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Leon Segka Mιλάει στην A.V. για το αθηναϊκό clubbing Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 10 / Βόλτα στου Ζωγράφου, σελ. 38

Χάιλ Χίτλερ!
Οι Ν. Ζαχαριάδης, Δ. Φύσσας, 
Θ. Χειμωνάς, Μ. Λεάνης 
σχολιάζουν, σελ. 5

Η ζωή και το 
shopping στο δίκτυο
Του Γιάννη Τσάκαλου, 
σελ. 18

Ο Αλμοδοβάρ 
μιλάει στην A.V.
Tου Γιώργου 
Κρασσακόπουλου, σελ. 41

Στο Εδιμβούργο 
για τη συλλογή 
Δασκαλόπουλου
Της Μαρίνας Φωκίδη, σελ. 28

Do It Yourself

Η ÇοριστικήÈ 
δημοκρατία 

στο διαδίκτυο
Του Γιάννη Παναγόπουλου

σελ. 14



2 A.V. 21 - 27 MΑΡΤΙΟΥ 2013



21 - 27 MΑΡΤΙΟΥ 2013 A.V. 3 

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Η Κύπρος είναι το Βατερλό όλων των ελληνικών δημαγωγικών 
μύθων. Και ΑΟΖ είχαν ανακηρύξει και τα πετρέλαια διαπραγ-
ματεύονταν και Ρώσους φίλους και καταθέτες διέθεταν και 
αριστερό πρόεδρο είχαν, όχι «δοσίλογους» όπως εμείς. Κι 
όμως, ούτε ο συχωρεμένος ο Τσάβες τους έστειλε δωρεάν 
πετρέλαιο, ούτε οι Ρώσοι και οι Κινέζοι τους δάνεισαν. Και ο 
Χριστόφιας κλαίγοντας τους ανακοίνωσε τη χρεοκοπία και 
τα μνημόνια. Το ’χουν αυτό οι συμπατριώτες μας, όταν χρε-
οκοπούν οι πολιτικές τους, κλαίνε. Πριν 9 χρόνια ένας άλλος 
εξίσου μεγάλος πατριώτης τορπίλισε το όνειρο δεκαετιών, την 
επανένωση του νησιού, τον τερματισμό της κατοχής. Για να μη 
μοιραστεί την ευημερία της η πλουσιότερη κοινότητα με την 
πιο φτωχή. Κλαίγοντας κι αυτός. Η ιστορία εκδικείται. 
Από το τέλος του 2009, που μάθαμε τι μας συμβαίνει, μέχρι 
και πριν λίγο καιρό, ο ελληνικός λαϊκισμός ζητούσε διαγραφή 
του χρέους, «δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε». Όταν πέρυ-
σι «κουρεύτηκε» ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους, 
έκπληκτοι διαπιστώσαμε ότι το επαναστατικό εκείνο αίτημα 
που συγκλόνιζε τις πλατείες δεν ήταν τόσο ανέφελο. Ασφα-
λιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, δημόσιες επιχειρή-
σεις, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και δεκάδες χιλιάδες πολίτες 
είδαν ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους να εξανεμίζεται. 
Οι τράπεζες συντηρούνται με ορό, οι μέτοχοί τους έχασαν 
την αξία των μετοχών τους. Τότε καταλάβαμε, όσοι ήθελαν να 
καταλάβουν, ότι ηρωικές λύσεις δεν υπάρχουν, όλες συνεπά-
γονται απώλειες. Ο ελληνικός λαϊκισμός, όμως, δεν είχε και 
πάλι πρόβλημα. Τώρα διαδήλωνε για το ακριβώς αντίθετο: 
Υπεξαιρέσατε τα λεφτά των ταμείων, κλέψατε τις οικονομίες 
του κόσμου που τις είχε τοποθετήσει σε ομόλογα του ελληνι-
κού Δημοσίου. Ο λαϊκισμός δεν έχει λύσεις για τα προβλήμα-
τα, για κάθε πρόβλημα έχει έναν εχθρό. 

