
210 3300.237 Σε στιλ μοντέρνας 
ταβέρνας, με παραδοσια-
κές συνταγές απ’ όλη την 
eλλάδα. Kυρ. 13.00-18.00. M  

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

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

 γεύση οδήγοσ✢  ΤΣΕκΑΡΕ ΤΟ! ✢

MINI SIZE 
Το γνωστό καλλιτεχνικό και όχι μόνο στέκι ανανε-
ώθηκε και πρόσθεσε νέες γεύσεις στο μενού του. 
Προτείνουμε να δοκιμάσετε ριζότο με παντζάρι και 
chips από προσούτο, κοτόπουλο με φασκόμηλο και 
ψαρονέφρι με σινάπι. Ανοιχτό 19.00-24.00. 
Κωνσταντινουπόλεως 26 & Διομήδους, Ταύρος,  
210 3424.704 
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Όλη η συνέντευξη στο site 
athensvoice.gr

www.athens voice.gr
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VariousARTiSTS
Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

Alex DimOU - Halemweg 
(***)

Από τη Λαμία στη Γερ-
μανία, στην Αγγλία και 
την Ίμπιζα, ως dj, αλλά 
χωρίς να απαρνηθεί 

την έδρα του. Στο εξώφυλλο ο σταθμός του 
τρένου στο Βερολίνο όπου σχεδίαζε τη μου-
σική του περιμένοντας. Ο Δήμου δεν θα σε 
εκπλήξει με την πρωτοτυπία του, τις ριζοσπα-
στικές του ιδέες ή την έμφυτη μελωδικότητά 
του. Είναι ένας μεθοδικός παραγωγός του 
house που συγκροτεί με συνέπεια το υλικό 
του ως λειτουργικό και χρήσιμο εργαλείο για 
κάθε dj ή ως ένα τυπικό και πλήρες άλμπουμ 
του είδους για κάθε ακροατή.

NiCK ARARA - let Õs make 
waves  (***)

Εκ Γερμανίας ορμώ-
μενος ο dj/παραγω-
γός Νίκος Κώστογλου 
(Andromeda) μας συ-

στήνεται ως Nick Arara με τον πρώτο του σό-
λο δίσκο, που είναι περισσότερο ένα portfolio 
μουσικών ιδεών και τεχνικών/ενορχηστροτι-
κών δυνατοτήτων. Με βάση την ηλεκτρονική 
μουσική, το άλμπουμ περιλαμβάνει γεύσεις 
από swing, flamenco, jazz, soul, ακόμη και 
ελληνόφωνη reggae, αλλά με το δημιουργό 
του απασχολημένο να ολοκληρώσει αυτή 
την «έκθεση ιδεών» καταλήγουμε να ακούμε 
τον τεχνίτη και όχι και τον άνθρωπο.  
 

J.KRiSTe, mASTeR Of DiS-
gUiSe - tHe age of Now  
(****)
 
Μετά από ένα ψυχεδε-
λικό ποπ αριστούργη-
μα με το οποίο μας συ-

στήθηκε πριν από 2 χρόνια, ο Κύπριος Λευτέ-
ρης Μουμτζής επιστρέφει ενισχύοντας την 
αρχική εντύπωση και βελτιώνοντάς τη στα 
σημεία. Με το χάρισμα της ποπ μελωδίας ως 
βασικό όπλο, με αναφορές στην ποπ ψυχε-
δέλεια και στο μουσικό σύμπαν του παρελ-
θόντος, διευρύνει το πεδίο φτάνοντας ως 
το progressive και την orchestral pop και δη-
μιουργεί έναν ακόμη πιο ολοκληρωμένο και 
μεστό δίσκο που εκτείνεται σε βάθος.

Μανώλης αγγελακης -  
Ο άνθρωπΟς βΟμβά  (***)
 
Ως ένας bluesman/ρε-
μπέτης στο σύγχρονο 
κόσμο, ο Αγγελάκης 
συνεχίζει αυτό που ξε-

κίνησε με τον προηγούμενο δίσκο: να αφη-
γείται ιστορίες της ζωής συνοδευόμενες από 
ένα μουσικό χαρμάνι που έχει μέσα blues, 
rock, κιθάρες της ερήμου, Nick Cave και Tom 
Waits, Βαμβακάρη και Δελιά. Στίχοι από ποιή-
ματα του Σαχτούρη, του Καβάφη, του Σουρή 
και νεότερων, και με δικά του λόγια, «ο άν-
θρωπος βόμβα» έχει βραδύκαυστο φιτίλι αλ-
λά κάποια στιγμή σκάει στα χέρια σου... 

2013: Opening

musicVoice
Του μακη μηλατου

              * ΑδιΑφορος

        ** ΜέΤριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέΤιΚος

Ο 
Κορμοράνος έχει καινούρια 
βάση, το νέο dance club της 
πόλης που λέγεται Pixi κι έκα-
νε πρεμιέρα τα Χριστούγεννα 

στο Γκάζι (Ευμολπιδών 11). Λίγο 
πριν μας σερβίρει το κυρίως πιάτο 
του Φλεβάρη με τη μετάκληση της 
«LCD Soundlady» Nancy Whang 
(8/2), έχει έτοιμο τον πρώτο καλε-
σμένο. O Krystal Klear κατάγεται 
από την Ιρλανδία, αποτελεί νέα 
είσοδο στο κύκλωμα που αναβιώ-
νει το χορευτικό ήχο στη Μεγάλη 
Βρετανία μπλέκοντας boogie με 
90s anthems και σύγχρονο deep 

house. Με δυο λόγια, θα το κουνή-
σετε. Ανοίγουν οι, πλέον ταιριαστοί 
για την περίσταση, Black Athena 
(€5, χωρίς ποτό).
Μιας και είπαμε Black Athena, το 
επόμενο πάρτι τους στον «Μι-
κρόκοσμο» μαζί με τον Runner 
φέρνει στην Αθήνα τον σπουδαίο 
Zed Bias (2/2), ενώ σημειώστε και 
τον DJ Deep (6 d.o.g.s. 26/1) με 
συνοδευτικά εύσημα από το μεσιέ 
Laurent Garnier ❱❱ Κατά τα άλλα, οι 
Wedding Singers άλλαξαν κι από 
10/1 θα παίζουν κάθε Πέμπτη στο 
ΤΩΡΑ!Κ44, άνοιξε καινούργιο new 
wave-άδικο στου Ψυρρή ονόματι 
Death Disco (Ωγύγου 16 & Λεπενιώ-
του 24), πιο δίπλα ο Φακίνος κι ας 
θυμώνει εξακολουθεί να μεγαλώ-
νει γερά γοτθικά παιδιά στο Second 
Skin, φιλοξενώντας και νέα βραδιά 
την Παρ. με τίτλο «Distorted Chaos 
Beasts», ενώ την Παρ. στην Αβρα-
μιώτου 10 (δέκα) εκ των κορυφαί-
ων Αθηναίων DJs ζητάνε την προ-
σοχή σας στη βραδιά που εύλογα 
ονομάζεται «Together» (free)…➜ makismilatos@gmail.com

city beAT
Του παναΓιώτη μΕνΕΓου

O Krystal Klear 
στην Αθήνα
Καθαρός Ιρλανδός που το 
house δεν φοβάται

Krystal Κlear
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 + CRAIG WALKER 

= Like A Star
Έ

νας γραφίστας που περ-
νά στη μουσική, η φιλία 
του με έναν Archive και η 
συνεργασία τους σε ένα 

καινούργιο άλμπουμ. Το «Like 
A Star» είναι το καινούργιο άλ-
μπουμ του πρώην τραγουδιστή 
των Archive, Craig Walker, σε 
παραγωγή και μουσική του γρα-
φίστα Γιάννη Οικονομίδη που υ-
πογράφει με το όνομα Ian Ikon τα 
πέντε νέα τραγούδια. Του ζητή-
σαμε να μας πει για τη γνωριμία 
του με τον CraigͰ

Πώς έγινε λοιπόν αυτή η γνωρι-
μία; Ήμουν με μια φίλη μου, τη Μα-
ρίνα Τσιγονάκη (Ladydust), σε ένα 
εστιατόριο στο Γκάζι. Εκεί ήρθε να 
τη δει ο Craig κι έτσι γνωριστήκαμε. 
Για την ιστορία, ξέρουμε το λό-
γο της διάλυσης των Archive τo 
1996; Αυτό είναι κάτι για το οποίο 
πρέπει να ρωτήσετε τους Archive. 

Αλλά και να το ήξερα μάλλον δεν 
θα μπορούσα να το πω.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηρι-
στικά του Walker; Μαχητικός και 
ανθεκτικός, όπως όλοι οι Ιρλανδοί. 
Ακόμη, ακέραιος ως προσωπικό-
τητα και ως άνθρωπος. Επίσης η 
φωνή του διαθέτει αυτή τη σπάνια 
πρόσμειξη της βελούδινης αίσθη-
σης με μια δυναμική χροιά. 
Έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την 
Eλλάδα; Λατρεύει την Ελλάδα και 
τους Έλληνες. Αλλά και οι Έλληνες 
τον λατρεύουν. Οι Ιρλανδοί και οι 
Έλληνες ταιριάζουν πολύ ιδιοσυ-
γκρασιακά. Έχει πολλούς φίλους 

εδώ, ανυπομονεί να έρχεται όσο 
πιο συχνά γίνεται. Τον Φεβρουάριο 
θα έρθει για μερικές εμφανίσεις.
Στο άλμπουμ υπάρχει έντονη η 
θεματική της αλλαγής προς το 
καινούργιο. Είναι κάτι που σχετί-
ζεται με την κρίση ή μια κάποια 
κοινή ανάγκη; Ναι, πράγματι, για 
πρώτη ίσως φορά ο Craig ερμηνεύ-
ει τραγούδια με το συγκεκριμένο 
ύφος. Το «Like Α Star» είναι ένα 
britpop, θα μπορούσε να το χαρα-
κτηρίσει κανείς, κομμάτι. Το «Fly Fly 
Away» κινείται σε μια ροκ αισθητική 
και τα άλλα τρία είναι alternative 
rock μελωδίες. Όσο για την κρίση, 

δεν νομίζω ότι αυτή ως φαινόμενο 
αλλά και ως αφορμή δημιουργεί 
κατ’ ανάγκη ποιοτικά πράγματα. 
Είτε εν μέσω κρίσης είτε εν μέσω 
κοινωνικής ευμάρειας, καλή τέχνη 
θα δημιουργείται πάντα.
Tι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλά-
ξει εδώ; Η νοοτροπία. Πρέπει να 
αντιληφθούμε ότι ο μόνος τρόπος 
να πάμε μπροστά είναι να υιοθετή-
σουμε και να αναπτύξουμε την έν-
νοια της συλλογικής συνείδησης. 
Ένας για όλους και όλοι για έναν. Ο 
Έλληνας διακατέχεται από το σύν-
δρομο ενός υπερτροφικού εγώ, αν 
όμως καταφέρει να υποβάλει την 
ατομικότητα του, τότε όλα θα πάνε 
καλά και για τον ίδιο ως άτομο και 
για όλους μας ως κοινωνία.
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AfTeR DARK 
Διδότου 31 & ιπποκράτους, 
210 3606.460
10/1: Εffigy. 11/12: Blues 
Birds. 12/1: AM:PM. 13/1: 
Me And Myself.

ΑΝ ClUb
Σολωμού 13-15, 
210 3305.056
11/1: Spitfire. 12/1: Bond 
Da City. 13/1: Disolvo 
Animus.

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

αΡΧΙΤεκΤΟνΙκη 
Ελασιδών 6, Γκάζι, 
210 9014.428
Σάβ. Βασίλης Παπακων-
σταντίνου.

AYλαΙα 
αγίου Όρους 15, Βοτανι-
κός, 210 3474.074
9/1: Stand Up Comedy. 
11/1: Aντιγόνη Κατσούρη. 
12/1: Άντα Λιβιτσάνου. 
14/1: Pianivistas.

ΒΑDmiNTON
Άλσος Στρατού, Γουδή, 
211 1086.024
12-13/1: Voca People.

ΒΙΟS
πειραιώς 84, 210 3425.335
10/1: Blu_velvet & 
Eazy.11/1: Gantz. 12/1: 
Palov & Panama Cardoon.

γΥαλΙνΟ ΜΟΥςΙκΟ ΘεαΤΡΟ
λ. Συγγρού 143, νέα Σμύρ-
νη, 210 9315.600
παρ. «Mέρες Ραδιοφώ-
νου» με τους Ελένη Δή-
μου, Παναγιώτη Πετράκη, 
Μιχάλη Μαρίνο, Χαρά Κε-
φαλά, Μάκη Δελαπόρτα. 
Kυρ. Ευρυδίκη. 

CAFε AλαΒαςΤΡΟν
Δαμάρεως 78, παγκράτι, 
210 7560.102
10/1: The Next Step 
Quintet. 11/1: The Bet. 
12/12: Μιχάλης Τσαντίλας. 
13/1: Usurum. 14/1: Baby 
Trio. 15/1: G-Play ft Alex 
Foster. 16/1: Takim.

CASAblANCA mUSiC HAll
Ζωοδόχου πηγής 3 
παρ. & Σάβ. Kαίτη Γαρμπή - 
Ζωή Τηγανούρια.

ClUb 22
λ. Βουλιαγμένης 22, ν κό-
σμος, 210 9244.390

πέμ.-Σάβ. Πάνος Κιάμος 
- Goin’ Through.

eNZΖO De CUbA
αγ. πα-

ρασκευής 70-72, περιστέ-
ρι, 210 5782.610
πέμ. Νoche Latino με 
τη Mariela Nelson. παρ. 
Pedro Santana + Xoρό-
ραμα dance team. Σάβ. 
Pedro Santana & Rossana 
Mailan Unplugged. κυρ. 
Bachata & Kizomba Night. 
Δευτ. Βrasilian Party. Tρ. 
Salsa Romantica. Tετ. 
Wednesday Salseras. 

ZΥγΟς
κυδαθηναίων 22, πλάκα, 
210 3241.610
παρ. & Σάβ. «Μαζί αυτο-
σχεδιάζουμε» με Λαυρέ-
ντη Μαχαιρίτσα - Μίλτο 
Πασχαλίδη - Δήμητρα Πα-
πίου - Opera Chaotique.

IEΡα ΟΔΟς
Iερά οδός 18-20, Γκάζι, 
210 3428.725
παρ. & Σάβ. Νότης 
Σφακιανάκης.

fACTORY ClUb
πέτρου ράλλη 29, 
694 5217.543
παρ & Σάβ. Μιχάλης 
Ρακιντζής. 

fAUST
καλαμιώτου 11, αθήνα
10/1: Desafinados. 13/1: 
Kρόταλα. 14/1: Eλισσάβετ 
Σπανού. 15/1: Tricky Pony. 
16/1: See You Soon. 

flORAl
Θεμιστοκλέους 80, 
210 3800.070
10/1: Illegal Operation. 
11/1: Haig Yazdjian. 12/1: 
Speakeasies’ Swing Band. 

gAgARiN 205
λιοσίων 205, αττική
12-13/1: Georgian 
Folklore Fest. 1.

gAZOO
πειραιώς 102-104, 
210 3422.888
Σάβ. Νίκος Πορτοκάλο-
γλου - Φίλιππος Πλιά-
τσικας. 

giNgeRAle 
Θεμιστοκλέους 74, 
210 3301.246 
12/1: Δημήτρης Καρα-
γιάννης Quintet.

HAlf NOTe
Tριβωνιανού 17, μετς, 
210 9213.310
10/1: Joyful. 11/1: Γιώρ-
γος Ψυχογιός Τρίο.12/1: 
Δώρος Δημοσθένους. 
13/1: Daddys Work Blues 
Band & Bluesbirds. 16/1: 
Duo Fina.

Ιν VIVO
Χ. τρικούπη 79 & μεθώνης, 

Εξάρχεια, 210 3822.103
12/1: Δημ. Παναγόπουλoς 
& Αura.

KYκλΟς LIVE STAGE
ιερά οδός 74, Βοτανικός, 
210 3424.299
κάθε Σάβ. Μπάμπης 
Στόκας - Αλκιβιάδης Κων-
σταντόπουλος - Δημήτρης 
Καρράς - Μαρία Λούκα. 

κΥΤΤαΡΟ
Hπείρου 48 & αχαρνών, 
210 8224.134
11/1: Λάκης Παπαδόπου-
λος - Δημήτρης Πουλικά-
κος. 12/1: The Gary Moore 
Live Tribute.

MONAςΤηΡακΙ STAGE
καπνικαρέας 35, πλάκα, 
210 3215.015
παρ. & Σάβ. Midnight in 
Athens με Παναγιώτη 
Τσακαλάκο, Σταύρο Μιχα-
λακάκο και Μαλού.

ΟSTRIA
λ. ποσειδώνος 10, 
210 9850.118
Σάβ. 48 Ώρες.

PASSPORT
καραΐσκου 119, πειραιάς 
210 4296.401
11&12/1: Γιώργος Ντα-
λάρας - Νίκος Αντύπας 
- Ανδριάνα Μπάμπαλη. 
16/1: παρουσίαση έκδοσης 
για την Κατερίνα Γώγου με 
Οδυσσέα Ιωάννου Σαβίνα 
Γιαννάτου, Λόλεκ, Μυρτώ 
Αλικάκη, Ιωάννα Παππά.

ΡακΟΜελΟ
Διστομου 9, ηλιουπολη, 
210 9702.025
κυρ. Νίκος Γκιόλιας και 
Japanese Orquestra.

Rex
πανεπιστημίου 48, ομό-
νοια, 210 3823.269
παρ. & Σάβ. Νίνο, Κωνστα-
ντίνος Αργυρός, Άντζελα 
Δημητρίου.

ΡΥΘΜΟς STAGE 
μαρίνου αντύπα 38, ηλι-
ούπολη, 210 9750.060
11/1: Σταμάτης Χατζηευ-
σταθίου. Σάβ. Mιχάλης 
Τζουγανάκης.

SANTA bOTellA
πανόρμου 115α, αμπελό-
κηποι, 210 6981.032
κυρ. Disconnected. Tετ. 
Crazy People Music.

Six D.O.g.S
αβραμιώτου 6-8, 
210 3210.510
10/1: Keyser Soze - 
Weather Underground 
- 45Rats - Delightful. 12/1: 
Three Way Plane - Ludmila. 
13/1: Half Gramme Of 

Soma - Fool In The Box - 
Automaton.
15/1: The 3rd Man 
Element feat. Stelios 
Romaliadis. 16/1: Super 
Mario.

STAge25
αισχύλου 25, περιστέρι, 
210 5714.785
11/1: Aναστασία Μου-
τσάτσου. 12/1: Aνύποπτοι 
Διαβάτες.

ςΤαΥΡΟς ΤΟΥ νΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 
35-37, νέος κόσμος, 
210 9226.975
Kεντρική Σκηνή: Δευτ.
Eλένη Βιτάλη. 11&12/1: 
Kωστής Μαραβέγιας. 
Plus παρ. + Σάβ. Πάνος 
Μουζουράκης - Θανάσης 
Αλεύρας. 13/1: Pepper 
96,6 Nouvelle Vague Days: 
Nατάσσα Μποφίλιου. 
Club 10/1. Λεωνίδας Μπα-
λάφας. πάρ. & Σάβ. House 
Band. 15/1:Κοllektiva. 
16/1: Mατούλα Ζαμάνη. 