Τόσα χρόνια ακούμε για τους στυγνούς «οικονομικούς δολο-
φόνους» που δίνουν στις τράπεζες τα λεφτά των φορολογου-
μένων. Δεν πρέπει να λες πολλά, γιατί καμιά φορά εισακού-
εσαι. Στην περίπτωση της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
επέλεξε διαφορετικό σχέδιο διάσωσης. Εκεί η φούσκα ήταν 
στις τράπεζες, οπότε το κόστος της διάσωσης δεν το ανέλαβαν 
μόνο οι φορολογούμενοι με φόρους και μειώσεις μισθών αλλά 
και οι επενδυτές. Παραδόξως ούτε τώρα είναι ευχαριστημένος 
ο λαϊκισμός. Μιλάει για «εκδικητική μανία των Γερμανών που 
διαπράττουν έγκλημα κατά του κυπριακού λαού». Κατά πώς 
φαίνεται, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώ-
σουν για να μη μειωθούν οι καταθέσεις των Ρώσων ολιγαρχών. 
Με άλλα λόγια, όσοι έχουν δανείσει την Ελλάδα είναι «τοκο-
γλύφοι» που πρέπει να αναλάβουν το επενδυτικό ρίσκο και 
να χάσουν τα λεφτά τους. Εκτός αν είναι Έλληνες και Κύπριοι, 
οπότε ονομάζονται καταθέτες αντί επενδυτές και πρέπει να 
μη χάσουν τίποτα. Ποιος θα πληρώσει; Κανείς, οι Γερμανοί, 
οποιοσδήποτε εκτός από μας. Αυτή είναι η νέα ελληνική με-
γάλη ιδέα. Να πληρώνουν πάντα οι άλλοι. 

Είναι καλό το σχέδιο διάσωσης για την Κύπρο; Όπως όλα, έ-
χει θετικά και αρνητικά στοιχεία, αλλά κυρίως εξαρτάται από 
την εφαρμογή του. Απ’ ό,τι φαίνεται, οι αδελφοί μας στο νησί 
μάς συναγωνίζονται στον αυτοκαταστροφικό λαϊκισμό, ήδη οι 
υπεύθυνοι της χρεοκοπίας έχουν κηρύξει αντιμνημονιακό α-
γώνα κι αυτοί, ζητάνε δημοψήφισμα, έξοδο από την ευρωζώνη, 
επιστροφή στην κυπριακή λίρα. Δηλαδή, ακόμα πιο καταστρο-
φικές λύσεις. Λες και η έξοδος από το ευρώ θα γεμίσει τα ταμεία 
των τραπεζών που έχουν καταρρεύσει. Οι κυπριακές τράπεζες 
έχουν καταθέσεις πολλές φορές πάνω από το ΑΕΠ της χώρας. 
Το 63% αυτών των καταθέσεων είναι ξένα κεφάλαια, ιδίως 
ρώσικα. Κανένα κράτος δεν μπορεί να διασώσει και να στηρί-
ξει ένα υπερδιογκωμένο τραπεζικό σύστημα με τζίρο πολλές 
φορές το ΑΕΠ του. Φαίνεται δίκαιο και άμεσα αποτελεσματικό 
να αναλάβουν ένα μέρος της διάσωσης τα παρκαρισμένα στην 
Κύπρο κεφάλαια. Βέβαια, αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο της απο-
σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος του Νότου, έπεσε 
ένα ταμπού. Κυρίως όμως διακινδυνεύεται η θέση της Κύπρου 

ως φορολογικού παραδείσου της Μεσογείου. Τα ρώσικα κεφά-
λαια μπορεί να αναζητήσουν ασφαλέστερο λιμάνι. 
Μέχρι τώρα, το σχέδιο προβλέπει 9,9% κούρεμα για τις πάνω 
από 100.000 καταθέσεις και 6,7% για λιγότερες. Όλοι όσοι 
κόπτονται για τους μικροκαταθέτες, το ρόλο του νησιού στο 
έργο «ωραίο μου πλυντήριο» σκέφτονται φυσικά και όχι τον 
«καημένο το λαό». Όπως τους είπε και ο Αναστασιάδης, η ζημιά 
του κουρέματος είναι όση οι τόκοι 2 χρόνων. Δηλαδή ένας κατα-
θέτης των 20 χιλιάδων θα χάσει 1.340 ευρώ. Μακάρι να χρεοκό-
πησε η χώρα σου και αυτό να είναι το μόνο σου κόστος. Η συζή-
τηση πάλι και εδώ είναι προσχηματική. Οχυρώνονται πίσω από 
τους μικροκαταθέτες για να προστατεύσουν τα μεγάλα διεθνή 
και ντόπια κεφάλαια. Όταν ο αρχιεπίσκοπος έμπλεος οργής 
μιλάει για τους «πρόστυχους Ευρωπαίους», έχει τα δίκια του. Η 
εκκλησία είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του νησιού. 

Όπως φαίνεται, εντός των επόμενων ωρών αυτό θα διορθωθεί, 
οι καταθέσεις των μικροαποταμιευτών δεν θα φορολογηθούν. 
Είναι πιο δίκαιο. Είναι πιο σωστό; Αν φορολογήθηκαν όλοι, ή-
ταν για να μην αυξηθούν σημαντικά οι απώλειες για τα μεγάλα 
διεθνή κεφάλαια. Αν οι κάτω από 100.000 δεν φορολογηθούν 
τότε θα πρέπει να ανέβει πολύ πάνω από το 10% το τέλος για 
τις μεγαλύτερες καταθέσεις. Πράγμα που θα οδηγήσει σε βί-
αιη φυγή. Όμως η Κύπρος έχει εξασφαλίσει την ευημερία των 
τελευταίων χρόνων –πρώτη σε κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση με δεύτερη την Ελλάδα– ακριβώς σ’ αυτό το ρόλο: των 
νησιών Κέιμαν της Μεσογείου. Κάθε απόφαση έχει υπέρ και 
κατά και τίποτα δεν είναι έτσι όπως οι εγχώριοι εδώ κι εκεί 
δημαγωγοί θέλουν να παρουσιάσουν. Στην πραγματικότητα 
οι Κύπριοι πρέπει να καταγράψουν τις ζημιές τους, λίγη ση-
μασία έχουν τα ποσοστά, και να προσπαθήσουν γρήγορα να 
επανέλθουν στην κανονικότητα και να ξανακερδίσουν όσα 
έχασαν. Το ’χουν ξανακάνει. Είναι αμφίβολο αν θα γίνει έτσι 
απλά. Όπως έχει ήδη φανεί, στις μπερδεμένες μέρες μας, ο 
λαϊκισμός οδηγεί σε αυτοκαταστροφικές επιλογές. 

Το ηθικό δίδαγμα των τελευταίων χρόνων κι εδώ κι εκεί είναι 
ότι δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα. Εμείς πιστέψαμε ότι θα δα-
νειζόμαστε εσαεί, όλο και περισσότερα, μέχρι να γίνουμε όλοι 
δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι στα 50. Αυτοί πίστεψαν 
ότι θα παρκάρουν τα ρώσικα λεφτά στα θησαυροφυλάκια και 
θα ζουν άνετα μ’ αυτό μόνο. Η κρίση που αντιμετωπίζει η Δύση 
είναι πολύ μεγάλη για να επιτρέπει τέτοιες ανέμελες νησίδες. 
Οι χώρες μας πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά, να παρά-
γουν και να πουλάνε στον κόσμο, αν θέλουν να διατηρήσουν 
το επίπεδό τους. Το ακόμα μεγαλύτερο μάθημα όμως είναι ότι 
η οικονομία είναι ρίσκο, η ζωή είναι ρίσκο. Ότι έχει κινδύνους, 
ότι πρέπει να κάνουμε συνέχεια επιλογές. Και πρέπει να βρί-
σκουμε τις πιο δίκαιες και πιο αποτελεσματικές κάθε φορά. Ό-
σοι παρουσιάζουν μια ζωή εύκολη, βολική, χωρίς προσπάθεια, 
που όλοι μπορούμε να απολαύσουμε απλώς κάτι «κακοί» μας 
τη στερούν, είναι αυτοί που προτείνουν πάντα τις χειρότερες 
λύσεις, τις πιο άδικες, την ηρωική αυτοκτονία. Οι λύσεις δεν 
είναι μαύρο-άσπρο, έχουν υπέρ και κατά, είναι περίπλοκες, έ-
χουν κόστος. Τις ίδιες αυτές μέρες, οι εφημερίδες γράφουν για 
τους Έλληνες που έχασαν τα λεφτά τους επενδύοντας σε ολ-
λανδικά ομόλογα της τράπεζας SNS. Εκεί το κράτος αποφάσισε 
να «μη σώσει την τράπεζα με τα λεφτά των φορολογούμενων». 
Όπως ζήταγαν και κάποιοι εδώ. Αυτοί όμως οι Έλληνες έχασαν 
όλα τα λεφτά τους. Όπως θα τα έχαναν όλα αν συνέβαινε το 
ίδιο εδώ ή στην Κύπρο. Οι Κύπριοι θα χάσουν μέχρι 9,9% των 
καταθέσεών τους. Όσοι ήταν μέτοχοι στις ελληνικές τράπεζες, 
μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών δηλαδή, βλέπουν τώρα 
τις μετοχές να κάνουν μερικά λεπτά. Κι αν είχαμε γυρίσει στη 
δραχμή θα είχαμε χάσει τα 2/3 των χρημάτων μας. Η πραγμα-
τική ζωή είναι διαφορετική από τα συνθήματα. Ψύχραιμα πρέ-
πει να σταθμίζεις τις επιλογές, να αποφεύγεις τα χειρότερα. 
Οι εύκολες λύσεις, οι διαχωρισμοί σε ηρωικούς πατριώτες και 
προδότες του έθνους, είναι πάντα οι αυτοκαταστροφικές επι-
λογές. Οι Κύπριοι θα έπρεπε ήδη να το έχουν μάθει αυτό. A
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