ΤαS STAGE
Βουτάδων 6, Γκάζι, 
210 3411.306 
παρ. & Σάβ (23.00). κυρ. 
(14.00) Δημήτρης Μπά-
σης - Μελίνα Ασλανίδου 
- Χαράλαμπος Γαργανου-
ράκης.

TiKi ATHeNS
Φαλήρου 15, μακρυγιάν-
νη, 210 9236.908
13/1: Jamming Funkers 
Band. 

ΤΡΙανΟν 
κοδριγκτώνος 21, Βικτώ-
ρια, 210 8215.469 
Σάβ. «Θεαμάτων Τσίρκο» 
με τους Παντελή Αμπαζή, 
Πόπη Αστεριάδη, Ηλία 
Καρελλά, Κώστα Καρυ-
πίδη, Αντώνη Λουδάρο, 
Γιάννη Μποσταντζόγλου, 
Λάμπρο Φισφή, Ρένο 
Χαραλαμπίδη & Ηλία 
Λογοθέτη. 

ΤώΡα κ44
Kων/πόλεως 44, Γκάζι,
 210 3423.560
12/12: Burn The Sun. 13/1: 
Adolf Plays Jazz - Claustro. 
 
ΦώΤαεΡΙΟ 
πειραιώς 102- 104, 
210 3413.888
παρ. & Σάβ. Γιώργος 
Μαζωνάκης - Νίκος Κουρ-
κούλης.

XEλώνα 
Δεκελέων 26 Γκάζι, 
216 9002.000-1
παρ.&Σάβ. «Η αγκαλιά η 
μεγάλη». η νέα παράστα-
ση του Σταμάτη Κραουνά-
κη. Δευτ. Γιώτα Νέγκα.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΙανΟς
Σταδίου 24, 210 3217.917
11&12/1: Γιώργος Αν-
δρέου & Ελένη Τσαλιγο-
πούλου. 

MEγαΡΟ ΜΟΥςΙκης
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.000

12&13/1: To νησί των 
θησαυρών. 14/1: ο 
πιανίστας Βασίλης Τσα-
μπρόπουλος ερμηνεύει 
Rachmaninoff. 
15/1: Rising Stars. ρεσιτάλ 
τραγουδιού της Isabelle 
Druet. 16/1: «Μουσική 
γευσιγνωσία» με την 
Καμεράτα. 

NOMIςΜαΤΙκΟ ΜΟΥςεΙΟ 
πανεπιστημίου 12, 
210 3610.067
10/1 Mixed Strings Jazz 
Duet.

Παλλας
Βουκουρεστίου 5, αθήνα, 
210 3213.100
10-13/1: Γιάννης Πάριος. 

ΠαΡναςςΟς
πλ. καρύτση 8, 
2103221.917
12/1 ρεσιτάλ πιάνου 
Γιώργου Εμμανουήλ 
Λαζαρίδη.14/1: Michael 
Barenboim - Natalia Peg.●

μΟυΣίκεΣ σκηνές liVe Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

ROY AYERS ΣΤΟ GAZARTE

Π
ρωτοπόρος της jazz-funk, o 73χρονος σήμερα Αμερικανός βιμπρα-
φωνίστας και νονός όλης της nu-soul-funk σκηνής και της acid jazz, 
με ένα συναρπαστικό ταξίδι στην πλούσια δισκογραφία του. Έχει 
συνεργαστεί με όλους. Από τον Fela Kuti και τον Jack Wilson, μέχρι 

τη Erykah Badu και τον Talib Kweli. Μετά από εκατοντάδες re-edits και ρε-
μίξ των τραγουδιών του, έρχεται στην Αθήνα για να παίξει the real thing.

GAZARTE, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 210 3460.347. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 20, 25, 35, 
45. Προπώληση www.gazarte.gr, www.viva.gr. Στις 11&12/1.

CAfES/BARS/
SnACKS

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

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

αΜΠαΡΙΖα    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 3257.644  Το 
τελευταίο στέκι του εμπο-
ρικού τριγώνου από τον 
Αντώνη Φερράρα. Μονα-
στηριακοί πάγκοι, ιδανικοί 
για τετ α τετ ή μιντιακές 
συσκέψεις, τραπεζάκια 
στη στοά, ανοιχτά από το 
πρωί σε συνδεση με τα 
γύρω μπαράκια τις νύχτες. 
Καλά σερβιρισμένα ποτά 
και μεγαλος κατάλογος 
cocktails. 

ARTOWeR HAll bAR
Aρμοδίου 10, Bαρβάκειος πλατεία, 210 
3246.100 
Η Αθήνα από ψηλά και η 
Ακρόπολη στο πιάτο στον 
πιο, κυριολεκτικά, high 
χώρο της πόλης. Στον 8ο 
όροφο του εμπορικού 
Artower Agora, φιλοξενεί 
εκθέσεις, events και 
private parties. 

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

αςΤΡΟςελΙΔα     
Βασ. Κωνσταντίνου 2 & πλ. Σταδίου 2, 
Καλλιμάρμαρο, 210 7568.664  Αll day 
café μπιστρό με ποικιλία σε 
ροφήματα και καφέδες, 
πολλά κρύα πιάτα και 
δροσερές σαλάτες. Τα 
απολαμβάνεις στο ζεστό 
του χώρο μεσημέρι και 
βράδυ και συνοδεύεις το 
φαγητό σου με διαλεχτά 
κρασιά από την πλούσια 
κάβα. Οι τιμές του μας 
αρέσουν πολύ!    

biANCO NeRO         
Πλ. Γκύζη 14, 210 6446.810  
Αναπαυτικοί καναπέδες για 
καφέ από το πρωί και ποτό 
το βράδυ, με mainstream 
ελληνική και ξένη μουσική. 
Μεγάλες οθόνες για 
προβολή αγώνων. 

ΒΙΒλΙΟΘηκη
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 18, Κολωνάκι, 210 
3631.717 
Σε γνωρίζω από τον 
Διονύση Χαριτόπουλο και 
τον Γιάννη Λοβέρδο. 
Ευτυχώς οι καρέκλες είναι 
τόσο κοντά, που μπορείς 
άνετα να στήσεις αυτί.
 
blUe mONKeY    
Βουκουρεστίου 36, 210 3641.180 Με 
φρέσκα υλικά ετοιμάζει 
απολαυστικές γεύσεις για 
όσους κινούνται ή 
εργάζονται στο κέντρο (και 
εμείς στο γραφείο από εκεί 
παίρνουμε). Ανοιχτό από το 
πρωί και για snacks έως τις 
18.00. Και delivery και 
business catering. 

BOOKSTORE CAFE ςYλλABH
Tιμοθέου 3, Παγκράτι (πεζόδρομος 
κάθετος Yμηττού 80) Kαφέ-
βιβλιοπωλείο που έχει γίνει 
ήδη στέκι. Cosy χώρος, 
καφεδάκι, γλυκά, ποτά, 
κρασί, ελαφρύ φαγητό και 
άφθονα βιβλία. 
Διοργανώνονται και 
εκδηλώσεις σε σχέση με το 
βιβλίο. 

bOARDiNg PASS
Hρακλείου 2, Xαλάνδρι, 
210 6848.535 All day μοντέρνο 
στέκι στο γνωστό 
πεζόδρομο για καφέ  το 
πρωί και ποτά το βράδυ, 
παρέα με ωραίες free style 
μουσικές από γνωστούς dj.  

bOO 

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

bRAf     
Αλέξη Παυλή 37Ε-Δ, Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 210 6985.120 Νέος all 
day χώρος με χαλαρή 
διάθεση για καφέ, ποτό, 
παγωτά, γλυκά και δροσερή 
ταράτσα για τις ζεστές 
καλοκαιρινές βραδιές, 
παρέα με jazz, funk, soul 
και rock, ελληνική και ξένη. 

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

CAFE VOULIS 
Bουλής 17 & Eρμού, Σύνταγμα, 210 
3234.333 Mοντέρνο και 
νεανικό, ανοιχτό από το 
πρωί με εσπρέσο, 
ολόφρεσκα πανίνι, γνήσιες 
ιταλικές γεύσεις και καλές 
τιμές. Δυνατή κάβα και 
ωραία κοκτέιλ – και 
αναπάντεχα πάρτι τα 
μεσημέρια του Σαββάτου.

CHANDelieR 
Μπενιζέλου 4, Πλάκα, 
210 3316.330 Ένα διαφορετικό 
καφέ, με πολλή έμπνευση! 
Πριβέ καλλιτεχνικό 
πατάρι, performances και 
πολλά events με djs. Στον 
κατάλογο από φρέσκα σπι-
τικά γλυκά μέχρι κοκτέιλ 
σαμπάνιας!

CHOCOlATe DUCK  
Ευαγγελιστρίας 30, Ν. Ερυθραία, 210 
8000.976 All day café bar με 
χειροποίητες αλμυρές και 
γλυκές λιχουδιές, όπως 
λαχταριστές πίτες, τάρτες, 
κέικ καρότου, σοκολατένια 
μπισκότα σε σχήμα πάπιας. 
Εννοείται σερβίρουν καφέ, 
διάφορα τσάγια και το 
βράδυ ποτά. 

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

DA CAPO
Τσακάλωφ 1, Κολωνάκι, 
210 3602.497 Στο διάσημο καφέ 
της πλατείας επώνυμοι, 
δημοσιογράφοι, αθλητικοί 
παράγοντες, πολιτικοί, 
πίνουν stretto στο όρθιο, 
ενώ wannabes περιμένουν 
υπομονετικά να αδειάσει 
κάποιο από τα τραπεζάκια. 
Σελφ σέρβις για τους 
θνητούς. Απαγορευέται η 
λέξη «φραπέ».

Del SOl CAfe
Bουτάδων 44, Γκάζι, 210 3418169  Δίπλα 
στη νέα στάση του μετρό 
«Kεραμεικός», με  θέα στην 
Aκρόπολη. Kαφές, ελαφριά 
γεύματα, snacks, waffles, 
αλλά και ωραία εξωτικά 
βραδινά cocktails. 

DOlCe CAfe     
Γρ. Αυξεντίου 58-60, Ιλίσια, 210 7487.683 
Για 13 χρόνια ο παράδεισος 
για τις παρέες που 
τρελαίνονται με τα 
επιτραπέζια παιχνίδια. Το 
βράδυ ποτά και ροκ 
μουσικές. O dj Δημήτρης 
Παπασπυρόπουλος κάνει 
την εμφάνισή του μια φορά 
το μήνα. 

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

* fACCe STRANe  
Λ. Αλεξάνδρου 5-7 (περιοχή Χίλτον), 210 
7254.500 Ιταλικό καφέ ανοιχτό 

κάθε μέρα από το πρωί στις 
9.30 μέχρι τη 1.00 το βράδυ 
για καφέ και φαγητό. 

flOCAfe lOUNge bAR & 
ReSTAURANTS      
Λ. Συγγρού 141, Ν. Σμύρνη, στο ύψος Άγ. 
Σώστη,
 210 9343.003/ Σόλωνος 10, Κολωνάκι, 
210 3390.756/ The Mall Athens, 
Nερατζιώτισσα, Μαρούσι, 210 6107.350/ 
Ποσειδώνος και Χαράς, Νέα Μάκρη, 
22940 91164/ Παλαιά Λ. Ποσειδώνος 1 & 
Μωραϊτίνη, Δέλτα Φαλήρου, εμπ. κέντρο 
South Polis, 210 9411.069/ Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα, 210 9680.177, Λ. Κηφισίας 15, 
Nέα Φιλοθέη, 210 6839.222/ πάροδος Λ. 
Δημοκρατίας Πύργος Βασιλίσσης, Ίλιον 
(Escape Center), 210 2323.510 /25ης 
Μαρτίου 11, κεντρική πλ. Ν. Σμύρνης, 210 
9350.320/Λ. Αυλακίου 86, Αυλάκι, Πόρτο 
Ράφτη, 22990 71330 Τα γνωστά 
cafés σε lounge στιλ, για 
όλες τις ώρες της ημέρας, 
κουζίνα με ελληνικές και 
διεθνείς επιρροές, ποικιλία 
ροφημάτων και γλυκών 
αλλά και απολαυστικά 
cocktails. 

flORAl bOOKS + COffee 
Θεμιστοκλέους 80, πλ. Εξαρχείων, 210 
5226.609 Το ιστορικό στέκι της 
πλατείας Εξαρχείων άνοιξε 
ξανά τις πόρτες του στην 
μπλε πολυκατοικία. Για 
καφέ, ποτό, διάβασμα στο 
νέο χώρο του 
βιβλιοπωλείου και με 
πολλές εκδηλώσεις.  Θα 
δεις συγγραφείς να βάζουν 
μουσική ή να φτιάχνουν 
ποτά, «διαφορετικές» 
συνεντεύξεις Τύπου και 
μαχητικές συζητήσειςστο 
πνεύμα της πλατείας. Πολύ 
καλό βιβλιοπωλείο (και με 
ξένο τύπο) στο βάθος.

giNgeR Ale
Θεμιστοκλέους 74, πλατεία Εξαρχείων, 
210 3301.246 Το vintage 
σαλονάκι της πλατείας 
Εξαρχείων ανοίγει τις 
πόρτες του από το πρωί. 
ανεβάζει κόσμο και στον 
όροφο, βάζει freestyle 
μουσικές. Ψάξε τον dj 
Dennis για ιστορίες από τα 
Οινόφυτα... 

iANOS CAfe
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 3217.917 Στο 
κομψό παταράκι πάνω από 
το βιβλιοπωλείο, καφέδες, 
ποτά, ελαφριά γεύματα, μια 
μικρή γκαλερί που 
φιλοξενεί διάφορες 
εκθέσεις και μια επίσης 
μικρή μουσική σκηνή για 
ατμοσφαιρικά live. Εδώ οι 
συνεντεύξεις Τύπου πολλών 
πολιτιστικών θεσμών της 
Αθήνας και τα μηνιαία live 
της A.V.

iNOTeKA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστηράκι, 210 
3246.446 Mέσα στα 
παλιατζίδικα της 
Aβησσυνίας, ιστορικό bar 
που υπηρετεί την καλή  
προχωρημένη electronica 
εδώ και πάνω από μια 
δεκαετία. Οι περισσότεροι 
dance DJs της Αθήνας 
έχουν παίξει πιο χαλαρά 
εδώ...

ΙνΤΡΙγκα 
Θεμιστοκλέους & Δερβενίων 60, 210 
3300.936, Εξάρχεια. Σε επίκαιρο 
διώροφο πόστο στην 
πλατεία από το 1981, ένα 
από τα παλιότερα καφέ 
μπαρ της περιοχής. Από τις 
11 το πρωί για καφέ μέχρι το 
βράδυ, με καθαρά ποτά, 
κοκτέιλ και καλή μουσική. 
Συχνά φιλοξενεί εκθέσεις 
φωτογραφίας. 

καΠακΙ 
Αθηναΐδος 8 & πλ. Αγ. Ειρήνης 6, Αθήνα, 
210 3243.096
Αll day χώρος με χαλαρή 
μουσική το πρωί για καφέ, 
κους κους και ελαφριά 
γεύματα, το βράδυ ανεβάζει 
ρυθμούς με funk, soul και 
indie μουσικές. Και πατάρι 
για να «κόβεις κίνηση» από 
ψηλά. 

KAΦEκΟΥΤΙ 
Σόλωνος 123, 210 3840.559 Δεν είναι 
τοσοδούλι πια, μεγάλωσε 
στο βάθος και διατηρεί το 
freestyle καλλιτεχνικό 
προφίλ του. Λειτουργεί 
πάντα και ως οδηγός πόλης 
με ταχύτατη ανανέωση των 
posters για τα events της 
πόλης. . 

KOKKOi KAΦe 
Aσκληπιού 39, 210 3641.981 Για καφέ 

μόλις έχεις τελειώσει από 
την αγορά της Διδότου 
(ανοίγει στις 9 το πρωί) ή 
για ποτό αν θες να δεις 
νεαρούς ηθοποιούς και 
γενικώς (και αορίστως) 
καλλιτέχνες.

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

MαγκαΖε 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 210 
3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 
χρόνων. Trademark ο 
τοίχος - χάρτης της Αθήνας, 
η μπανιέρα στην τουαλέτα, 
wi-fi spot, πάντα 
προοδευτικό και πάντα 
γεμάτο με τραπεζάκια έξω 
στον πεζόδρομο της Αιόλου. 
A.V.
 
mAD gAlleRY
Δεκελέων 1Α και Κωνσταντινουπόλεως 
Γκάζι, 210 3462.027 All day 
alternative cafe/bar, 
ανοικτό από τις 10 το πρωί 
καθημερινά.Μουσικές 
funk, soul, rock, 80’s, και 
alternative 90’s.

mOPΦH 
Hρακλειδών 42, Θησείο, 
210 3452.581 Σίγουρα θα βρεις 
γνωστούς και φίλους να 
δοκιμάζουν ρακόμελα και 
ψημένες ρακές. Διαρκώς 
επεκτείνεται και γεμίζει 
τραπέζια την Ηρακλειδών. 

MΠAλKONATO KAΦENEIO 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγράφου, 210 
7489.321 Kαφές, επιτραπέζια 
παιχνίδια και τάβλι το πρωί. 
Pακή, ρακόμελα και 
νόστιμοι μεζέδες για 
συνέχεια. 

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

NTIςKOKAΦENEIO 
H ΨYPPA 
Mιαούλη 19, Ψυρρή, 210 3244.046 
Mικροσκοπικό στέκι στου 
Ψυρρή, εν πολλοίς 
υπεύθυνο για την αθηναϊκή 
ρακομελίτιδα. Tραπεζάκια 
έξω και  παταράκι μέσα.

OKiO 
Mαρίνα Zέας, Πειραιάς, 210 4284.006 
Δίνει χρώμα στο ωραίο 
σκηνικό της μαρίνας με τη 
φιλική και ζεστή του 
ατμόσφαιρα. Λειτουργεί 
από το πρωί με καφέ, 
χυμούς, full menu, ενώ το 
βράδυ γίνεται funky baraki. 
Πολύ συχνά live από 
ανερχόμενα ελληνικά 
συγκροτήματα. 

ΟςΤΡΙα CAFE
Ποσειδώνος 10, Παραλία Αλίμου,210 
9850.118 Εμβληματικό μαγαζί 
της παραλίας με ιστορία 
στο χρόνο. Καλό πρωινό, 
παλιομοδίτικο - καθώς 
πρέπει σέρβις, πολύ μεγά-
λος χώρος. 

PANgOS
Zωοδόχου Πηγής 5, Αθήνα, 210 3834.753 
Bistrot – delicatessen για 
ένα νόστιμο lunch break με 
sandwich, δροσερές 
σαλάτες, πίτσες, σούπες 
λαχανικών και γλυκά. Για τις 
γιορτές ετοίμασε 
χριστουγεννιάτικες 
λιχουδιές, όπως πανετόνε, 
μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες. Delivery: 
8.00-20.00. 

PASSePARTOUT 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι,
210 3645.546 All day κομψός και 
άνετος χώρος με μουσικές 
από τους DJ’S Jeannot, 
Kώστα Aθανασόπουλο, 
Mάρκο Πετρόπουλο και 
Δημήτρη Kαζάκο. Kάθε 
Πέμ. και Kυρ. παρέα με 
τους ραδιοφωνικούς 

διασκέδαση ΟδΗγΟΣ



παραγωγούς του Eν Λευκώ 
και του Best.  