 
«Πάει κι αυτό. 

Έκλεισε... Δε γαμάει ο 
κόσμος φέτος…»

(Ταρίφας σχολιάζει το -κλειστό πια- ξενοδοχείο 
ημιδιαμονής ÇΤα 3 ΧΧΧÈ. Ζωοδόχου Πηγής, 

Δευτέρα πρωί)

«Μισό πακέτο 
τσιγάρα. Το ’χω φτύσει 

ή ακόμα;»
(Απορία Αθηναίας ανηφορίζοντας στου Φιλο-

πάππου. Καθαρά Δευτέρα, πρωί)

«Καμιά καντί-
να, βρε παιδιά, κανά 

σουβλάκι, κανά λουκάνικο; 
Πώς την πατήσαμε έτσι;»
(Απορία Αθηναίου έχοντας φτάσει επάνω, 

στου Φιλοπάππου. Καθαρά Δευτέρα, 
μεσημέρι)

Το Εξώφυλλο μΑς 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Ιω-
άννης Δενδρινός. Γεννήθηκε στην Κα-
λαμάτα το 1954. Τα τελευταία 20 χρόνια 
ζει στο νησί της Πάρου. Αρχαιολογικός 
εποχιακός υπάλληλος για βιοπορισμό, 
καλλιτέχνης όμως βαθιά στην ψυχή 
του. Αυτοδίδακτος ζωγράφος, καλλιτέ-
χνης της έμπνευσης  και της φαντασίας, 
αντλεί τη θεματολογία του τόσο από 
τον υπαρκτό όσο και από το φαντασια-
κό χώρο.  Στα έργα του, με την ποικιλία 
των χρωμάτων, αποτυπώνει τις ζωγρα-
φικές του ικανό- τητες, σχολι-

άζει την επι-
καιρότητα, 
εκφράζει τη 
δύναμη της 
ψυ χ ή ς τ ο υ 
και στέλνει 
τα μηνύμα-
τ ά  τ ο υ .  Ο 
Ιωάννης 
Δενδρινός 
δ ε ν  ε ί ν α ι 
επαγγελ-
ματίας ζω-
γράφος, 

ζωγραφίζει γιατί αγα-
πάει τη ζωγραφική. Είναι ένας ταπεινός 
καλλιτέχνης που ζωγραφίζει με την 
εμπειρία της ψυχής και του πλούσιου 
συναισθηματικού του κόσμου. Δείτε 
δουλειά του στο www.parosweb.com/
el/yianis-dendrinos/gallery.html?c=art

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλ-
λιτέχνης 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.

ΚΥΠΡΟΣ 2013
Χιούστον γουί χεβ α πρόμπλεμ στο (φορολογικό) 
Παράδεισο…

ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ
Κάτσε κάτω απ’ την μπάρα και μη διανοηθείς 
να κουνηθείς! 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αυτό με την αφρικάνικη σκόνη, πρέπει να 
υπάρχει ένας τρόπος να το εκμεταλλευτούμε, 
δεν γίνεται αλλιώς. 