PlACe (lA)
Πραξιτέλους 5, πλ. Καρύτση, 697 3442233 
All day café bar με ελαφριά 
snacks, δυνατή μπάρα με 
cocktails και ποτά και 
μουσικές funky, soul, 
freestyle, pop, jazz, που σε 
κρατάνε σε κέφι μέχρι αργά 
το βράδυ. Κυρ. πρωί 
κλειστά.

PlAYCe   
Λ. Στρ. Παπάγου 128, Ζωγράφου/ Ν. 
Γεννηματά & Β. Λογοθετίδη 14, Πανόρμου, 
210 7755.060/ www.playce.gr 
Διαθέτει πάνω από 300 
τίτλους επιτραπέζιων 
παιχνιδιών απ’ όλο τον 
κόσμο, 60 γεύσεις τσαγιού, 
32 καφέ, σνακς και παγωτά 
για να πίνεις και να τρως 
όσες ώρες κι αν κρατήσει 
το παιχνίδι σου.  

PlAYHOUSe
Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια/ Π. Π. Γερμανού 
18, Θεσσαλονίκη, 2310 261.086 
Ξυπνάει το παιδί μέσα σου! 
Aσυνήθιστα επιτραπέζια, 
δυνατή μουσική και καφές 
ή ποτό σε περιβάλλον 
παρέας.  

PAKOMEλO
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρτησίας - Aγ. 
Mαρίνα Hλιούπολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr H μεγαλύτερη 
ποικιλία σε ρακόμελο απ’ 
όλη την Eλλάδα. 
Pακομελομεζέδες, 
ποικιλίες, καφεδάκι από το 
απόγευμα, cocktails και 
σφηνάκια μέχρι αργά. Mε 
κονσόλα για blues ρυθμούς, 
με jazz-funk διάθεση και 
latin επιρροές. Events live 
συγκροτημάτων και 
εκθέσεις καλλιτεχνών. A.V.

POP UP 
25ης Mαρτίου 13, N. Σμύρνη, 694 6658700 
Tο πιο pop καφέ της Aθήνας 
με διακόσμηση βουτηγμένη 
στην pop art, έντονα 
χρώματα και μίνιμαλ αύρα. 
Tο πρωί καφέδες με θέα 
την πλατεία, το βράδυ ποτά 
στο μέσα μπαρ. 

ReZiN 
Eμ. Mπενάκη 53 & Tζαβέλλα, Eξάρχεια, 
210 3846.385 Kαθιερωμένο 
φοιτητικό στέκι λίγο πριν 
την πλατεία, με cult 
παταράκι και πολύχρωμες 
κούπες για τους ζεστούς 
καφέδες και τη φημισμένη 
λιωμένη σοκολάτα του. 
Μαζί με ρακόμελα, 
βαρελίσια μπίρα και ποτά.

ςKOYΦAKI 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 210 3645.888 
Φοιτητές σε διαρκή 
ραστώνη, συγγραφείς σε 
απόγνωση, επαγγελματίες 
σε χαλάρωση συνθέτουν το 
κοινό του ζεστού καφέ στο 
δρόμο προς την πλατεία. A.V.

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

SOIREE dE  VOTANIqUE (LA)
Kαστοριάς 37, Bοτανικός, 210 3471.401 
Εξαιρετικό, ήσυχο μπαράκι 
στη σκιά της Αθηναΐδας στο 
διαρκώς ανερχόμενο 
Βοτανικό. Ο Μελέτης, που 
είναι γέννημα - θρέμμα, θα 
σου πει ιστορίες γαι τη 
γειτονιά (αν δεν είναι στα 
ντεκ), στους τοίχους όλο και 
κάποια έκθεση θα παίζει 
(κόμικ, φωτογραφία κτλ).
 
STAVLOS CAFE 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 3467.206 
Στο χώρο των παλιών 
βασιλικών στάβλων 
συνεχίζει ένας από τους 
πρώτους πολυχώρους της 
πόλης. Μπαίνοντας 
εστιατόριο, στο μικρό 
κλαμπάκι για δυνατές 
μουσικές. A.V.

TAilOR mADe   
Πλ. Αγ. Ειρήνης 2, 213 0049.645 Ή 
αλλιώς ένα φτιαγμένο στα 
μέτρα σου all day café bar. 
Cocktails, φρέσκα γλυκά, 
τσάγια σε μεγάλη ποικιλία 
και εξαιρετικοί espresso. 

TαςακΙ     

Μιλτιάδου19, Aθήνα, 210 3310.666 Αll 
day διασκέδαση σε vintage 
στιλ, με φρεσκοκομμένο 
καφέ το πρωί και καλά 
ποτά το βράδυ. Μεγάλη ξύ-
λινη μπάρα και ιδιαίτερες 
μουσικές από γνωστούς dj. 
Κυριακή κλειστά. 

TOY CAfe 
Καρύτση 10, πλ. Καρύτση, 210 3311.555 
Μικροσκοπικό καφέ - 
δημοσιογραφικό στέκι κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, 
freestyle μουσικές.

TPAλAλA 
Aσκληπιού 45, 210 3628.066 Δόσεις 
καφεΐνης κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, συνδυασμένες 
με γλυκά και χαλαρά ποτά 
τις νύχτες στην καρδιά της 
πόλης. 

ΤΡενΟ ςΤΟ ΡΟΥΦ (ΤΟ)    
Σιδηροδρομικός σταθμός Ρουφ, 
Κωνσταντινουπόλεως, 210 5298.922 Η 
αμαξοστοιχία-θέατρο, με 
τραπεζάκια έξω στο open- 
air bar δίπλα σε ελιές και 
πικροδάφνες, για mojitos 
και απρόβλεπτα lives με 
ηθοποιούς, τραγουδιστές, 
street artists και 
συγκροτήματα. Ποτό από € 
6,5. Κυρ. κλειστά. 

TRibeCA 
Σκουφά 47-49 & Oμήρου, 210 3623.541 
Το sex & the city crowd της 
Αθήνας δίνει ραντεβού για 
ποτάκι μετά τη δουλειά στο 
πιο hip και φιλικό μέρος 
της Σκουφά. Το μικρό καφέ 
μπαρ της Λίζας και του 
Κώστα είναι ανοιχτό από το 
πρωί για εξαιρετικά 
σάντουιτς, χυμούς, και το 
βράδυ για μουσική και 
φλερτ σε σωστό beat και 
διάθεση. A.V.

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

ΧαΡΤες  
Βαλτετσίου 35 & Ζ. Πηγής, Εξάρχεια, 210 
3304.778 
Στέκι παλιό και γνωστό, για 
καφέ το πρωί μέχρι αργά το 
βράδυ. Μουσική που 
κινείται σε indie, 
underground και 
mainstream, ροκ ρυθμούς.

xHmeiO (TO)
Σόλωνος 87-89, Aθήνα, 210 3628.377 
Πολυσυλλεκτικό μενού, 
καφέδες, cocktails, μεγάλη 
κάβα με malt whiskeys, 
special vodkas, gins, rums, 
tequilas, εκλεκτή λίστα 
κρασιών και μουσική που 
ανεβάζει τη διάθεση. 

 
BARS
     

AbRiDOR    
Μασσαλίας 16 & Καπλανών, Κολωνάκι, 
210 3600.683 Από το πρωί για 
καφέ, με ωραίες funky, 
ethnic, jazz και latin 
μουσικές. Τραπεζάκια έξω 
για τις ανοιξιάτικες μέρες.œ 

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

AλEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 14, Λ. 
Aλεξάνδρας, 210 6450.345 
Mπιραρία σε στιλ σαλούν με 
μπάρα, 3 ντραφτ και 50 
μπίρες από όλο τον κόσμο. 
Πολλές επιλογές σε τάπας.

AliARmAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 3426.322 Στα 
μικρά δωμάτια δεν πέφτει 
καρφίτσα από το freestyle 
φανατικό κοινό, που 

συνηθίζει να περνάει εκεί 
τις νύχτες του, ακούγοντας 
μουσική και φλερτάροντας . 
Χαρούμενο ντεκόρ με 
στοιχεία απ’ όλο τον 
πλανήτη.Αν ο καιρός το 
επιτρέπει, πιάσε τραπεζάκι 
έξω. œ

AlmAZ 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 210 3474.763 
Μπάρα για ποτό και καλή 
μουσική, θα δεις όλους 
τους 20 + φίλους σου. Συχνά 
μουσικά events. Δευτ.
κλειστά. œ Ξ A.V.  

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

bAR (THe) 
Ανδρέα Παπανδρέου 15, Γλυφάδα, 210 
8985.180 All day με σκηνικό 
που θυμίζει φουαγιέ 
παρισινού θεάτρου και 
ωραίες blues και rock 
μουσικές. 

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

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

blUe
Mεσολογγίου 8, Xαλάνδρι, 210 6815.505  
Ωραίο, απλό και καθημερινό 
στέκι. Στον κάτω όροφο 
ρυθμοί rock alternative, 
indie. Aνοιχτό από το 
μεσημέρι.

ΒΟΟΖε COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, 210 3240.944 Στο 
νεοκλασικό της 
Κολοκοτρώνη χτυπάει η 
καρδιά της αθηναϊκής 
αλτερνατίβας. Όμορφος 
καλλιτεχνικός χώρος, 
θεατρικές παραστάσεις, 
πάρτι, αραιά live. 

bOURbON 
Kαλλιδρομίου 68, Eξάρχεια, 210 8824.805 
20 χρόνια στα Eξάρχεια. 
Eμβληματικό μπαρ της 
Kαλλιδρομίου. Kαθαρά 
ποτά, αντιπληθωριστικές 
τιμές, με ειδικότητα στα 
cocktails. Kαλή μουσική, 
ιδανικό στέκι για παρέα. 

bOx 
Kωλέττη 4, Aθήνα, 210 3847.597 Kάθε 
μέρα διαφορετικός dj με... 
ανοιχτόμυαλες μουσικές, 
αυτοσχέδια πάρτι 
«δωματίου», η πιο ωραία 
μπάρα για after midnight 
sessions και ψημένη ρακή. 

ΒΡεΤΤΟς 
Κυδαθηναίων 41, Πλάκα. Η 
πολύχρωμη βιτρίνα με τα 
λικέρ έχει αποτυπωθεί σε 
δεκάδες ταξιδιωτικούς 
οδηγούς, το πιο παλιό 
αποστακτήριο - ποτοπωλείο 
της Ευρώπης έκλεισε έναν 
αιώνα ζωής και όλοι οι 
τουρίστες της Πλάκας 
(δηλαδή της πόλης) 
διαθέσιμοι.

CANTiNA SOCiAl 
Λεωκορίου 6-6, Ψυρρή Το 
τελευταίο indie hip bar 
(μέχρι το επόμενο) δηλώνει 
έδρα στη Στοά της 
Λεωκορίου και μαζεύει τη 
μετακινούμενη 
αλτερνατίβα. 

* CAmP!    
Eυπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 3247.679 
Πολυχώρος με εκθέσεις 
στον πρώτο όροφο και 
ωραίες μουσικές από 
καλούς guest djs στο 
μοντέρνο café bar στο 
ισόγειο. 

CAPU
Λέκκα 14 (εντός στοάς) Mαύρες 
μουσικές, πολύχρωμα 
cocktails. Εναλλασσόμενοι 
DJs στο μπαρ με το 
μωσαϊκό και τη μεγάλη 
μπάρα στην πιο «πονηρή» 
στοά της πόλης, ακριβώς 
στο στομάχι του 
Συντάγματος.

ClOSeR 
Ιπποκράτους 150, Εξάρχεια Από τα 
τυπικά rock places  της 
πόλης με κονσόλα που 
αγαπάει τις κιθάρες και τα 
«μαύρα» και συχνά μυστικά 
gigs. 

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

ΔIΠλO 
Aνδρ. Mεταξά 32 & Θεμιστοκλέους, πλ. 
Eξαρχείων, 697 9116936 Για χρόνια 
στο ίδιο στρατηγικό σημείο, 
το βράδυ μουσική από dj για 
clubίστικες καταστάσεις.

DR. feelgOOD 
Σπ. Τρικούπη 1, πλ. Εξαρχείων 
Εξαρχειώτικο στέκι με 
κλασικές ροκ φάτσες της 
πόλης και αέρα από Ίο. 
Μπίρα-καφές από € 2,5.

eNZZO De CUbA 
Αγ. Παρασκευής 70, Μπουρνάζι, 210 
5782.610, 210 5782.446, Λάμπρου 6, 
Μπουρνάζι (dance σκηνή). Τρεις 
διαφορετικοί χώροι, με 
πολλά live κι εκπλήξεις. 
Dance shows, δωρεάν 
μαθήματα χορού, latin 
fiesta. Και δωρεάν parking.  
A.V.

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

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

giN JOiNT (THe)            
Χρήστου Λαδά 1, πλ. Καρύτση, 210 
3218.646 Το μπαράκι που 
αγαπάει το gin σκέτο ή σαν 
βάση σε πρωτότυπα 
cocktails. Ωραίες μουσικές, 
κόσμος πολύς μετά τα 
θέατρα. Ποτό € 7.

ΘηΡΙΟ 
Λεπενιώτου 1, Ψυρρή Μικρό, σε 
δύο επίπεδα, με το 
καλύτερο funk της πόλης κι 
ενίοτε latin ανησυχίες. 

flOWeR 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 210 6432.111 
Αμετακίνητο στέκι της 
«διαφορετικής» πλατείας. 
Συνωστισμός, ροκάδες και 
φθηνές μπίρες.

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

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

ΙΠΠΟΠΟΤαΜΟς 
Δελφών 3Β, Κολωνάκι Όλοι έχουν 
περάσει από εδώ, χαμένοι 
στα μικρά δωμάτια του 
μπαρ που κρατάει το ροκ 
χαρακτήρα του 
πεζόδρομου. 

KeY bAR 
Πραξιτέλους 37, 210 3230.380  
Μεγάλωσε, ομόρφυνε και 
έγινε all day. Από τις 8 το 
πρωί με καφέ, τα 

μεσημέρια σερβίρει πιάτα 
απ’ την ανανεωμένη του 
κουζίνα και τα βράδια 
εξακολουθεί να αποτελεί 
must στη νυχτερινή 
διασκέδαση down town. 

KOO - KOO
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 3450.930/ 693 
3331003 Mε πολυσυλλεκτικό 
μενού όχι σε γεύσεις αλλά 
σε events. Πέμ.-Σάβ. live 
μουσική.Εισ. με ποτό € 10.

λεγαΜενΟΙ (OI)
Αισχύλου 13, Περιστέρι, 213 0249.002 
Cult μπαρ που αγαπάει την 
παλιά, καλή ελληνική 
μουσική, ξεκινώντας με 
έντεχνο και εποχής, όπως 
Χατζιδάκι, Χορν και Βέμπο, 
μετά με ελαφρολαϊκά στο 
στιλ της Καίτης Χωματά και 
του Φίλιππου Νικολάου και 
συνεχίζει με κλασικά λαϊκά 
από Μαρινέλλα, Μοσχολιού, 
Βάνου, Διονυσίου κ.ά. 

λώPAς
Σούτσου 7, πλ. Mαβίλη, 210 6428.473 
Καφενέιο μεταμεσονύκτιων 
ιδεών από τον καιρό που 
σέρβιρε ο θρυλικός 
ιδιοκτήτης Νίκος Λώρας κι 
έπινε o Νίκος Καρούζος.Η 
νέα γενια της οικογένειας 
το εκσυγχρονίζει 
διατηρώντας την ποιότητα. 

lOOP 
Πλ. Ασωμάτων 3, Θησείο, 210 3369.340 
Το κλασικό πλέον freestyle 
στέκι αναθρέφει ακόμα μία 
ηλεκτρονική γενιά. Και ο 
Μανώλης παραμένει ένας 
από τους πιο μουσικά 
ενημερωμένους και 
ψύχραιμους ιδιοκτήτες της 
νύχτας. 

lOW PROfile
Λυκαβηττού 6, 210 3620.200 Τυπική 
ξύλινη διακοσμήση, χαμηλό 
φως, bourbon και scotch 
on the rocks, μουσικές και 
από τον Θανάση Μήνα. 
100% ποτάδικο.

ΜΑRAbOU
Πανόρμου 113, Αμπελόκηποι, 210 
6910.797 Με δυνατή μπάρα, 
πλούσια κάβα, cocktails 
από φρέσκα φρούτα, 
sandwiches και δροσερές 
σαλάτες. Πάντα υπό τον ήχο 
world, funky, soul, jazz, 
swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

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

ΜΠΡΙκΙ 
Δορυλαίου 6, πλ. Μαβίλη, 210 6452.380/ 
Φρύνης 18, Παγκράτι, 210 7518.637. 
Αποτελεί μία από τις πιο 
σίγουρες λύσεις για 
απολαυστικό night out. 
Καθαρά ποτά, επιλεγμένες 
μουσικές, ωραίες παρέες. 
A.V.

OlD fASHiON
Μιαούλη, Ψυρρή Λίγο πριν το 
πολύβουο σημείο της οδού, 
με σπέσιαλ κοκτέιλ και 
καθαρά ποτά. 

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

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

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

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

ΡΙνΟκεΡώς  
Ασκληπιού 22, Αθήνα, 210 3389.877 Σε 
νέο χώρο με μεγάλη μπάρα. 
Από το πρωί με καφέ έως 
αργά το βράδυ με μουσικές 
jazz, ωραία ποτά και tapas. 

SANTA bOTellA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι, 210 
6981.032 Στο αυτόνομο κράτος 
της Πανόρμου, με καφέδες 
που ανακουφίζουν και 
cocktails που δροσίζουν. Ο 
Κώστας είναι από τους πιο 
cool οικοδεσπότες της 
αθηναϊκής νύχτας. Δευτέρα 
16/12 οι Swing Shoes 
featuring Ειρήνη 
Δημοπούλου live. A.V.

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

6 D.O.g.S. 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 210 
3210.510 Τα 4 μπαράκια 
ενοποιήθηκαν σε ένα χώρο 
που λειτουργεί all day, 

φιλοξενεί συναυλίες, 
εκθέσεις, ηχογραφήσεις, 
art projects και πάρτι (ή 
απλά σε τροφοδοτεί με 
καφεΐνη). Κοινώς, όποιος 
θέλει να κάνει κάτι στην 
Αθήνα, απευθύνεται στα 
«σκυλιά». Στους resident 
DJs και ο Boy (Πέμ.). 

SOCiAliSTA
Τριπτολέμου 33, Γκάζι, 210 3474.733 Και 
ποτό και finger food 
συνοδευτικά σε ωραία 
ατμόσφαιρα. Ανοιχτό κάθε 
μέρα από τις 19.30. Φιάλη € 
80/ special € 90, απλό ποτό 
€ 8, special και cocktail € 
9. €

SEVEN JOCKERS  (THE) 
Βουλής 7, Σύνταγμα, 210 3219.225 Από 
νωρίς το πρωί για καφέ, 
ποτό, δροσερές σαλάτες, 
homemade πίτες και 
γλυκά. Γήινα χρώματα και 
vintage στοιχεία στο 
εσωτερικό, τραπεζάκια 
έξω. Από τα πιο 
απρόβλεπτα after της 
πόλης.