YES WE ARE OPEN
Κι ένα καλό απ’ την τρόικα. Πιέζει να μένουν τα 
μαγαζιά ανοιχτά όλες τις Κυριακές και να έχουν 
προσφορές όλο το χρόνο. Αμήν.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
Γιώργο Νταλάρα, βγάλε εισιτήριο. 
Ξαναρχίζουν οι συναυλίες.

ΘΕΪΚΗ ATAKA
«Να το πάρω ή θα μου πετάνε 
αναισθητικά βελάκια;» 
(η Σοφία προς την αδελφή της, ενώ δοκιμάζει 
μπλουζάκι animal print) 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
Φήμες λένε ότι στη Eurovision φέτος, η αγαπημέ-
νη Κύπρος θα μας δώσει το 12άρι μείον 6%. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΞΙΟΘΕΑΤΟ
«Εννέα φαντασμαγορικές ημέρες στην Ελλά-
δα της κρίσης, της θλίψης, της ανεργίας, της 
καταστροφής, της φτώχειας, με συνοδεία δη-
μοσιογράφων και αναλυτών προς 3.500 ευρώ. 
Εμπειρία εξασφαλισμένη» υπόσχεται βρετανικό 
τουριστικό γραφείο για το τέλος Ιουνίου.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
Μα μέσα στο εορταστικό τριήμερο; Να έχεις 
σηκώσει όλο το Gucci στην Κηφισιά και να μην 
μπορείς να πληρώσεις; 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
Παιδιά, άλλαξε η μόδα. Σταματήστε να 
κυκλοφορείτε σαν τρελό φορτηγό. 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
Μα τώρα; Τώρα που άρχιζαν εκεί νέα καριέρα 
Δανδουλάκη και Ντενίση;

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Πώς ξέρουμε ότι μια ταινία δεν βλέπεται; 
Απάντηση: Δεν γίνεται δημοσιογραφική 
προβολή.

Info-DIeT
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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Ό
ταν ο απόηχος ενός γεγονότος γίνεται πιο 
αποκαλυπτικός και πιο πολιτικός από το ίδιο 
το γεγονός.

Το συμπέρασμα από την εξέλιξη της υ-
πόθεσης Κατίδη είναι ξεκάθαρο. Αν πεις 
αμέσως 4 διαφορετικές δικαιολογίες (έστω κι αν 
είναι αλληλοαναιρούμενες) και βάλεις κάποιον 
να σου γράψει μια (λογικής έκτασης) επιστολή 
συντριβής, με πολύ λαϊκό έρεισμα, προσφυγιά 
και δάκρυ (έτσι ώστε να ξεχαστεί η αντίφαση με 
το tattoo «Get Rich or Die Trying») και αν ορκιστείς 
στη ζωή της μάνας σου (classic) θα τη σκαπουλά-
ρεις. Ξαφνικά όλοι θα ταχθούν υπέρ σου. 

Αυτό είναι το καλό με τις τηλεορασό-
πληκτες κοινωνίες. Μετράνε τα πάντα 
με την κλίμακα της AGB. Δικαιοσύνη είναι αυτό 
που επιθυμεί ο κόσμος. Και μετά την κλαψούρα, 
ο κόσμος επιθυμεί συγχώρεση. Ξαφνικά, όλοι 
όσοι εξοργίστηκαν, όσοι προσβλήθηκαν, είναι 
υστερικοί που ξεσπά-
νε πάνω στο «παιδί» 
που «ένα λάθος έκανε, 
μωρέεεε». Και φυσικά 
η μόνιμη επωδός: «Τα 
υποκριτικά κόμματα 
μπλαμπλαμπλά... που 
πέσαν να τον φάνε 
μπλαμπλαμπλα... οι 
δημοκρατίες δεν τιμω-
ρούν μπλαμπλαμπα...». 

Με άλλα λόγια, για άλ-
λη μια φορά ούτε η ά-
γνοια ούτε η ηλιθιότη-
τα θα έχουν κάποιο τί-
μημα. Όσοι φρόντισαν 
να μάθουν κάτι, όσοι 
έμαθαν να παίρνουν 
ευθύνες και να επωμί-
ζονται το κόστος των 
πράξεών τους, απλώς 
έχασαν. Sorry. Ας είχαν 
φροντίσει να εναρμο-
νιστούν. Εδώ η πλειοψηφία, έχει τις δικές τις προ-
τεραιότητες: Να καλοπιάσει το βλάκα. 