TROVA                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, Μοναστηράκι, 210 
3224.896 Χώρος ιδιαίτερης 
αισθητικής με πινελιές 
Λατινικής Αμερικής, για 
πάρτι που συζητιούνται. 

TOKYO  
Σίνα 21, Κολωνάκι, 213 0035.558 
Μικρό και αγαπημένο bar. 
Πάρτι διάθεση με disco, 
swing και mainstream 
μουσικές.

WHiTe mONKeY 
Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι, 210 
6147.192
Εξωτικά κοκτέιλ σε 
κανονικό ή μεγάλο μέγεθος, 
που σερβίρονται σε τεράστια 
κεραμικά ποτήρια (δοκίμασε 
το ομώνυμο) και μουσικές 
από τις δεκαετίες του ’60 και 
του ’70, από disco μέχρι 
garage και surf. 
. 
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ ÇArgo fuck yourself»του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Επιχείρηση: Argo (Argo) ***
ΣκηνοθεΣία: Μπεν Άφλεκ

ΠρωταγωνίΣτούν: Μπεν Άφλεκ, Μπράιαν Κράνστον, Άλαν Αρκιν, τζον Γκούντμαν

Μπορεί ο Μπεν Άφλεκ να μην έγινε ποτέ σπουδαίος ηθοποιός, όμως βρήκε ένα ρόλο 
που του ταίριαζε πολύ καλύτερα από αυτόν του όμορφου ζεν πρεμιέ. Από την πρώτη του 
κιόλας ταινία ως σκηνοθέτης, το «Gone Baby Gone» απέδειξε πως ακόμη κι αν οι ερμη-
νείες του είναι ξύλινες, όταν βρίσκεται πίσω από την κάμερα η «φυσικότητά» του είναι 
αξιοθαύμαστη. Με το «The Town» έπεισε ακόμη και τους πιο δύσπιστους, και τώρα με 
το «Επιχείρηση: Argo» μοιάζει να καταφέρνει σε λίγα μόλις χρόνια κάτι σαν αυτό που ο 
Κλιντ Ίστγουντ άγγιξε πολύ αργά στην καριέρα του: την αναγνώρισή του σαν ένας από 
τους αξιοπρόσεκτους σκηνοθέτες του mainstream αμερικάνικου σινεμά. Βλέποντας το 
«Argo» θα ανακαλύψετε, όχι δίχως μια μικρή δόση έκπληξης, πως όλοι οι έπαινοι που 
το φιλμ έχει μέχρι τώρα κερδίσει του αξίζουν χωρίς αμφιβολία. Διότι ο Άφλεκ παίρνει 
μια αληθινή ιστορία και τη μεταμορφώνει σε ένα αριστοτεχνικό κομμάτι ψυχαγωγικού 
σινεμά, που κατορθώνει να κοιτάζει πίσω από την αγωνία και το σασπένς, μην πιστεύο-
ντας πως ένα φιλμ που απευθύνεται στο κοινό οφείλει να υποτιμά τη νοημοσύνη του. Η 
αληθινή ιστορία είναι αυτή των έξι υπαλλήλων της Αμερικάνικης πρεσβείας στην Τεχε-
ράνη, που το 1979 έμειναν 444 μέρες κρυμμένοι στο σπίτι του Καναδού πρέσβη, μέχρι 
οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής να τους απελευθερώσουν με το πρόσχημα των γυ-
ρισμάτων μιας ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Από την κλειστοφοβική ατμόσφαιρα 
του σπιτιού στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών και στη σουρεαλιστική σχεδόν φύση 
του Χόλιγουντ, το «Argo» πλέκει την αφήγησή του σε ένα συναρπαστικό ιστό γεμάτο 
ένταση αλλά και χιούμορ, που καταλήγει σε ένα από τα πιο αγωνιώδη φινάλε που έχετε 
δει πρόσφατα στο σινεμά. Κι ακόμη κι αν χρησιμοποιεί κάποιες από τις συμβάσεις της 
χολιγουντιανής μηχανής, το φιλμ κατορθώνει να κρατήσει μία μάλλον αντικειμενική 
ματιά σε μια χώρα που πλέον ορίζεται εκ προοιμίου ως εχθρός, να δείξει τις ευθύνες 
της αμερικάνικης πλευράς και να ψηλαφίσει την αρχή ενός προβλήματος που έχτισε 
μέσα στα χρόνια το φόβο και την εχθρότητα που χωρίζει την Ανατολή από τη Δύση. Ένα 
κατόρθωμα που δεν είναι καθόλου αμελητέο σε μια ταινία που είναι πρώτα και πάνω απ’ 
όλα ένα θρίλερ για το μεγαλύτερο δυνατόν κοινό... 

Ο δολοφόνος με πριόνι (3D The TexAs chAinsAw)
ΣκηνοθεΣία: τζον λούσενχοπ

ΠρωταγωνίΣτούν: Αλεξάντρα Νταντάριο, τάνια ρέιμοντ, τομ Μπάρι

Φτιαγμένο για όσους πιστεύουν ότι το splatter είναι αναμφίβολα 

καλύτερο σε 3D, αυτό το θρίλερ του Τζον Λούσενχοπ πιάνει την 

ιστορία της οικογένειας Σόγιερ και του σχιζοφρενή Leatherface από 

το τέλος της, όταν ένα νεαρό κορίτσι κατορθώνει να ξεφύγει από τα 

χέρια της φονικής τους μανίας. Μόνο που αρκετά χρόνια αργότερα, 

ενήλικη πια, ανακαλύπτει ότι έχει κληρονομήσει ένα σπίτι στο Τέξας 

από τη γιαγιά της και καθ' οδόν προς τη Νέα Ορλεάνη με την παρέα 

της αποφασίζουν να κάνουν μια στάση για να το εξερευνήσουν. 

Όπως όλοι ξέρετε ±εκτός από τους ήρωες± πρόκειται για ένα λάθος 

που θα τους βυθίσει στον τρόμο και στο αίμα, από το οποίο θα ξε-

φύγουν μόνο όσοι είναι απολύτως απαραίτητοι για το σίκουελ...

Των Φώτων

-Γυρίζουμε μια 

ταινία με τέρατα. 

Το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται θα τη μισήσει.

-Ποιο είναι το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται;

-Οι άνθρωποι με μάτια...

(το ÇArgoÈ υπολείπεται κυνισμού 

για το Χόλιγουντ)

Στον κινηματογρά-
φο Δαναό, κάθε 

μέρα στις 16.00 θα 
προβάλλεται το 
ντοκιμαντέρ του 
Γιαν Σμιντ-Γκαρέ 
«Breath Of The 

Gods - A Journey 
to the Origins of 

Modern Yoga», που 
ερευνά τις απαρχές 
και την πορεία της 
σύγχρονης γιόγκα. 

Διαφήμιση κινητής τηλεφωνίας

Επιχείρηση: Argo ***      Πολιτικό θρίλερ με τον τρόπο του Χόλιγουντ

Ο Δολοφόνος 
με Πριόνι 3D 

Αν σας αρέσει να σας 
πιτσιλά το αίμα... 

JUST THE FACTS

Στον κινηματογρά-

AκΟμη
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ΑθήνΑς

Α ΑΒΟΡΑ  
Ιπποκράτους 180, 210 6462.253

Ο εξαιρετικός κύριος 
Lazhar Πέμ.-Τετ. 18:30 / 
Το κυνήγι Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:30

ABΑΝΑ 
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι, 210 6756.546 

Πίσω από τους λόφους 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 / Αν...
Πέμ.-Τετ. 18:10

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

 Αίθ.1: Χόμπιτ: Ενα Αναπά-
ντεχο Ταξίδι Πέμ.-Τετ. 19:00, 
22:20 / Ραλφ, η επόμενη πί-
στα μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:45  
Αίθ.2: Ανάμεσα σε δύο κό-
σμους Πέμ.-Τετ. 22:15 / Αν...
Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:00 / Σάμ-
μυ 2 μεταγλ. Σάβ.-Κυρ.16:00  
Αίθ.3: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ.18:00, 20:30, 23:00 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:15  
Αίθ.4: Ανάμεσα σε δύο 
κόσμους Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00 / Επιχείρηση: 
Argo Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:45 / 
Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:15

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 

Αίθ.1: Αννα Καρένινα 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:10, 22:40 / Οι πέ-
ντε θρύλοι μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 15:45  
Αίθ.2: Αν...Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Επιχείρηση: 
Argo Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:50 / Ραλφ, 
η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα,  
210 8108.230 

Αίθ.1: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τρ. 17:30, 20:10, 22:40 / Τετ. 
17:30 Οι πέντε θρύλοι με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 15:20  
Αίθ.2: Αν... Πέμ.-Τρ. 17:40, 
20:00, 22:20 / Ραλφ, η επό-
μενη πίστα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 15:30 / Αννα Κα-
ρένινα Τετ. 20:10, 22:40  
Αίθ.3: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
/ Σάμμυ 2 μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ.16:00  
Αίθ.4: Ο άνθρωπος που γελά 
Πέμ.-Τρ. 17:20 / Ανάμεσα σε 
δύο κόσμους Πέμ.-Τρ. 19:40 
/ Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τρ. 
21:50 / Αν...Τετ. 17:40, 20:00, 
22:20    

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841.010

Αίθ.1: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:30, 22:50 / 
Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00  
Αίθ.2: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:45, 23:00 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:30

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

The Impossible Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30

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

Αίθ.1: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τετ. 17:40, 20:00, 22:30 / 
Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Πέμ.-Τετ. 16:00  
Αίθ.2: Οι πέντε θρύλοι 
μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 18:30 / 
Αν...Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:40 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 16:30

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, 210 3221.925

Κλειστό Πέμ./ Buenos Aires 
σ’αγαπώ Παρ.-Τρ.ι 18:15, 
20:15, 22:15 / Τετ. 18:15, 20:15

ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
Λ. Βουλιαγμένης 245, Δάφνη,  
210 9711.511

Αίθ.1: Η ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 
17:40 3D / The Impossible 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30  

Αίθ.2: Η ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 
17:10, 19:40 / The Impossible 
Πέμ.-Τετ. 22:10

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

Αννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:20, 22:45 / Οι πέντε 
θρύλοι μεταγλ.Σάβ.-Κυρ. 
16:15

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926 

Αίθ.1: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:30, 22:40 / Οι 
πέντε θρύλοι μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 3D  
Αίθ.2: Η ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 
18:10 3D, 20:30 3D, 22:40 3D 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:30 3D

CApiTOl ΖΕΦΥΡΟΣ
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου,  
210 3462.677

Η μάνα Πέμ.-Τετ. 21:00, 22:30 
/ ΑμλετΠέμ.-Τετ. 18:00

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Παλαιό Φάληρο,  
210 9403.593

Αννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
17:45, 20:10, 22:40

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

Αίθ.1: Ο δολοφόνος με το 
πριόνι Πέμ.-Τετ. 21:15, 23:15  
Αίθ.2: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 00:00 / 
Skyfall Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ.3: Skyfall Πέμ.-Τετ. 
00:10 / Εντιμότατοι απατεώ-
νες Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:10  
/ Ο άνθρωπος που γελά 
Πέμ.-Τετ. 18:10 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλ. Κυρ. 
16:00  
Αίθ.4: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ.-
Τετ. 20:45 3D, 00:15 3D / 
Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:30 3D / Κυρ. 14:10 
3D, 16:20 3D, 18:30 3D  
Αίθ.5: Ανάμεσα σε δύο 
κόσμους Πέμ.-Τετ. 19:40, 
22:00, 00:20  
Αίθ.6: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00, 21:30, 00:00 / Κυρ. 
16:30, 19:00, 21:30, 00:00  
Αίθ.7: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ.ι 17:50 
3D, 20:40 3D, 23:20 3D / Κυρ. 
15:10 3D, 17:50 3D, 20:40 
3D, 23:20 3D / Τετ. 17:50 3D, 
20:40, 23:20  
Αίθ.8: Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλ.Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ. 18:15 3D / 
Κυρ. 14:10 3D, 16:10 3D, 18:15 
3D / Τετ. 18:15 / Ο δολοφόνος 
με το πριόνι Πέμ.-Τρ. 20:15 
3D, 22:15 3D, 00:15 3D / Τετ. 
20:15, 22:15, 00:15 3D  
Αίθ.9: Ξενοδοχείο για τέρα-
τα μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / Κυρ. 
15:00, 17:00 / Ο δολοφόνος 
με το πριόνι Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:15, 23:15  
Αίθ.10: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ.-
Τετ. 20:00, 23:30 / Σάμμυ 2 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / Κυρ. 
14:00, 16:00, 18:00  
Αίθ.11: The Impossible 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:10, 23:40 
/ Τίνκερμπελ: Το μυστικό 
των νεραϊδοφτερών μεταγλ.
Κυρ. 14:40, 16:40  
Αίθ.12: Αν...Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ.ι 19:30, 22:00 / Παρ., Σάβ., 
Τετ. 19:30, 22:00, 00:30 / 
Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / Κυρ. 

15:15, 17:15  
Αίθ.1 3: Αν... Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15, 20:45, 
23:20 / Κυρ. 15:45, 18:15, 
20:45, 23:20  
Αίθ.1 4:The ImpossibleΠέμ.-
Τετ. 19:20, 21:50, 00:20 
Αίθ.15: Ανάμεσα σε δύο κό-
σμους Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:20, 
23:45 / Σάμμυ 2 μεταγλ. Κυρ. 
14:20, 16:20  
Αίθ.1 6: Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλ.Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40, 
19:40 / Κυρ. 15:40, 17:40, 
19:40 / Η ζωή του Πι Πέμ.-
Τετ. 21:40, 00:10  
Αίθ.17: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ.-
Τετ. 18:00, 21:30  
Αίθ.18: Αν... Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ.ι 21:20, 00:00 / 
Παρ., Σάβ., Τετ. 21:20, 23:50  
/ Σάμμυ 2 μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10, 
19:10 / Κυρ. 15:10, 17:10, 19:10  
Αίθ.1 9: Ανάμεσα σε δύο 
κόσμους Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 20:10 / 
Κυρ. 15:20, 17:50, 20:10 / The 
Impossible Πέμ.-Τετ. 22:30  
Αίθ.20: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00, 22:30 / Κυρ. 15:30, 
19:00, 22:30 

VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου,  
Παγκράτι, 14848

Αίθ.1: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 

Τετ. 17:00, 19:30 / Κυρ. 
14:30, 17:00, 19:30 / The 
Impossible Πέμ.-Τετ. 
22:00, 00:20  
Αίθ.2: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 
21:20, 00:35  
/ Σάμμυ 2 μεταγλ.
Κυρ. 14:00, 16:00  

Αίθ.3: Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλ. Πέμ., 

Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30 / Κυρ. 16:30, 18:30 / 

Ο δολοφόνος με το πριόνι 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30, 00:30  
Αίθ.4: Αν...Πέμ.-Τετ. 18:50, 
21:10 Ανάμεσα σε δύο κό-
σμους Πέμ.-Τετ. 23:30  
Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Κυρ. 14:30 3D, 16:40 3D  
Αίθ.5: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:45, 00:10 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10 / Κυρ. 
15:00, 17:10

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

Αίθ.1: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ.-Τετ. 
20:15, 23:30 / Ραλφ, η επόμε-
νη πίστα μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:45, 
18:00 / Κυρ. 11:00, 13:30, 
15:45, 18:00  
Αίθ.2: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:45 3D, 21:00 3D, 00:15 3D / 
Κυρ. 11:15 3D, 14:30 3D, 17:45 
3D, 21:00 3D, 00:15 3D  
Αίθ.3: Σάμμυ 2 μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:15, 17:15 / Κυρ. 11:15, 13:15, 
15:15, 17:15 / The Impossible 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:45, 00:30  
Αίθ.4: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:15, 18:30, 21:45 / Κυρ. 
12:00, 15:15, 18:30, 21:45 
Αίθ.5: Αν... Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 19:00, 21:15, 
23:45 / Τρ. 22:15 / Ξενοδοχείο 
για τέρατα μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:00, 17:00 / Κυρ. 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00  
Αίθ.6: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ. 15:15, 
17:45, 20:15 / Κυρ. 12:45, 
15:15, 17:45, 20:15 / Δευτ. 16:15 
/ Ανάμεσα σε δύο κόσμους 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., 
Τετ. 22:45 / Δευτ. 18:45, 21:15, 
23:30  
Αίθ.7: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., 
Τετ. 18:45, 21:30, 00:15  
/ Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D / 
Ανάμεσα σε δύο κόσμους 
Δευτ. 18:00  
Αίθ.8: Η ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 
15:00 3D, 17:30 3D / Ο δολο-
φόνος με το πριόνι Πέμ.-Τετ. 
20:00 3D, 22:00 3D, 00:00 
3D / Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. 
Κυρ. 12:30 3D  
Αίθ.9: Αν...Πέμ., Παρ., Σάβ., 

Δευτ., Τετ. 15:00, 17:30, 20:00, 
22:15, 00:30 / Κυρ. 12:45, 
15:00, 17:30, 20:00, 22:15, 
00:30 / Τρ. 16:30, 19:00, 21:15, 
23:45  
Αίθ.10: Ανάμεσα σε δύο 
κόσμους Πέμ., Παρ., Τρ., Τετ. 
16:30, 18:45, 21:00, 23:15 / 
Σάβ.-Κυρ. 18:45, 21:00, 23:15 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ. 16:30 / Κυρ. 11:45, 
14:00, 16:30 / Επιχείρηση: 
Argo Δευτ. 19:00, 21:30, 00:00  
Αίθ.11: Σάμμυ 2 μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:15 / Κυρ. 12:15, 14:15, 16:15 
/ The Impossible Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:45, 23:15 
Αίθ.12: Εντιμότατοι απατε-
ώνες Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:45, 17:45 / Κυρ. 
11:30, 13:45, 15:45, 17:45 / 
Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:30 Αίθ.13: The 
Impossible Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:15 Αίθ.14:Επιχείρηση: 
Argo Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:30

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

Αίθ.1: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10 / Κυρ. 12:10, 14:40, 17:10 
/ The Impossible Πέμ.-Τετ. 
19:40, 21:50, 00:00  
Αίθ.2: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ.-
Τετ. 23:30 / Ανάμεσα σε δύο 
κόσμους Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:10, 21:20  
Αίθ.3: Εντιμότατοι απα-
τεώνες Πέμ.-Τετ. 18:40 / 
Ο δολοφόνος με το πριόνι 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30, 00:30 
/ Σάμμυ 2 μεταγλ. Κυρ. 13:10, 
15:00, 16:50  
Αίθ.4: Αν...Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:15, 00:30 / Ραλφ, η επό-
μενη πίστα μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00  
Αίθ.5: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:50, 20:10, 22:30 / Κυρ. 
15:30, 17:50, 20:10, 22:30  
Αίθ.6: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ.-
Τετ. 18:00 3D, 21:15 3D, 00:30 
3D / Τίνκερμπελ: Το μυστικό 
των νεραϊδοφτερών μεταγλ.
Κυρ. 13:30, 15:00, 16:30 
Αίθ.7: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:40, 00:10 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Κυρ. 11:50, 13:40, 
15:30, 17:20  
Αίθ.8: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:20  
Αίθ.9: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 21:00, 23:40

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

Αίθ.1: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ.-
Τετ. 18:00, 21:15 3D, 00:30  
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:00 3D / Κυρ. 12:00 
3D, 14:00 3D, 16:00 3D  
Αίθ.2: Αν... Πέμ.-Τετ. 16:20, 
18:40, 21:00 / Ανάμεσα σε 
δύο κόσμους Πέμ.-Τετ. 23:20  
Αίθ.3: The Impossible Πέμ.-
Τετ. 21:30, 23:50 / Η ζωή του 
Πι Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:30, 19:00 / Κυρ. 
14:00, 16:30, 19:00  
Αίθ.4: Ραλφ, η επόμενη πί-
στα μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45 / Κυρ. 
13:15, 15:30, 17:45 / Ο δολο-
φόνος με το πριόνι Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:00, 00:00  
Αίθ.5: Σάμμυ 2 μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10 / Κυρ. 13:10, 15:10, 17:10 / 
Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:40, 00:10

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
Μεσογείων 6, 210 7773.319
Κάθε Τετάρτη εισιτήριο œ 5

Αίθ.1: Πίσω από τους λόφους 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:45, 22:30  
Αίθ.2: The Impossible Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:20, 22:40

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

Ο κυνηγός Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650.318  
 
Αίθ.1: The Impossible Πέμ.-
Κυρ. 17:40, 20:20, 23:00 / 
Δευτ.-Τετ. 20:20, 23:00  
Αίθ.2: Εντιμότατοι απατεώ-

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

Πέμ.- VillAGe sHOppinG AnD mORe

Παγκράτι, 14848

Αίθ.1: Η ζωή του Πι 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 

Τετ. 17:00, 19:30 / Κυρ. 
14:30, 17:00, 19:30 / 
Impossible
22:00, 00:20 
Αίθ.2: 
Αναπάντεχο Ταξίδι 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 
21:20, 00:35 
/ Σάμμυ 2 
Κυρ. 14:00, 16:00 

Αίθ.3: 
τέρατα μεταγλ. 

Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30 / Κυρ. 16:30, 18:30 / 

Ο δολοφόνος με το πριόνι 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30, 00:30 
Αίθ.4: Αν...
21:10 Ανάμεσα σε δύο κό

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617.530
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νες Πέμ.-Τετ. 22:50 / Η ζωή 
του Πι Πέμ.-Κυρ. 17:10, 20:00 
/ Δευτ.-Τετ. 20:00

ΔΑΝΑΟΣ 
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
210 6922.655

Αίθ.1: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 
17:30 3D, 20:00 3D, 22:30 
3D / (Δευτ: 20:30-Μυστική 
πρεμιέρα ΟΤΕ) Δευτ. 17:30 
3D / Breath of the Gods: A 
Journey to the Origins of 
Modern Yoga Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 15:30 / 
(Δευτ: 20:30-Μυστική πρε-
μιέρα ΟΤΕ) Δευτ. 15:30  
Αίθ.2: The Master Πέμ.-Τετ. 
16:45, 19:30, 22:15

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028.587 

Αννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
17:45, 20:10, 22:30 / Οι πέντε 
θρύλοι μεταγλ. Σάβ. 16:00 / 
Κυρ. 11:30, 16:00

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, Κέντρο, 210 3632.789

Το μερίδιο των αγγέλων 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Kολωνάκι,  
210 7215.944

Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:00, 22:40

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

Πίσω από τους λόφους Πέμ.-
Τετ. 18:20, 21:00

ΙΝΤΕΑΛ 
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720 

Αννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:40, 22:20

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

Αίθ.1: Το μερίδιο των αγγέ-
λων Πέμ.-Τετ. 18:00 / Η ζωή 
του Πι Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00  
Αίθ.2: The Impossible 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00 / Αν...
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλ. Σάβ.-
Κυρ. 16:20

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

Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30

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

Marley Πέμ.-Τετ. 18:00 / Ο 
κυνηγός Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:20

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

Αίθ.1: Skyfall Πέμ.-Τετ. 22:00 
/ Το μερίδιο των αγγέλων 
Πέμ.-Τετ. 19:45 / Ο άνθρω-
πος που γελά Πέμ.-Τετ. 17:45  
Αίθ.2: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 / 
Σάμμυ 2 μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:30  
Αίθ.3: Ανάμεσα σε δύο κό-
σμους Πέμ.-Τετ. 18:45, 23:20 
/ Επιχείρηση: Argo 
Πέμ., Σάβ., Τετ. 21:00 / Αν...
Παρ., Δευτ., Τρ.ι 21:10 / 
Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:45  
Αίθ.4: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 
18:10 3D, 21:30 3D / Ραλφ, 
η επόμενη πίστα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D / Κλειστό 
Τρ. 
Αίθ.5: Επιχείρηση: 
ArgoΠέμ.-Τετ. 17:15, 19:45, 
22:15  
Αίθ.6: Αν...Πέμ.-Τετ. 22:30 
/ Χόμπιτ: Ενα Αναπάντεχο 
Ταξίδι Πέμ.-Τετ. 19:15 / 
Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:00

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

Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι 
Πέμ.-Τετ. 18:00 / Το μερίδιο 
των αγγέλων Πέμ.-Τετ. 
20:15, 22:30

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
Αίθ.1: Cloud AtlasΠέμ.-Τετ. 
18:30 / Χόμπιτ: Ενα Αναπά-
ντεχο Ταξίδι Πέμ.-Τετ. 21:50 
/ Σάμμυ 2 μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:30  
Αίθ.2: Αν...Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:20 / Το σπίτι στο τέλος του 
δρόμου 
Πέμ.-Τετ. 22:50  
Αίθ.3: Ξενοδοχείο για τέρα-
τα μεταγλ.Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:10 / Σάβ.-Κυρ. 
16:10, 18:10 / Τα πλεονεκτή-
ματα του να είσαι στο περι-
θώριο Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:40  
Αίθ.4: Ανάμεσα σε δύο 
κόσμους Πέμ.-Τετ. 17:30, 
19:50, 22:30  
Αίθ.5: The Master Πέμ.-Τετ. 
23:20 / Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00, 
20:40 / Σάβ.-Κυρ. 15:20, 
18:00, 20:40  
Αίθ.6: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:30 
3D, 22:20 3D / Σάβ.-Κυρ. 
16:20 3D, 19:30 3D, 22:20 3D  
Αίθ.7: Ο δολοφόνος με το 
πριόνι Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:10 / Ραλφ, η επόμε-
νη πίστα μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:50  

Αίθ.8: The Impossible Πέμ.-
Τετ. 18:20, 20:50, 23:20  
Αίθ.9: Ο δολοφόνος με 
το πριόνι Πέμ.-Τετ. 17:40, 
20:00, 22:00 / Ραλφ, η επό-
μενη πίστα μεταγλ. Σάβ.-
Κυρ. 15:10  
Αίθ.10: Η ζωή του Πι Πέμ.-
Τετ. 17:00 / The Impossible 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:10  
Αίθ.11: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 / Σάβ.-
Κυρ. 15:30, 18:00, 20:30, 
23:00  
Αίθ.12: Εντιμότατοι απατε-
ώνες Πέμ.-Τετ. 17:10, 19:10, 
21:10, 23:10

ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, Tηλ: 2103622683,

Αίθ.1: The Impossible Πέμ.-
Τετ. 17:20, 20:00, 22:40  
Αίθ.2: The Master Πέμ.-Τετ. 
22:10 / Η ζωή του Πι Πέμ.-
Τετ. 16:30, 19:20

ΟDeOn sTARCiTy
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος 
Κόσμος, Tηλ: 2106786000

Αίθ.1: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00  
Αίθ.2: Αν...Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:50 / Ξενοδοχείο για τέρα-
τα μεταγλ. Σάβ.-Κυρ.17:20  
Αίθ.3: Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ.-
Τετ. 22:50 / Η ζωή του Πι 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:10  
Αίθ.4: Ανάμεσα σε δύο 
κόσμους Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:10, 22:30  
Αίθ.5: Ο δολοφόνος με το 
πριόνι Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 
23:10 / Σάμμυ 2 μεταγλ. Σάβ.-
Κυρ. 16:50  
Αίθ.6: Ο δολοφόνος με το 
πριόνι Πέμ.-Τετ. 17:40 3D, 
20:00 3D, 22:00 3D  
Αίθ.7: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40 
3D, 22:20 3D / Σάβ.-Κυρ. 
17:00 3D, 19:40 3D, 22:20 3D

ΟΣΚΑΡ
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 210 
2281.563

Αννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:00, 22:20

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

Σμύρνη: Καταστροφή μιας 
κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922 Πέμ.-Τετ. 18:30 / 
Holy Motors Πέμ.-Τετ. 22:30 
/ Η φόνισσα Πέμ.-Τετ. 20:30

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Βασ. Γεωργίου & Ριζάρη, 210 7291.800

Ο άνθρωπος που γελά 
Πέμ.-Τετ. 17:45 / The Master 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:10

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

Αννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:10, 22:50

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

Το μερίδιο των αγγέλων 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 

Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 / 
Κυρ. 20:30, 22:30 / Οι πέντε 
θρύλοι μεταγλ. Σάβ. 16:45 / 
Κυρ. 18:30

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

 Αίθ.1: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10, 
20:10, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
15:00, 17:10, 20:10, 22:30 
Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 12:40  
Αίθ.2: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:30, 23:50 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:15 / Σάβ.-Κυρ. 13:10, 
15:10, 17:15  
Αίθ.3: Αν... Πέμ.-Τετ. 18:50, 
21:10, 23:30 / Ξενοδοχείο 
για τέρατα μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:50 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:30, 14:50, 
16:50  
Αίθ.4: Χόμπιτ: Ενα Αναπά-
ντεχο Ταξίδι Πέμ.-Τετ. 18:10 
/ Σάμμυ 2 μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:10 / Σάβ.-Κυρ. 12:10, 
14:10, 16:10 The Impossible 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:40  
Αίθ.5: Χόμπιτ: Ενα Αναπά-
ντεχο Ταξίδι Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00 / Σάβ.-
Κυρ. 12:50, 16:00 / Ο δολο-
φόνος με το πριόνι Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:00, 23:00  
Αίθ.6: Χόμπιτ: Ενα Ανα-
πάντεχο Ταξίδι Πέμ.-Τετ. 
22:00 / Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 
19:30 / Σάβ.-Κυρ. 12:00, 
14:30, 17:00, 19:30  
Αίθ.7: Ο άνθρωπος που 
γελά Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:20 / 
Ανάμεσα σε δύο κόσμους 
Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
22:10 / Παρ.-Σάβ. 22:10, 
00:20 /Ραλφ, η επόμενη 
πίστα μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20 / Σάβ.-
Κυρ. 12:20, 14:20, 16:20

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

Αίθ.1: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τετ. 17:20, 19:40, 22:00  
Αίθ.2: Το μερίδιο των αγγέ-
λων Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00, 
22:00

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους,  
210 3811.147
 
South of border Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Kuhle Wampe-Σε 
ποιον ανήκει ο κόσμος; 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Και οι δήμι-
οι πεθαίνουν 
Πέμ.-Τετ. 17:30 / Τα μυστήρια 
ενός κουρείου Πέμ.-Τετ. 
17:00 / Τσάβες και Βενεζου-
έλα Πέμ.-Τετ. 21:30

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

Αίθ.1: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:30, 22:45 / 
Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:15  
Αίθ.2: Αν... Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:15 / Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι 
Πέμ.-Τετ. 22:15 / Οι πέντε 
θρύλοι μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:30

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 210 
8222.702

Σώμα με σώμα Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 22:45 / 
Κυρ. 22:00 / Το αγόρι στο τε-
λευταίο θρανίο Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711.105

Αννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:30, 22:40 / Ραλφ, 
η επόμενη πίστα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:30

ΠροΑςτίων

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

Το μερίδιο των αγγέλων 
Πέμ.-Τρ.ι 21:00 / Τετ. 19:00 / 
Αυγουστιάτικο γεύμα στη 
Ρώμη Τετ. 21:15

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

Σώμα με σώμα Πέμ.-Τετ. 
21:15 / Τίνκερμπελ: Το μυ-
στικό των νεραϊδοφτερών 
μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 19:00

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

Αγριότητα Πέμ.-Κυρ. 19:30, 
21:30 / Μπολτ μεταγλ. Σάβ. 
17:30 / Κυρ. 11:30, 15:30, 17:30 
/ Κι ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι Δευτ.-Τετ. 19:30, 21:30

ΜΑΓΙΑ 
Αβάντων 23 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Η ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:00 / The Impossible Πέμ.-
Τετ. 22:30

ΠείρΑίΑ

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

Η ωραία κοιμωμένη 
Πέμ.,Παρ., Τετ. 21:00 / Σάβ. 
20:00, 22:00 / Κυρ. 20:00 / 
Κλειστό Δευτ.-Τρ. 

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

Αν... Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ.ι 
22:00 / Σάβ.-Κυρ. 22:30 / 
Εντιμότατοι απατεώνες 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ.ι 20:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 21:00 / Τετ. 19:30 
/ Οι πέντε θρύλοι μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 10:30, 12:00, 13:45, 
15:30, 17:30, 19:20 / Κάτι σαν 
έρωτας Τετ. 21:00

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 210 4225.653 

Αννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
17:10, 19:40, 22:20 ●

cine ωρεσ προβολησ

Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 

ΚυΚλοφορΕΙ
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HealtH

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτε-

λεί μια νόσο με υψηλή  θνησιμότητα και 

μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου 

από καρκίνο. Υπολογίζεται ότι κάθε χρό-

νο η νόσος διαγιγνώσκεται σε μισό εκα-

τομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως. Απο-

τελεί τον τρίτο σε συχνότητα καρκίνο σε 

άνδρες και γυναίκες στις δυτικές κοινω-

νίες και τη δεύτερη αιτία θανάτου από 

καρκίνο μετά τον καρκίνο του πνεύμο-

να. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, 

στη χώρα μας σημειώνονται 8,7 θάνατοι 

ανά εκατό χιλιάδες πληθυσμού.

 

Η νόσος και οι παράγοντες που 
σχετίζονται με τον κίνδυνο
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι μια 

κακοήθης εξεργασία που αναπτύσσεται 

στο βλεννογόνο, στην εσωτερική δηλαδή 

επιφάνεια του παχέος εντέρου. Προκαλεί-

ται από ένα συνδυασμό γενετικών και περι-

βαλλοντικών παραγόντων. Οι γενετικοί πα-

ράγοντες, δηλαδή κάποια γονίδια, φαίνεται 

ότι καθορίζουν ποια άτομα έχουν γενετική 

προδιάθεση για την ανάπτυξή του, ενώ οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, σημαντικό-

τερος από τους οποίους είναι η διατροφή, 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό ποια από αυτά 

τα άτομα θα προσβληθούν τελικά. Ο κίνδυ-

νος εμφάνισης της νόσου είναι χαμηλότε-

ρος σε πληθυσμούς με αυξημένη πρόσληψη 

φυτικών ινών (δηλαδή φρούτων και λαχανι-

κών) και μεταβάλλεται εφόσον επέλθει αλ-

λαγή των διαιτητικών συνηθειών. Τροφές 

πλούσιες σε αντιοξειδωτικές ουσίες και ω-3 

λιπαρά οξέα, καθώς και το ελαιόλαδο θω-

ρακίζουν τον οργανισμό και προστατεύουν 

από τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Τον 

ίδιο προστατευτικό ρόλο φαίνεται ότι 

έχουν τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, 

σελήνιο, βιταμίνη D και φυλλικό οξύ, 

τα οποία περιέχονται σε πολλά λαχα-

νικά. Αντίθετα, η υπερκατανάλω-

ση κόκκινου κρέατος και ζωικών 

λιπών φαίνεται ότι σχετίζεται με 

την ανάπτυξή του.  Επίσης η πα-

χυσαρκία και η μειωμένη σωμα-

τική άσκηση σχετίζονται με αυ-

ξημένη επίπτωση του καρκίνου 

παχέος εντέρου. Το κάπνισμα 

αποτελεί ένα σημαντικό προ-

διαθεσικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη αυτής της μορφής 

καρκίνου. Μελέτες έχουν δεί-

ξει ότι οι καπνιστές έχουν με-

γαλύτερο κίνδυνο προσβολής 

από τη νόσο, ο οποίος εξαρτάται 

από τη διάρκεια και την ποσότητα του 

καπνίσματος και ελαττώνεται μετά 

τη διακοπή του καπνίσματος. Τέλος, 

σύμφωνα με κλινικές μελέτες των 

τελευταίων ετών, η ασπιρίνη ασκεί προστα-

τευτικό ρόλο στην εμφάνιση πολυπόδων και 

καρκίνου του παχέος εντέρου.

Πώς δημιουργείται  
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο καρκί-

νος του παχέος εντέρου αναπτύσσεται σε έ-

δαφος προϋπάρχοντος πολύποδα, ο οποίος 

είναι ένας καλοήθης όγκος του βλεννογόνου, 

μεγέθους χιλιοστών έως λίγων εκατοστών. Ο 

πολύποδας δημιουργείται όταν για κάποιο 

λόγο συμβεί βλάβη στα γονίδια, που ελέγ-

χουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων 

του βλεννογόνου του παχέος εντέρου. Α-

ποτέλεσμα της βλάβης αυτής είναι η άναρχη 

αναπαραγωγή των κυττάρων, που σταδιακά 

οδηγεί στη δημιουργία του πολύποδα. Με 

την πάροδο του χρόνου, τα κύτταρα στην ε-

πιφάνεια του πολύποδα μπορεί να υποστούν 

δυσπλαστικές αλλοιώσεις, με τελική κατάλη-

ξη την καρκινωματώδη εξαλλαγή του.

 Συμπτώματα «συναγερμού» 
Τα συμπτώματα που μπορεί να δηλώνουν 

την ύπαρξη καρκίνου και πρέπει να οδηγή-

σουν τον ασθενή στο γαστρεντερολόγο, 

ανεξάρτητα από ηλικία ή κληρονομικό ιστο-

ρικό είναι: 

● Σιδηροπενική αναιμία χωρίς εμφανή αιτία

● Ορατή απώλεια αίματος με τις κενώσεις

● Αλλαγή των συνηθειών του εντέρου, δη-

λαδή οποιαδήποτε αλλαγή του αριθμού ή 

της σύστασης των κενώσεων που επιμένει.

● Πόνος ή μετεωρισμός («φούσκωμα») στην 

περιοχή της κοιλιάς.

● Ανεξήγητη απώλεια βάρους.

● Έντονη καταβολή δυνάμεων.

Οποιοσδήποτε εμφανίσει ένα ή παραπάνω 

από τα συμπτώματα αυτά θα πρέ-

πει άμεσα να υποβληθεί σε κολο-

νοσκόπηση, που είναι η μόνη αξι-

όπιστη και ακριβής εξέταση για τον 

έλεγχο του παχέος εντέρου. 

Δυστυχώς ο πολύποδας, ει-

δικότερα όταν έχει μικρό 

μέγεθος, σπάνια προκαλεί 

συμπτώματα. Για το λόγο 

αυτό, κάθε άτομο ηλικίας 

50 ετών και άνω θεωρείται 

ως μέσου κινδύνου για την 

ανάπτυξη του καρκίνου 

του παχέος εντέρου και 

θα πρέπει να υποβάλλε-

ται σε κολονοσκόπηση, 

ανεξαρτήτως φύλου, συ-

μπτωμάτων ή αρνητικού 

κληρονομικού ιστορικού. 

Στην περίπτωση που υπάρχει 

κληρονομικό ιστορικό σε συγγε-

νή πρώτου βαθμού, θα πρέπει να 

γίνεται κολονοσκόπηση το αργό-

τερο στην ηλικία των 40 ετών.  Στα άτομα με 

κληρονομικό ιστορικό γενετικού συνδρόμου 

πολυποδίασης (όπως η οικογενής πολυποδί-

αση) ή συνδρόμου μη πολυποδιασικού καρ-

κίνου παχέος εντέρου, ο τακτικός έλεγχος 

με κολονοσκόπηση θα πρέπει να ξεκινά από 

νεαρή ηλικία γιατί έχει αποδειχθεί ότι στις 

περιπτώσεις αυτές η πιθανότητα ανάπτυξης 

καρκίνου παχέος εντέρου αγγίζει το 100% και 

κυρίως σε νεαρή ηλικία. Τέλος, οι ασθενείς με 

μακροχρόνια ελκώδη κολίτιδα έχουν αυξη-

μένο κίνδυνο και θα πρέπει να υποβάλλονται 

στην εξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανώδυνη κολονοσκόπηση
Η αρνητική εικόνα που έχει ο κόσμος για τη 

διαδικασία της κολονοσκόπησης δεν αντα-

ποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού τα 

δεδομένα στην ενδοσκόπηση έχουν αλλάξει 

ριζικά και η τεχνολογία στον τομέα αυτό έχει 

εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία 

χρόνια. Τα νεότερα ενδοσκοπικά όργανα εί-

ναι λεπτότερα και πιο εύκαμπτα και η κολο-

νοσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό 

ενδοφλέβια χορήγηση κατασταλτικών φαρ-

μάκων (τη γνωστή μέθη). Με τον τρόπο αυτό 

η διαδικασία της εξέτασης είναι απολύτως 

ανώδυνη. Η διάρκειά της κυμαίνεται από 10 

έως 20 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωσή της ο 

ασθενής παραμένει για περίπου μία ώρα στο 

χώρο που έγινε η κολονοσκόπηση και κατό-

πιν αποχωρεί σε άριστη κατάσταση.  

Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο καρκίνος του 

παχέος εντέρου είναι μία σοβαρή νόσος, 

που μπορεί να προληφθεί ή να διαγνωσθεί 

έγκαιρα. Η αλλαγή των διατροφικών μας συ-

νηθειών με την επιστροφή στο μεσογειακό 

μοντέλο διατροφής, η διακοπή του καπνί-

σματος, η σωματική άσκηση και η αντιμε-

τώπιση της παχυσαρκίας είναι τα πρώτα βή-

ματα προς την κατεύθυνση της πρόληψης. 

Η έγκαιρη επίσκεψη στο γαστρεντερολόγο, 

η υπεύθυνη ενημέρωση καθώς και ο άμε-

σος έλεγχος με κολονοσκόπηση, όπου αυτή 

ενδείκνυται, είναι οι βασικές προϋποθέσεις 

για την πρώιμη διάγνωση της νόσου και την 

αποτελεσματική αντιμετώπισή της. A   

    

Ο κ. Ιωάννης Γ. Τυρμπάς είναι Γαστρεντερολό-
γος-Επεμβατικός Ενδοσκόπος, μετεκπαιδευ-
θείς στην επεμβατική ενδοσκόπηση και ενδο-
σκοπική υπερηχοτομογραφία (EUS) στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο «Τhe Royal Infirmary 
of Edinburgh», Ηνωμένο Βασίλειο και σήμερα 
συνεργάτης στο «ΙAΣΩ General». 

Διάβασε περισσότερα στο site μας

www.athens voice.gr

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι μία σοβαρή νόσος που μπορεί να προληφθεί 

Η αρρώστια τΗσ εποχΗσ μασ 
Tου ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΤΥΡΜΠΑ* 

tι 
νέα;

ANTHOLOGIA HUMANA 
Ρούχα που φέρουν τις υπογραφές Ελλή-
νων και ξένων σχεδιαστών, αμέτρητες 
επιλογές σε vintage έπιπλα και είδη σπι-
τιού, προϊόντα ομορφιάς, κοσμήματα και 
αξεσουάρ, αλλά και αρωματικά κεριά, σε 
έναν πολύ φιλόξενο χώρο. Στη φωτογρα-
φία, φόρεμα € 84, κάπα € 67, ζώνη € 35 
(για την περίοδο των εκπτώσεων).

YAMAMAY 
Νέα σειρά ενδυμάτων Yamamay AntiAge, 
που με την πρωτοποριακή τους τεχνολογία 
λειτουργούν συμπληρωματικά στις παρα-
δοσιακές θεραπείες για την καταπολέμηση 
του γήρατος, καθώς περιέχουν μικροκά-
ψουλες Αλόης Βέρα και Βιταμίνης Ε. Θα 
βρείτε μακρυμάνικο ζιβάγκο (€ 39,90), μα-
κρυμάνικο ζιβάγκο body (€ 49,90) και t-shirt 
με μανίκι (€ 39,90).  www.yamamay.com

ATTRATTIVO BLOG 
Φωτογραφίες από βόλτες και πάρτι, αυτά 
που έγιναν και αυτά που�  δεν θα έπρε-
πε να γίνουν, άρθρα που ενδιαφέρουν, 
ιδέες, αλλά και ένας ολόκληρος κόσμος 
που βρίσκεται πίσω από κάθε ρούχο 
Attrattivo, από το πώς δουλεύουν οι σχε-
διαστές μέχρι τι συμβαίνει σε κάθε φωτο-
γράφιση μόδας. Μείνε συντονισμένη στο 
νέο blog.attrattivo.gr 

ίδιο προστατευτικό ρόλο φαίνεται ότι 

έχουν τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, 

σελήνιο, βιταμίνη D και φυλλικό οξύ, 

τα οποία περιέχονται σε πολλά λαχα-

νικά. Αντίθετα, η υπερκατανάλω-

ση κόκκινου κρέατος και ζωικών 

λιπών φαίνεται ότι σχετίζεται με 

την ανάπτυξή του.  Επίσης η πα-

χυσαρκία και η μειωμένη σωμα-

τική άσκηση σχετίζονται με αυ-

ξημένη επίπτωση του καρκίνου 

παχέος εντέρου. Το κάπνισμα 

-

διαθεσικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη αυτής της μορφής 

γαλύτερο κίνδυνο προσβολής 

από τη νόσο, ο οποίος εξαρτάται 

από τη διάρκεια και την ποσότητα του 

καπνίσματος και ελαττώνεται μετά 

τη διακοπή του καπνίσματος. Τέλος, 

σύμφωνα με κλινικές μελέτες των 

από τα συμπτώματα αυτά θα πρέ

πει άμεσα να υποβληθεί σε κολο

νοσκόπηση, που είναι η μόνη αξι

όπιστη και ακριβής εξέταση για τον 

έλεγχο του παχέος εντέρου. 

Δυστυχώς ο πολύποδας, ει

δικότερα όταν έχει μικρό 

μέγεθος, σπάνια προκαλεί 

συμπτώματα. Για το λόγο 

αυτό, κάθε άτομο ηλικίας 

50 ετών και άνω θεωρείται 

ως μέσου κινδύνου για την 

ανάπτυξη του καρκίνου 

του παχέος εντέρου και 

θα πρέπει να υποβάλλε

ται σε κολονοσκόπηση, 

ανεξαρτήτως φύλου, συ

μπτωμάτων ή αρνητικού 

κληρονομικού ιστορικού. 

Στην περίπτωση που υπάρχει 

κληρονομικό ιστορικό σε συγγε

νή πρώτου βαθμού, θα πρέπει να 

γίνεται κολονοσκόπηση το αργό
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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...

Πτήσή Παρίσί-αθήνα
Πρωτοχρονιά, άνδρας, 

Disneyland, Νταίζη φρά-

ουλα, ούζο, ελπίζω να κα-

ταλάβεις, θέλω να ξαναδώ 

το χαμόγελό σου. paris_

athens@hotmail.com 

ΖεμΠερεκή
5/1, καθόσουν με μια 

φίλη σου και ένα ζευγάρι, 

καθόμουν στην πόρτα, 

είχες το πιο υπέροχο 

χαμόγελο που έχω δει, 

αν θες στείλε achilas@

yahoo.com 

στασή Πλατεία 
ελευθερίασ
Γουδή, τα πρωινά 7.30, 

είσαι ψηλός και αδύνα-

τος, μ’ αρέσεις πολύ, αν 

θες στείλε anem20000@

yahoo.gr 

Δίασήμοσ Πείραϊκήσ
2/1, γύρω στις 17.30 ήρ-

θες με τους γονείς σου, 

μακριά μαύρα μαλλιά, 

ροζ ψηλοτάκουνα εσύ, 

εγώ μελαχρινός με μού-

σια, κοιταχτήκαμε αλλά 

μετά καθίσατε μακριά, 

θέλω να σε ξαναδώ. 

john.unpredictable@

gmail.com 

θεατρο Δία Δυο
Στο «Αrt Games» καθό-

σουν δυο σειρές μπροστά 

μου και φορούσες κόκκι-

νο πουλόβερ, με ρώτη-

σες πόση ώρα διαρκεί η 

παράσταση πριν μπούμε, 

θέλω να σε ξαναδώ.

αρχοντίκο
Στο Περιστέρι, μιλήσαμε 

μέσα στην τουαλέτα, σου 

έδωσα το τηλέφωνό μου, 

σε έλεγαν Σοφία.

σκουφα
Κολωνάκι, Σάββατο 

βράδυ, εγώ ψηλός και 

μελαχρινός, φορούσαμε 

μαύρα παλτά, με κοί-

ταξες κατάματα ωραία 

μελαχρινή, πάρε με τηλέ-

φωνο. 697 6082300

μυροβολοσ
29/12, Σάββατο βράδυ, 

καθόσασταν μπροστά μα-

ζί με δυο κοπέλες, αν δείτε 

το μήνυμα, στείλτε mail 

στο just2ofus@live.com 

θεσσαλοί
Την Πέμπτη, ματιές 

δυνατές, απέναντί 

σου, θα σε ξαναδώ; 

thessaloivotanik@gmail.

com 

Περίκλεουσ
Χολαργός 28/12, mini 

cooper, μου χαμογέλα-

σες, άναψε πράσινο, 

στείλε εδώ. Νατάσα, 

694 0788186

μετρο 
αμΠελοκήΠων
26/12 περίμενες παρέα 

αλλά ήταν απέναντι και 

τους μούντζωνες! Τσι-

γάρο, κινητό και επικό 

στήθος, το μισό έξω, κοι-

ταχτήκαμε αρκετά, πάρε 

με 698 7017740

κυκλοσ 
μουσίκή σκήνή
24/12, φορούσες ένα 

ανθρακί φουστανάκι, σου 

ζήτησα να μου προσέχεις 

για λίγο τα πράγματα, σε 

ποιο live θα πάμε μαζί; 

se_eiva_se_eiva@yahoo.

com

β12
Σε ρώτησα ποιο είναι το 

τέρμα, είχα κάνει λάθος, 

έπρεπε να είχα πάει απέ-

ναντι... alex_3an9oula@

hotmail.com 

Door’s
Πέμπτη 13/12 μαύρα 

ρούχα, καστανή με καρέ, 

suuuper sexy βλέμμα, 

έφυγες με κάποιον του 

μαγαζιού, εκείνος επέ-

στρεψε. billystin79@

yahoo.gr 

βενΖίναΔίκο 
Πεντελήσ
20/12, έπαθα λάστιχο, 

μιλήσαμε, φορούσες 

σκούφο, έχουμε το 

ίδιο τουτού, mazda2. 

mazda3pentelis@gmail.

com 

μετρο Δαφνήσ
Πλατεία Καλογήρων, με 

ρώτησες αν θέλω κάρτα 

vodafone, σου είπα έχω, 

τη δεύτερη φορά που 

πέρασα με ρώτησες αν 

άλλαξα γνώμη, την τρίτη 

απλά μου χαμογέλασες. 

se_eida_karag@hotmail.gr 

μοναστήρακί
17/12. Με ρώτησες για 

σταθμό Μοναστηράκι, σε 

πήραν τηλέφωνο όταν ή-

μασταν Πανόρμου, στεί-

λε στο se_eida_se_eida@

yahoo.com

καλλίθεα
Ξανθιά κουκλίτσα, τζιν, 

μπότες, μαύρη μπλούζα, 

στα Hondos σε είδα και 

μαγεύτηκα, θέλεις να ζή-

σουμε το υπέρτατο όνει-

ρο; Πάνος, 694 868176

ήλεκτρίκοσ ομονοία
Κυριακή 16/12 μεσημέρι, 

κοιταζόμασταν, κατέ-

βηκες Πετράλωνα, με-

λαχρινέ γαλανομάτη με 

βαλίτσα! Είμαι η τύπισσα 

με τα γυαλιά! Στείλε εδώ. 

maggie_25@hotmail.gr 

μελουκ
Χαλάνδρι, γύρω στη 1 

το βράδυ, ψηλός μελα-

χρινός, ήσουν με δυο 

γυναίκες, εγώ με δυο φί-

λες. facebook.com/kiki.

athanasiadou, kikiath@

hotmail.gr 

μετρο 
αμΠελοκήΠων
Ήμουν πολύ προβληματι-

σμένος, αν θέλεις στείλε 

μου μήνυμα.

Block 33
Θεσσαλονίκη στο live του 

Κ. Βήτα (8/12), το μόνο 

που πρόλαβα να μάθω 

είναι το όνομά σου, Μάκης 

και γεωπόνος, θα ήθελα να 

σε ξαναδώ, στείλε μου στο 

aamartia@hotmail.com 

θεομήτοροσ
Προς Π. Φάληρο, 1/12 

σταμάτησες δίπλα μου 

στο φανάρι και με καλη-

μέρισες, συστηθήκαμε, 

σε λένε Χριστίνα με 

πολύ γλυκιά φατσούλα 

και γυαλάκια, ήσουν 

μαζί με μια φίλη σου στο 

αυτοκίνητο, στείλε στο 

greekdon83@aol.com 

περιμένω, Ερμής

Γιάννη από Πειραιά 
και Κόρινθο, είμαι η 
Μαριάνα, χαθήκαμε 
πολύ καιρό αλλά θα 
’θελα να σε ξαναδώ. 
studiojustvoice@
yahoo.com

Τεύχος 417, στήλη 
Μίλα μου Βρώμικα, 
θέλω να γνωρίσω την 
κοπέλα που έγραφε 
για το ρομαντικό ΠΣΚ 
στο Ναύπλιο. 693 
2968718

Έφυγες κι όλα γύρω 
μου έγιναν βαρετά κι 
ανούσια, πόσο μου 
λείπεις! 

Ακόμη πονάω, Μιχά-
λη... ελπίζω να μην 
πονάς εσύ και να 

αξίζουν τον κόπο όλα 
αυτά που υφίστασαι 
καθημερινά.

Hello, Cyclamen! Έχω 
γίνει γραφικός, αλλά 
αισθάνομαι πολύ 
χαρούμενος και τυχε-
ρός που υπάρχεις στη 
ζωή μου! Σε ευχαρι-
στώ, Moose.

Για ποιο μπαράκι λες; 
Ξανθιά στο Χαλάνδρι.

Λαχταριστό μου 
ζαχαρωτό, ο καλύτε-
ρος τρόπος να γνω-
ριστούμε είναι ένα 
γλυκό φιλί το επόμε-
νο Σάββατο στο ίδιο 
νησί. d2120347@
dias.aueb.gr

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

βουλίαγμενή 
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

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

σε γνωρίζω...

ABILITY. Υψηλών 
προδιαγραφών 
γνωριμίες 
συντροφικότητας-
γάμου. Πανελλαδικά-
Ευρώπη-Αμερική-
Αυστραλία. Δεκτή 
διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. 
Για 28 συνεχή 
χρόνια κρατάμε τα 
πρωτεία στο χώρο 
των συνοικεσίων 
με ρεκόρ γάμων 
και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Η 
εντιμότητα, 
η εχεμύθεια, 
οι σύγχρονες 
επιστημονικές 
μέθοδοι, τα 
στοχευμένα ραντεβού 
και η πλειάδα 
επιλογών είναι 
μερικοί μόνο λόγοι 
για να μας επιλέξετε. 
Βρείτε το σωστό 
σύντροφο άμεσα! Σας 
αξίζει. Χρόνια Πολλά 
με υγεία και αγάπη. 
«Ability». Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων 
για άτομα που 
πραγματικά 
αναζητούν την 
ποιότητα στη ζωή 
τους. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 
4ος όροφος, www.
abilityclub.gr

Αβαντάζ. Γνωριμίες 
Γάμου «Πάππας». 
Από το 1939 
υψηλών απαιτήσεων 
γνωριμίες γάμου από 
την ελίτ της αθηναϊκής 
και παγκόσμιας 
κοινωνίας. Ιατροί, 
μηχανολόγοι, μεγαλο 
επιχειρηματίες, 
ανώτεροι 
και ανώτατοι 
στρατιωτικοί, 
πλούσιοι ομογενείς, 
δεσποινίδες όμορφες 
καλών οικογενειών, 
κυρίες με μεγάλες 
προσωπικές 
συντάξεις, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. 
«Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 
στον 3ο όροφο, 
ωράριο λειτουργίας 
καθημερινές 9:00-
21:00, Σάββατο 
10:00-14:00, 210 
3620.147, www.
pappas.gr 

Αβαντάζ. Νέος 32 
χρονών ιδιωτικός 

υπάλληλος, σταθερός 
χαρακτήρας, 1.80 
πολύ εμφανίσιμος, 
με αγάπη στη 
γυμναστική, τη 
μουσική και το 
διάβασμα, αναζητά 
κοπέλα ήπιων τόνων, 
χαμογελαστή, με 
χιούμορ, έως 33 
χρονών, για γάμο 
και τη δημιουργία 
οικογένειας. 
«Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 
10:00-14:00, 210 
3620.147, www.
pappas.gr 

Διευθυντής 
Τράπεζας 44χρονος 
πολύ αρρενωπός, 
μελαχρινός, 1.87, 
αθλητικός, ευγενής, 
με χιούμορ, μηνιαίως 
€ 7.000, βίλα, εξοχικό, 
σπορ Ι.Χ., επενδύσεις 
Λονδίνο, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 38 ετών, 
όμορφη, σοβαρή, 
καλλιεργημένη. 
Αδιάφορο το 
οικονομικό. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, Πειραιάς, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812, 
4179.152, www.
louis.gr

Ανεπανάληπτη 
νοσηλεύτρια 
Λαρισαία 29χρονη, 
δημόσιος υπάλληλος, 
ελεύθερη, σικάτη, 
καλλονή, επιθυμεί 
γνωριμία-ταξίδι 
Ρώμη-Παρίσι-
Λονδίνο-ελληνική 
ύπαιθρο. Αυθημερόν 
διασύνδεση. 697 
7251633, 210 
8064.902
 

Ζήτα μου ό,τι θες

Παραδίδονται σε 
εργαστήριο μαθήματα 
κεραμικής, μικρού 
γλυπτού, ανάγλυφου, 
χρηστικού και διακο-
σμητικού αντικειμέ-
νου. 210 6411.392,  
693 7411215  

Πωλείται οικόπεδο 
97 τ.μ. στο Περιστέρι, 
κοντά στο μετρό Αγ. 
Αντωνίου. Πληροφο-
ρίες 210 5740.690 
(8:00-10:00 και 18:00-
20:00) και στο κινητό 
693 6918778

Πλαίσίο COMPUTERS 
Η εταιρεία σκάναρε τις τεχνολογι-
κές εξελίξεις της χρονιάς που πέ-
ρασε και τις παρουσιάζει στο συλ-
λεκτικό κατάλογο «Ετήσιο σκάνερ», 
ο οποίος κυκλοφορεί σε περιορι-
σμένο αριθμό τευχών. Τις τεχνο-
λογίες που έκαναν τη διαφορά, 
τα προϊόντα που έκαναν ρεκόρ 

πωλήσεων, φήμες για τη νέα χρονιά και πολλά 
ακόμα μπορείτε να δείτε στο www.plaisio.gr 

Πλαίσίο
Η εταιρεία σκάναρε τις τεχνολογι
κές εξελίξεις της χρονιάς που πέ
ρασε και τις παρουσιάζει στο συλ
λεκτικό κατάλογο 
ο οποίος κυκλοφορεί σε περιορι
σμένο αριθμό τευχών. Τις τεχνο
λογίες που έκαναν τη διαφορά, 
τα προϊόντα που έκαναν ρεκόρ 

πωλήσεων, φήμες για τη νέα χρονιά και πολλά 
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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.