Ας το πάρουμε, λοιπόν, απόφαση. Η ηλι-
θιότητα  και η αχανής άγνοια (που επικαλέστηκε 
ο Κατίδης) είναι τα ιερά τοτέμ του σύγχρονου κό-
σμου. Η ηλιθιότητα, αποτελεί το υπέρτατο άσυ-
λο, που κανένας δεν τολμάει να αγγίξει. Ο βλάκας 
τοποθετείται στο απυρόβλητο. Και ένας ολόκλη-
ρος μηχανισμός βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα 
για να τον προστατεύσει. 

Όλα αυτά δεν ξεκίνησαν χθες, φυσικά. Μέσα σε 
ένα περιβάλλον όπου ο καθένας κυνηγάει πε-
λάτες, τηλεθεατές και χειροκροτητές, ανεξαρ-
τήτως ποιότητας, η κολακεία και το «ο πελάτης 
έχει πάντα δίκιο» έγιναν εδώ και χρόνια κυρίαρχη 
τάση του δημόσιου διαλόγου. Ολόκληρες γενιές 
μεγάλωσαν μέσα στη δικαιολογία και την απο-
ποίηση κάθε ευθύνης. Τηλεπαρουσιαστές ήταν 
πάντα έτοιμοι να δικαιώσουν τον κάθε βλάκα, 
αρκεί να μην άλλαζε κανάλι. 

Οι πολίτες μάθαιναν ότι «είναι πάντα εξαπατημέ-
νοι-προδομένοι από τους πολιτικούς (ενώ οι ίδιοι 
είναι πάντα αθώοι σαν ανήλικα παιδιά, οι καημέ-

νοι...). Πάντα κάποιος άλλος έφταιγε (ακόμα και 
οι ψεκασμοί). Αρκεί να μην παίρναμε την ευθύ-
νη των πράξεών μας. Ε, μετά γιατί να φταίει ένας 
20χρονος που χαιρετάει ναζιστικά; 

Εξάλλου, είναι και ζήτημα τακτικής. Διότι, η τι-
μωρία θα τον στείλει στην αγκαλιά της Χρυσής 
Αυγής – αλλιώς δεν θα πήγαινε, την τιμωρία πε-
ρίμενε. Ας τον βοηθήσουμε, λοιπόν! Την επόμενη 
φορά μάλιστα μπορούμε να του στηρίξουμε και 
το χέρι την ώρα που χαιρετάει ναζιστικά, προ-
κειμένου να τον καλοπιάσουμε. Ίσως έτσι κερ-
δίσουμε τη συμπάθειά του και ξανασκεφτεί την 
πολιτική του τοποθέτηση. 

Γενικά, εφόσον όλοι ξέρουμε πως οι τιμωρίες κά-
νουν τον τιμωρημένο να μοιάζει ήρωας, μπορού-
με να τις καταργήσουμε. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε 
ότι ακόμα και ένας καταδικασμένος καταχραστής 
μπορεί να βρει δικαίωση ως «Κολοκοτρώνης» (έ-
τσι αποκαλούσαν τον Παπαγεωργόπουλο κάποιοι 

μετά το δικαστήριο), 
μόνο και μόνο επειδή 
πηγαίνει φυλακή. 

Ακόμα καλύτερα. 
Την ίδια αθώωση μπο-
ρούμε να προσφέρου-
με και σε όσους π.χ. 
μαχαιρώνουν μετα-
νάστες. Κι αυτούς, με 
το να τους τιμωρούμε, 
δεν τους σπρώχνου-
με στην αγκαλιά της 
Χρυσής Αυγής; Ενώ, 
αν τους αγκαλιάσουμε 
στοργικά, μπορεί να 
μας κάνουν τη χάρη να 
το ξανασκεφτούν. Μην 
είμαστε αυστηροί, παι-
διά είναι...

Ως πότ ε λοιπόν θα 
ποινικοποιούμε το ιε-
ρό δικαίωμα να κάνεις 

ό,τι γουστάρεις και να εκφράζεσαι ελεύθερα; 
Ή τη νεανική ξενοιασιά να χαιρετάς ναζιστικά, 
χωρίς να έχεις την ευθύνη να μάθεις τι είναι αυ-
τό που κάνεις;

Ας συγχωρεθεί λοιπόν ο Κατίδης. Ένας δικαιω-
μένος χρυσαυγίτης (ή απλώς «κάγκουρας») πα-
ραπάνω ή ένας παρακάτω, δεν έχει διαφορά. Ας 
τον κάνουν και «Πρέσβη κατά του ρατσισμού» ό-
πως προτείνουν – έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεται να 
χρειάζονται ιδιαίτερα προσόντα για να γίνεις κάτι 
τέτοιο (σε τόση υπόληψη έχουν προφανώς τις 
αντιρατσιστικές καμπάνιες, όσοι το προτείνουν). 