Γεια σας, Μυρτώ! Είμαι 17,5 χρο-
νών και εδώ και ένα χρόνο περί-
που είμαι σεξουαλικώς ενεργή... 
Με το αγόρι χωρίσαμε πριν λίγο 
αλλά, παρόλα αυτά, κάθε φορά 

που βλέπω τη μαμά μου σκέφτομαι πόσο 
απαίσια είμαι που τόσο καιρό δεν της έχω 
πει τίποτα... Το ξέρω ότι δεν είναι όλα για 
τις μαμάδες, αλλά δεν θέλω να της λέω 
και ψέματα. Τώρα που χώρισα μου φαί-
νεται πιο εύκολο να της το πω, αλλά θα 
πρέπει και να παραδεχτώ ότι 1 χρόνο της 
έλεγα ψέματα... Και με τον επόμενο πώς 
θα με ξαναεμπιστευτεί; Από την άλλη, εί-
ναι και θέμα υγείας. Πρέπει να επισκε-
φτώ και ένα γυναικολόγο κάποια στιγμή. 
Είμαι πολύ μπερδεμένη. Βοηθήστε με...
Υ.Γ. Αυτό που θα τη φρικάρει περισσό-
τερο είναι ίσως το μέρος που γινόταν 
(βλ. αυτοκίνητο). Αυτό, νομίζω, ντρέ-
πομαι περισσότερο να παραδεχτώ.

«Της έλεγα ψέματα» σημαίνει ότι σας ρωτού-
σε και δεν το παραδεχόσασταν ή ότι το κάνατε 
κι απλώς δεν της το είπατε; Δεν ξέρω το χαρα-
κτήρα της μαμάς σας ούτε τη σχέση μεταξύ 
σας, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν όρια που αν τυ-
χόν ξεπεραστούν, μπορεί να νιώσουμε ακόμη 
χειρότερα. Λ.χ., τι δουλειά έχουν οι ανατρι-
χιαστικές λεπτομέρειες της ιστορίας; Τι δου-
λειά έχει να μάθει κάτι τόσο προσωπικό όσο 
είναι τα μέρη που κάνατε σεξ; Σε τι χρησιμεύει 
η πληροφορία ότι το κάνατε στο αυτοκίνη-
το, στο τραμ ή στο μετρό; Όταν οι ενοχές μας 
μπερδεύονται τόσο, μας οδηγούν σε απελπι-
σίες. Πάρτε λίγο χρόνο, δεν είναι κάτι στο ο-
ποίο επείγεστε να απαντήσετε εδώ και τώρα. 

Υ.Γ. 1 Ούτε το «πώς θα με ξαναεμπιστευτεί» 
καταλαβαίνω. Τη σεξουαλική σας ζωή ξεκινή-
σατε, δεν κάνατε κοπάνα από το φροντιστήριο 
για να της ορκιστείτε ότι δεν θα ξανασυμβεί. 
Προφανώς θα ξέρει ότι στο εξής οι σχέσεις σας 
πρόκειται να κινούνται και σε αυτό τον άξονα.  
Υ.Γ. 2 Κι εγώ στο γυναικολόγο της μαμάς μου 
πήγα την πρώτη μου φορά. Και ένιωθα σα να 
με εξετάζει η μαμά μου!
Υ.Γ. 3 Δεν είστε απαίσια, μη λέτε χαζομάρες.

Μυρτώ, γεια σου. Eίμαι 21 χρονών και δεν 
έχω κάνει ακόμη καμία σοβαρή σχέση 
αλλά ούτε και sex, το ίδιο και οι περισ-
σότερες φίλες μου. Θα μπορούσα να είχα 
ολοκληρώσει αρκετό καιρό πριν, όταν 
είχα μια σχέση, αλλά θεωρούσα ότι δεν 
είναι «ο κατάλληλος» γιατί είχα πολύ 
ψηλά στάνταρ. Πλέον, που τα έχω κατε-
βάσει, δεν βρίσκεται κανένας, αλλά δεν 
θεωρώ ότι μου λείπει κάτι. Απλά όταν 
γνωρίσω ένα παιδί θέλω το χρόνο μου 
για να προχωρήσω και μάλλον εκεί είναι 
που χάνω το παιχνίδι... Τι να κάνω; Πι-
στεύεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα;

Αυτό που πιστεύω είναι ότι κάνατε τρελή οι-

κονομία. Χωρίς να ξοδέψετε ούτε μισό ευρώ, 
ανακαλύψατε σημαντικά πράγματα για σας 
τη στιγμή που άλλοι χτίζουν πολυκατοικίες 
στους ψυχοθεραπευτές. Το λέτε καθαρά, θέ-
λετε το χρόνο σας για να προχωρήσετε μια 
σχέση. Τέλος. Τα παιχνίδια χάνονται όταν προ-
δίδουμε τον εαυτό μας, όχι όταν τον ακούμε.

Υ.Γ.1 Αυτά  με τα ανεβοκατεβάσματα των στά-
νταρ δεν τα πολυκατάλαβα, τέλος πάντων.
Υ.Γ. 2 Βέβαια, αν περάσει καμιά δεκαετία και 
βρίσκεστε ακόμη στην ίδια φάση τότε ίιισως 
τελικά να παίζει κάτι ανησυχητικό – οπότε πα-
ρακολουθήστε τα στάδια των «θέλω» σας και 
πορευτείτε.

17 χρονος και bi που κλείνει προς το gay, 

αλλά του αρέσουν και οι κοπέλες. Κα-
ταλαβαίνεις ότι η ερωτική μου ζωή (μην 
πεις «είσαι ακόμα 17», εδώ άλλοι έχουν 
απ’ τα 10 τους) είναι κάτω από το μηδέν. 
Γυμνασιακούλικα φιλάκια με κορίτσια 
στους διαδρόμους δεν πιάνονται! Πλέον, 
ως σχεδόν πολίτης που για 1η φορά κάνει 
κάτι για τη ζωή του, αναρωτιέμαι τι δρόμο 
να ακολουθήσω. Αυτόν του overachiever 
ψυχωτικού –με την επιτυχία– τύπου που 
επηρεάζεται από σειρές όπως το «Gossip 
Girl» και θέλει να ζήσει στο Upper East 
Side και να ντύνεται με τα πιο ακριβά 
ρούχα; Ή το δρόμο του καταπιεσμένου 
από εξωτερικούς παράγοντες (γιατί μπο-
ρεί το «είναι» μου να είναι μπερδεμένο, 
αλλά τουλάχιστον το αγαπώ όπως είναι) 
gay/bi νεαρού στην Ελλάδα, που απλά η 
Νέα Υόρκη θα ’ναι μια αφίσα στο δωμάτιό 
μου; Να δώσω το 1.000% στις Πανελλή-
νιες και μετά στη σχολή για να πάω σε ένα 
πανεπιστήμιο της Αμερικής; Ή να βολευ-
τώ με μια σχολή του 16 και να φτάσω στα 
30 μου να αναρωτιέμαι τι έκανα λάθος; 
Και τέλος, να «βγω απ’ την ντουλάπα», 
να βρω έναν γκόμενο, ή να γίνω ένας 
45άρης που θα βρίζεται με τη γυναίκα του 
γιατί ο ίδιος έχει απωθημένα;  

Σόρι, με δουλεύετε; Αφού ήδη απαντήσατε σε 
όλα μόνος σας με τα σενάρια φρικτής μιζέριας 
που βάλατε ύστερα από κάθε διαζευκτικό «ή».  A

Άσχετο. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που 
είπα «στα τσακίδια» πάνω στο «πάει ο 
παλιός ο χρόνος». Δεν θυμάμαι κάτι κα-
λό να έγινε μέσα στο 2012. Ουστ. Κα-
λή χρονιά, αδέρφια. Να λουστούμε στο 
φως και στο πάθος. 

Άσχετο. Καιρό θέλω να το πω και όλο το 
ξεχνάω. Μπράβο, Γιώργο Μουχταρίδη, 
που ξέρεις να στήνεις μοναδικά ραδιό-
φωνα. Πόσο γουστάρω τον Pepper σου! 
Πόσο ταιριάζουν οι μουσικές σας σε ό-
λες τις συνθήκες της καθημερινότητας, 
πρωί και βράδυ, πάντα και παντού. 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  A T H E N S  V O I C E  B O O K S
Κεντρική Διάθεση: Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα, 210 3617.170, εσωτ. 114, fax: 210 3617.310, www.athensvoice.gr

AT H E N Svoicebooks

Σ’ αυτόν τον τόμο βρίσκονται μερικά 
από τα πολιτικά άρθρα που έγραψε 
η ςώτη τριανταφύλλου τα τελευ-
ταία τρία χρόνια περιγράφοντας μια 
λίγο-πολύ σταθερή επικαιρότητα 
και εκφράζοντας μια σειρά πολιτι-
κές θέσεις σχετικά με τα κοινωνικά 
κινήματα, τις διεθνείς σχέσεις, την 
Aριστερά, τον πλουραλισμό και την 
πολυπολιτισμικότητα, την οικονομι-
κή και θεσμική κρίση στη χώρα μας. 

Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2012 / Σελίδες: 
416 / € 16 / ISBN 978-960-9515-07-8

«Η μικρή αυτή συλλογή 
θα ήθελε να θεωρηθεί, 
από όσες και όσους της αφιερώσουν 
λίγο από το χρόνο τους, 
ως μία κατάθεση ψυχής για τις πίκρες 
της Αριστεράς και τις 
διαψεύσεις των ανήσυχων
Αριστερών».
Μια συλλογή ποιημάτων του ςτρά-
του Φαναρά αφιερωμένα στη φιλε-
λεύθερη Αριστερά.

Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2012 / Σελί-
δες:104 / € 11 / ISBN 978-960-9515-06-1

Της 

ΚυΚλοφορουΝ

ΚυΚλοφορΕΙ

ΣΤΑ ΠΕρΙΠΤΕρΑ



46 A.V. 10 - 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Τηρουμένων των αναλογιών, η νέα Σελήνη (11/1) 
μαζί με τον Ερμή και την Αφροδίτη στον Αιγόκε-
ρω δείχνουν αν όχι ανάκαμψη στα επαγγελματι-
κά, τουλάχιστον μια ανάσα. Κάτι θετικό συμβαί-
νει στην επαγγελματική ζωή; Υπάρχει κοινωνική 
κινητικότητα; Συναντιέσαι με ανθρώπους που 
μπορούν να επηρεάσουν την εργασία σου; Είσαι 
κοινωνικά ορατός μέσα από προσκλήσεις ή κοι-
νωνικές εκδηλώσεις; Με κάθε τρόπο, πάντως, 
βρίσκεσαι στη βιτρίνα της κοινωνικής ζωής. Φαί-
νεσαι, κυκλοφορείς, μετράς. Όταν σου κάνουν 
κομπλιμέντα το εννοούν, γι’ αυτό εκτός από το να 
χαμογελάς ευχαριστώντας καλό θα ήταν –αφού 
υπάρχει και ο Ερμής στην εικόνα– να ζητήσεις 
εργασιακή χάρη, να κλείσεις καμιά δουλειά ή να 
μιλήσεις για δουλειές και ιδέες σου, να επεκτεί-
νεις το δίκτυο των χρήσιμων επαγγελματικών 
σου γνωριμιών. Καλή η κοινωνική ζωή και οι πα-
ρέες, αλλά να κάνουμε και καμιά δουλειά. Υ.Γ. 1. Ο 
σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. 2. Ο συνδυασμός σεξ 
με φίλο δεν είναι ιδανικός. 3. Αν υπάρχει πρόβλη-
μα στη σχέση, μην αφήνεις το σύννεφο να γίνει 
πυρηνικό μανιτάρι. 4. Δημιούργησε. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Είτε έχεις συμμετάσχει στο ράλι Λισαβόνα-
Ντακάρ είτε δουλεύεις σαν χρηματιστής, είσαι 
κηπουρός ή βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε δουλειά, 
το σίγουρο είναι ότι η επαγγελματική σου ζωή, 
αλλά και η κοινωνική, βρίσκεται στο προσκήνιο. 
Φυσικά, ως Ταύρος, καταλήγεις σαν τον Κολόμβο 
(που είχε ζενίθ στον Ταύρο) να δίνει άλλος το ό-
νομά του σε κάτι που ανακάλυψες, επειδή άργη-
σες προσπαθώντας να αποφασίσεις αν βρήκες 
κάτι αξίας ή όχι. Πάντως αυτή την περίοδο –και 
αυτή την εβδομάδα με το εξαιρετικά δυσάρε-
στο τετράγωνο Κρόνου/Άρη– τα βλέμματα είναι 
στραμμένα πάνω σου, με τους κριτικούς, το κοι-
νό, αυτούς που σε συμπαθούν, σε αγαπάνε ή σε 
σιχαίνονται, μαζί με τους περίεργους, να παρα-
κολουθούν αν τα καταφέρνεις επαγγελματικά. 
Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είσαι εξαιρετικός 
επαγγελματίας και άλλοι που προσπαθούν να 
σηκωθούν απότομα από την άλλη πλευρά της 
τραμπάλας για να σε δουν να τσακίζεσαι. Από 
πλευράς σου αυτό που χρειάζεται να αποδεί-
ξεις είναι ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου, ότι ε-
ξελίσσεσαι και ότι δεν προσπαθείς να τρίψεις 
την τυχόν επιτυχία σου στα μούτρα κανενός. Και 
για να μην κοροϊδευόμαστε, αυτή την εποχή της 
κρίσης το να επιβιώνεις επαγγελματικά είναι ήδη 
τεράστια νίκη. 
 
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Ο Άρης στο φιλικό σου Υδροχόο  είναι ένας καλός 
οιωνός που φέρνει συζητήσεις και αποφάσεις 
για ταξίδια στο εξωτερικό, για εκπαίδευση, για 
μετακινήσεις, για ενδιαφέρουσες συναντήσεις. 
Οτιδήποτε σχετίζεται με εξωτερικό –από δου-
λειές μέχρι σπουδές– τώρα μπορείς να το κινή-
σεις, να το συζητήσεις, να το προγραμματίσεις 
ή να το κάνεις πράξη. Πριν ο Άρης περάσει στο 
επόμενο ζώδιο, τους Ιχθείς που για σένα συμ-
βολίζουν το επαγγελματικό στάτους, και σε πι-
έσει, καλό θα ήταν τώρα που τα πράγματα είναι 
ευνοϊκά να δυναμώσεις την επαγγελματική σου 
θέση ή να βρεις τρόπους εξέλιξης, πριν το κάνεις 
αναγκαστικά και μερικές φορές επώδυνα. Σε δια-
φορετικό μήκος κύματος οι πλανήτες Αφροδίτη 
και Ερμής, συν μια νέα Σελήνη (11/1) στον Αιγό-
κερω, φέρνουν στην προσοχή σου θέματα που 
σχετίζονται με την οικονομική σου ευημερία. Ο 
οικονομικός σου προϋπολογισμός μεταξύ φθο-
ράς και αφθαρσίας ήδη κινδυνεύει επιπλέον από 
δάνεια, κάρτες, ασφάλειες κ.λπ. κ.λπ. και τώρα 
από έκτακτα έξοδα που δεν έχεις υπολογίσει. 
Επίσης η δουλειά –ναι, τώρα μπορείς να είσαι έξ-
τρα δημιουργικός– μπορεί να σε ξεκολλήσει από 
προσωπικά άγχη, ή προβλήματα σχέσεων, αλλά 

τα τραύματα δεν κλείνουν όσο αποφεύγεις να τα 
αντιμετωπίσεις κατάματα. Χρειάζονται χρόνο και 
οικειότητα. Κι αυτή την εποχή τα έχεις – σίγουρα 
την οικειότητα.  

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Ναι, απέναντί σου –στον Αιγόκερω– υπάρχει ο 
Πλούτωνας, που δύσκολα παλεύεται και που ό-
ταν σε αγγίξει σου αλλάζει για πάντα τη ζωή. Είτε 
δημιουργικά –γάμος, επαγγελματική ανέλιξη, 
δυνατές συνεργασίες, επαγγελματική αυτάρ-
κεια, σχέσεις ζωής– είτε επώδυνα – επαγγελ-
ματική πτώση, διαζύγιο, ερωτικές ιστορίες που 
τελειώνουν, δύσκολες συνεργασίες. Όμως αυτή 
την εποχή στον Αιγόκερω βρίσκεται η Αφροδίτη, 
ο Ερμής και γίνεται μια νέα Σελήνη (11/1). Σαν να 
χαλαρώνουν τα επαγγελματικά άγχη (λέμε, τώ-
ρα), σαν να ισιώνουν τα αισθηματικά, σαν κάτι να 
γίνεται στις σχέσεις και δεν είναι βάρος ή ακόμα 
καλύτερα οι σχέσεις βγαίνουν σε ξέφωτο. Σε ό-
ποια κατάσταση κι αν είσαι, ο καιρός αυτή την ε-
ποχή είναι αίθριος. Εντάξει, ο Άρης στον Υδροχόο 
σού αδειάζει την τσέπη, αλλά σου ανεβάζει και 
την ερωτική λίμπιντο – μπορεί το χρήμα να φεύ-
γει, αλλά το σεξ μπορεί να το υποκαταστήσει ικα-
νοποιητικά. Α, επίσης δεν είναι σπάνιο μια σχέση 
να πηγαίνει κατά διαβόλου, αλλά το σεξ να είναι 
καλύτερο από ποτέ. Σε κάθε περίπτωση η ενερ-
γοποίηση του 7ου ηλιακού σου οίκου δηλώνει ότι 
στα αισθηματικά υπάρχει σπίθα, αν είσαι μόνος/η 
και ψάχνεσαι βγες έξω από το σπίτι γιατί αυτή 
η περίοδος είναι από τις εποχές που μπορούν 
να συμβούν τα πάντα. Υ.Γ. Δεν είναι εποχή για να 
κλειστείς στο σπίτι σου. Γιατί ΚΑΙ επαγγελματικά 
τα πράγματα τρέχουν. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Σημαντικό διάστημα. Και συντροφικά. Και επαγ-
γελματικά. Και κοινωνικά.  Όποια ενδιαφέρουσα 
και σημαντική σχέση έχει προβλήματα –κάθε εί-
δους– τώρα με το δύσκολο τετράγωνο Άρη/Κρό-
νου φαίνονται. Κάποιες από αυτές ίσως φτάσουν 
και σε σύγκρουση – μερικές φορές είναι αναπό-
φευκτη και ζωτικής σημασίας: αν έχουμε αντι-
θέσεις, παράπονα, γκρίνιες, αδιέξοδα, αν έχουμε 
χτυπήσει τοίχο, καιρός να μιλήσουμε δυνατά για 
να βρούμε αν έχουμε πεδίο συνεννόησης, βελ-
τίωσης ή έχουμε φτάσει στο σημείο χωρίς γυρι-
σμό. Μπορείς να είσαι συμβιβαστικός και χαμη-
λών τόνων, αλλά δεν είναι καλή ιδέα να αποσιω-
πήσεις τυχόν διαφορές κρύβοντάς τις κάτω από 
το χαλί. Το «αργότερα» είναι τώρα. Όσο και αν δεν 
πιστεύεις τα λόγια –όταν το θέλεις είσαι εξαιρετι-
κά πειστικός–, χρειάζεται να κάνεις μια απόπειρα 
να αρθρώσεις τις απόψεις σου και να ακούσεις 
προσεκτικά τον άλλο. ΝΑΙ, έχουν και οι άλλοι πα-
ράπονα, δημιουργείς κι εσύ ερωτηματικά στους 
άλλους. Κατά τα άλλα η εργασιακή ρουτίνα είναι 
ευχάριστη, υπάρχουν κάποιες θετικές (;) αλλαγές 
στη δουλειά κι αν έχεις ένα έργο/προτζεκτ/ερ-
γασία/σπουδές, οτιδήποτε να τελειώσεις ή να α-
σχοληθείς, κάνε το αυτό το μήνα. Υ.Γ. Α, σώμα και 
υγεία είναι στις προτεραιότητες. Κόψε κάπνισμα, 
ξεκίνα δίαιτα, πήγαινε γυμναστήριο.   

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Εντάξει, η δουλειά ποτέ δεν τελειώνει για έναν 
Παρθένο, αλλά η διασκέδαση, η ερωτική δια-
θεσιμότητα, η δημιουργία για τη δημιουργία, η 
χαρά και μόνο να υπάρχεις ανάμεσα σε αυτούς 
που αγαπάς, η επιθυμία που σε κάνει να ονει-
ρεύεσαι για πάντα μαζί; Οπότε, προσπερνώντας 
τον εργασιακό σκόπελο, μείνε στην ασίγαστη 
επιθυμία να μαγευτείς και να μαγέψεις, να τρε-
λάνεις και να τρελαθείς, να απογειωθείς και να 
απογειώσεις. Μα οι άνθρωποι και η ζωή δεν είναι 
τέλεια, χρειάζονται επισκευές – πόνο, κούραση, 
αυταπάρνηση, προσπάθεια, ιδρώτα. Πάλι τα ί-
δια; Αφροδίτη, Ερμής και νέα Σελήνη στον Αιγό-
κερω (11/1) σου λένε  αφέσου… παραδόσου… 

γοητεύσου… Η δουλειά είναι πάντα εκεί και θα 
είναι. Οι ωραίες στιγμές χάνονται, είναι αέρας 
που σου χαϊδεύει την καρδιά. Δεν είναι ώρα για 
κριτική και μαστορέματα, αλλά για δημιουργία, 
όνειρα και ΕΡΩΤΑ. Ερωτεύσου. Ξαναερωτεύσου. 
Πάλι. Σαν να είσαι έφηβος. 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Όποια κι αν είναι η πραγματικότητά σου το μυα-
λό σου φαντασιώνει ότι τα καλύτερα πράγματα 
συμβαίνουν έξω από αυτό: οι άνθρωποι που θέ-
λεις να γνωρίσεις είναι έξω, το παιχνίδι είναι εκεί 
έξω, το σεξ επίσης – ακόμα κι αν έχεις σύντροφο 
και ο σύντροφος βρίσκεται σπίτι μαζί σου. Έχεις 
τόσο ανάγκη να μηδενίσεις το κοντέρ και να ξα-
ναρχίσεις τη ζωή σου σαν έφηβος που πάει στο 
πρώτο του πάρτι, που μεθάει με μια γουλιά και 
επαναστατεί σε όποιον πάει να τον πατρονάρει. 
Θα μπορούσες να τινάξεις τα πάντα στον αέρα 
– πολλοί Ζυγοί το κάνουν με τον Ουρανό στον 
Κριό. Αν δεν έχεις συναισθηματικούς δεσμούς, 
αν δεν βρίσκεσαι σε σχέση, τότε τα πράγματα 
αλλάζουν. Μπορείς να βγεις έξω να διασκεδά-
σεις, να ερωτευθείς, να τρελαθείς, να πιεις παρά 
πάνω, να στύψεις τη ζωή. Για όλους: Αν δεν υ-
πάρχει δέσμευση σε μια σχέση, καλύτερα να μην 
υπάρχει σχέση. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Το τετράγωνο Άρη (στον Υδροχόο) και Κρόνου 
(στον Σκορπιό) χρωματίζει την εβδομάδα από τις 
αρχές της. Τι συμβαίνει στην ψυχή, την καρδιά 
και το κεφάλι σου είναι κατά πάσα πιθανότητά 
άγνωστο ακόμα και στους πολύ κοντινούς σου 
ανθρώπους. Ίσως να μην το ξέρει καν αυτός ή 
αυτή που μοιράζεστε το ίδιο κρεβάτι. Γιατί η α-
λήθεια είναι ότι η απάντηση στην ερώτηση «τι 
θα κάνω με τη ζωή μου;» αξίζει όσο και μια διά 
βίου εξασφαλισμένη εργασιακή θέση. Η πίστη 
στον εαυτό σου, στις δυνάμεις σου, στην ίδια 
τη ζωή δοκιμάζονται και επειδή είσαι έτοιμος 
να στραγγαλίσεις όποιον τολμήσει να αγνοήσει 
τον αγώνα που δίνεις για νόημα και απαντήσεις, 
κρατάς την τρικυμία που νιώθεις για σένα και 
μόνο. Με δυο λόγια ο άξονας Οικογένεια/Επαγ-
γελματική ζωή ταρακουνιέται κι εσύ πρέπει να 
κρατηθείς όρθιος. Σε αυτό βοηθάνε και οι πλα-
νήτες στον Αιγόκερω, Αφροδίτη, Ερμής και μια 
νέα Σελήνη (11/1) που σε κάνουν όταν βρίσκεσαι 
με κόσμο χαλαρό, άνετο, κοινωνικό, ομιλητικό. 
Είναι αναζωογονητικό να ξεχνιέσαι μέσα στους 
ανθρώπους και τις παρέες, ή να μιλάς για επαγ-
γελματικές προοπτικές, σχέδια και σπουδές ή 
μετακομίσεις. Μπορεί εσωτερικά να παραπαίεις, 
αλλά εξωτερικά το έντονο ταμπεραμέντο σου 
δεν προδίδει τίποτα. Αν έβρισκες και τη φλόγα σε 
έναν άνθρωπο, ή ένα όνειρο, που θα σου ζέσται-
νε την καρδιά…

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Η ζωή μπορεί απλώς να κυλάει – χωρίς φανφά-
ρες, χωρίς υψηλές προσδοκίες, χωρίς εντάσεις. 
Σηκώνεσαι το πρωί, πας στη δουλειά, γυρνάς, 
μετά βλέπεις κανένα φίλο, βγαίνεις καμιά βόλτα 
με αυτόν ή αυτήν που αγαπάς, ή χωρίς, τηλεφω-
νάς, κλείνεις κανένα επαγγελματικό ραντεβού, 
κάνεις πιθανώς σχέδια, ή δουλεύεις πάνω σε ένα 
εργασιακό πλάνο, πας το αυτοκίνητο για σέρβις, 
πας για μπίρες με κάποιο συνάδελφο, μερικές 
φορές τσακώνεσαι χωρίς να το εννοείς με κά-
ποιον δικό σου, διαβάζεις ένα βιβλίο, βλέπεις 
καμία σειρά, σκέφτεσαι ότι δεν έχεις λεφτά, έ-
χεις τα μάτια ανοιχτά για μια δεύτερη δουλειά… 
Ναι, εντελώς αντι-Τοξοτική περίοδος. Φυσικά, 
αφού οι πολλοί πλανήτες, μαζί με μια νέα Σελήνη 
(11/1), βρίσκονται στον πρακτικό, οργανωτικό, 
περιοριστικό, πειθαρχημένο Αιγόκερω και μιλάνε 
για οικονομική ασφάλεια και πρακτικότητες. Άρα 
αυτή την ήσυχη, σχετικά αδιατάρακτη περίοδο 
μάζεψε το μυαλό σου, οργάνωσε τη ζωή σου, 

κοίτα την τσέπη σου, αφοσιώσου στη δουλειά. 
Ναι, η κανονικότητα μερικές φορές είναι πιο σέξι 
από μια αναρρίχηση στον Όλυμπο.     

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Και μια νέα Σελήνη στο ζώδιό σου (11/1), και ο Ερ-
μής εδώ, και η Αφροδίτη εδώ. Αυτό σημαίνει κί-
νηση με ευνοϊκό άνεμο. Σαν να κάνεις σκι χρόνια 
και τα σλάλομ σου είναι επιδέξια. Όποιος βασικός 
τομέας της ζωής σου χρειάζεται φόρα, δώσ’ τη 
του αυτή την περίοδο. Μιλάς και σε ακούνε. Προ-
τείνεις και πείθεις. Ζητάς και σου δίνεται. Σου μι-
λάνε και δείχνεις ενδιαφέρον. Δηλαδή οι δίαυλοι 
επικοινωνίας είναι ανοιχτοί και ξεκάθαροι, είσαι 
σε φάση γενναιοδωρίας (ψυχικής τουλάχιστον), 
σκύβεις στα προβλήματα των άλλων, προσπα-
θείς να καλυτερεύσεις τη ζωή  αυτών που αγαπάς 
ή σε ενδιαφέρουν και σε ανταπόδοση οι άλλοι 
νοιάζονται για σένα. Επίσης: με ανεβασμένα τα 
επίπεδα του ναρκισσισμού –δεν πειράζει καθό-
λου– θέλεις να μην περνάς απαρατήρητος. Όταν 
σε κάποιες στιγμές η διάθεση πάει να χαλάσει, να 
θυμάσαι ότι δεν περνάς. Τέλος, αναλαμβάνεις κά-
τι καινούργιο εργασιακά, ξεκινάς κάτι ή ψάχνεις 
τρόπους να εξελιχτείς ή επαγγελματικά να δι-
εκπεραιωθείς; Μια χαρά. Ανέβα στο κύμα. Υ.Γ. Το 
θέμα είναι –τι άλλο;– τα οικονομικά. Πφφφφ…

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Είναι μια δύσκολη εβδομάδα: το τετράγωνο Άρη 
(στον Υδροχόο) και Κρόνου (στον Σκορπιό) σημα-
τοδοτεί ένταση, κρίση, πίεση ή αποφάσεις που 
χρειάζεται να δρομολογηθούν κι αφορούν την 
επαγγελματική κατά κύριο λόγο ζωή σου που α-
κολουθούνται από πιθανές προσωπικές ή οικο-
γενειακές ανακατατάξεις. Είτε με γεγονότα είτε 
με σημεία ή ενδείξεις, ίσως σου δοθεί η ευκαιρία 
να διαπιστώσεις κατά πού πάνε τα επαγγελματι-
κά σου, αν πρόκειται να υποστούν δυσάρεστες 
διαφοροποιήσεις, κατά πού φυσάει ο άνεμος ή εν 
πάση περιπτώσει να σκεφτείς τα επόμενα επαγ-
γελματικά σου βήματα. Άρης και Κρόνος θέλουν 
πράξεις που, αν δεν αναλάβεις εσύ την πρωτο-
βουλία τους, σου επιβάλλονται από τους άλλους. 
Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι κοιτάς τις 
σχέσεις που σε ενδιαφέρουν, επαγγελματικά και 
αισθηματικά ή προσωπικά, και εξετάζεις σε τι κα-
τάσταση βρίσκονται. Έχουν μέλλον; Υπάρχει δυ-
νατότητα εξέλιξης; Σου δημιουργούν ασφάλεια; 
Μπορείς να ποντάρεις και να βασίζεσαι σε αυτές; 
Αν ναι, πράξε τα δέοντα για τη σταθεροποίησή 
τους. Αν όχι, σκέψου τις εναλλακτικές. Λύσεις 
χρειάζεσαι, όχι θεωρία. 
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Φίλοι, όνειρα, κοινά σχέδια, μαζί – αυτό είναι το 
μήνυμα της νέας Σελήνης (11/1) στον Αιγόκερω, 
που βρίσκονται ήδη η Αφροδίτη και ο Ερμής. 
Μαζί θα κατακτήσουμε τον κόσμο, οι παρέες 
φτιάχνουν ιστορία, έλα να ερωτευθούμε το κοι-
νό μας μέλλον, όλοι μαζί να δημιουργήσουμε το 
γενναίο, καινούργιο κόσμο. Ναι, αν δεν αγαπή-
σεις τον κόσμο όπως είναι, πώς θα μπορέσεις 
να τον αλλάξεις; Κοινές προσδοκίες και όνειρα, 
κοινό παρόν και μέλλον, ομαδικές προσπάθειες, 
κανείς μόνος του, αλληλοβοήθεια, αλληλεγγύη, 
σαν Ιχθύς εμπνέεσαι από τα ιδανικά και το κοινό 
πεπρωμένο που ψάχνει μέσα από τη δημιουρ-
γικότητα και τα αισθήματα να αγγίξει το άπειρο. 
Εσύ είσαι Όλοι και Όλοι είναι Εσύ. Δεν έχει ση-
μασία πόσες φορές έχεις απογοητευτεί, πόσες 
φορές τα όνειρά σου έπεσαν σε βράχια, γιατί 
ήσουν, είσαι και θα είσαι πάντα ιδεαλιστής. Έ-
νας γνήσιος αλτρουιστής που επιθυμεί να κάνει 
καλύτερη τη ζωή των άλλων και σε προσωπικό 
επίπεδο να αγαπηθεί βαθιά. Και οι δύο πόρτες 
είναι τώρα ανοιχτές. A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Αιγόκερε, κάνεις σκι 
με επιδέξια σλάλομ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ

να φύγω ξαφνικά με τις 
φίλες μου με το πρώτο πλοίο 
που θα βρούμε από Πειραιά 
σε οποιοδήποτε προορισμό 

και να πηγαίνει!!!!
Polina Papagiannopoulou

διάλειμμα για 
ποοοολλά ταξίδια

Laina Paraskevi

διάλειμμα για 
ποοοολλά ταξίδια

Laina Paraskevi

Κάντε ένα διάλειμμα...
στη χώρα των τρελών!

Lena Verra

Μετά από μία δύσκολη 

εργασία της σχολής 

κάνω ένα διάλειμμα 

έναKit Kat!!
Stavroula Karabatsi

Ένα μεγάλο διάλειμμα από 
το άγχος των λογαριασμών

Giorgos Doulgeridis

με το γατουλίνο μου να
 χουχουλίζει στην αγκαλιά μου

Anthi Plevritaki

remember to be happy :) 

Joulia Kavoura

remember 
to be happy :) 

Joulia Kavoura

Θέλω διάλειμμα από τη κακοκε-
φιά και τη μουρτζουφλιά όλων 

μας με περισσότερα 
ΧΑΜΟΓΕΛΑΑΑΑΑ :)

ALice Ntz

Διάλειμμα για χειμωνιάτι-
κο καφέ στην παραλία!!!

Maria-Rafaela Tziouvara

ένα διάλειμμα από 
όλα για να ασχολη-
θώ με τη κόρη μου!

Ioanna Saloniki

Το πιο χαμογελαστό 
διάλειμμα που θέλω 

είναι διακοπές
 για πάντα!!!
Χρυσαφούλα 

Διαμαντή

Το best smiley 
break που θα ήθε-
λα πολύ να κάνω 
είναι όταν δεν θα 
είμαι πια άνεργη 

και θα κάνω τρελό 
πάρτι στα γενέθλια  

μου!!! αχαχαχα 
smile always 
Μαρία Τραπότση

Να ταξιδέψω σε όλον 
τον κόσμο

Ελενη Ζωγραφου

2 εβδομάδες διακοπές σε ένα σπιτάκι 

στο βουνό... με μπόλικες Kit Kat!! :)

Memnos Myrianthopoulos

2 εβδομάδες δια-
κοπές σε ένα σπι-
τάκι στο βουνό... 
με μπόλικες Kit 

Kat!! :)
Memnos 

Myrianthopoulos

Διακοπές σε νησί 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΥΥΥΥΣ :D

Depo Papanikolaou

Ταξίδι 
στο Dubai

Vicky Konstantelia

να εκφράσω 
την αγάπη μου
panagiwtis poulos

ένα Kit Kat...και τα 
αγγελούδια μου 
κάπου για ξέφρε-

νο παιχνίδι...!!
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΓΚΑ

Να χαμογελάσω..την 
ωραιότερη στιγμή της 

ζωής μου σα να μην 
υπάρχει αύριο..και να 
είναι τόσο δυνατό που 
να πλημμυρίσω όλο 

τον κόσμο!!
Flora Maraki

Θέλω να πάω στη DISNEYLAND 
με το άλλο μου μισό!

Ειρήνη Σκοδριάνου

Να ζεις την κάθε στιγμή της ζωής 
σου σαν να είναι ένα 

χαμογελαστό διάλειμμα.
Elenh Konstadinidou

Να δω τα πυροτεχνήματα πάνω από 
τον πύργο του Eiffel στο

 Παρίσι αγκαλιά με τον άντρα μου! 
Τζωρτζίνα Παπαγεωργοπούλου

Κερδίζοντας το λαχείο !! 
Mary Biliou

Να κάνω ταξίδι σε ένα 
εξωτικό μέρος! 

Κωνσταντίνος Ταμπουρατζής 

παρέα με φίλους.. 
απαλλαγμένοι από την 

απαισιοδοξία 
της καθημερινότητας!

Mandy Syskaki

το 2013 θα ήθελα να 
πάω

 διακοπές σε ένα υπέ-
ροχο 

ελληνικό νησί με το α-
γόρι μου που με κάνει
 να χαμογελάω τόσο 

πολύ!!!!! 
τον λατρεύω..<3 

Elvira Rose

δε νομίζω να χρειαζόμαστε κάτι ι-
διαίτερο ....καλή παρέα και κέφι!!!!! 
Έτσι το διάλειμμα μπορεί να γίνει 

το καλύτερο... ©©event©©
Vasilis Kollias

ένα ταξίδι στο 
Παρίσι :-DDDD

Violeta Sagona

Μας δώσατε το καλύτερα
 σας χαμόγελα σας μαζί με το ιδανικό σας

διάλειμμα για το 2013 κι εμείς 
τα κάνουμε εξώφυλλο!

Κάντε ένα διάλειμμα, σκεφτείτε το δικό σας χαμογελαστό διάλειμμα
 για αυτή νέα χρονιά και απολαύστε το παρέα με ένα Kit Kat!

Να πάω κάπου ένα ταξίδι μαζί με 

πολλούς και καλούς φίλους!!

alexis zioganas
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