Άλλωστε, πριν τιμωρηθεί, πρέπει πρώτα να τι-
μωρηθούν τα διεφθαρμένα κόμματα, να μπουν 
φυλακή οι κλέφτες και γενικά να επικρατήσει η 
Παγκόσμια Ειρήνη. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, 
κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για ποινές και 
τιμωρία, γιατί είναι υποκριτής. 

Μετάφραση. Αρχίστε τους ναζιστικούς χαιρε-
τισμούς ελεύθερα. Κι αν σας πει κανείς τίποτα, α-
παντήστε με τον αιώνιο ύμνο της ατιμωρησίας και 
της αυτοαθώωσης: «Εδώ οι άλλοι έχουν κλέψει 
τόσα, εγώ θα την πληρώσω που δεν ήξερα;» A  

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ τΟυ 
Forrest Gump Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου υπέρ της κατÕ εξαίρεση ενασχόλησης των εβδομαδιαίων στηλών 
με ένα θέμα)

Η Αιώνια Ασυλία
των Κατίδηδων
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Ο Γιωργάκης ο Κατίδης ο 2ος ο ζωηρός 

προκάλεσε σάλο, αμηχανία αλλά και α-

πέχθεια με τις φασιστοχαιρετούρες του, 

αλλά στην ιστορία του σύγχρονου ποδο-

σφαίρου δεν ήταν ο πρώτος δυστυχώς 

που επιχείρησε να ξεσηκώσει τα πλήθη 

με ναζιστικό χαιρετισμό. Έχουν προ-

ηγηθεί άλλοι το 

ίδιο υπερήφανοι 

στα... μυαλά, 

αλλά ακόμα πιο 

υπερήφανοι για 

τις πολιτικές ιδέες 

που πρεσβεύουν. Σωστά, λοιπόν, το παιδί 

ισχυρίστηκε ότι τον πανηγυρισμό με το 

χέρι τεντωμένο σε στάση προσοχής τον 

έχει «απολαύσει» στο you tube... 

Σ
τις 11 Δεκεμβρίου του 2005, ο Πάολο 

Ντι Κάνιο σκόραρε στο ματς της Λά-

τσιο κόντρα στη Λιβόρνο και έφυγε 

να πανηγυρίσει μαζί με τους οργανω-

μένους οπαδούς των «λατσιάλι». Ο Ιταλός 

σήκωσε ψηλά το χέρι του και χαιρέτησε να-

ζιστικά τους φίλους 

της ομάδας. Καθό-

λου τυχαία. Όχι μό-

νο γιατί ο Ντι Κάνιο 

εν αντιθέσει με το 

δικό μας Γιωργάκη 

τον επιπόλαιο δεν είχε κρύψει ποτέ 

του τις βιτσιόζικες πολιτικές του προτιμή-

σεις, αλλά κυρίως γιατί απέναντί του είχε 

τους οπαδούς της Λιβόρνο. 

● Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι το Λιβόρ-

νο θεωρείται η πατρίδα του Κομμουνιστι-

κού Κόμματος της Ιταλίας. Εκεί ιδρύθηκε το 

Κόμμα το μακρινό 1921, συγκεκριμένα την 

21η του Γενάρη, από τους Αντόνιο Γκράμσι 

και Αμαντέο Μπορντίγκα. Ήξερε λοιπόν ο 

ποδοσφαιριστής της Λάτσιο σε ποιους α-

πεύθυνε τη χειρονομία και τις παρενέργειες 

που θα δημιουργούνταν από την απόφασή 

του να τους προκαλέσει με αυτό τον τρόπο. 

● Τότε, ο Ντι Κάνιο τιμωρήθηκε με μία αγω-

νιστική και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευ-

ρώ. Αλλά υπάρχει και προϊστορία, αγαπητά 

μου παιδιά. Λίγο καιρό πριν είχε ντεμπου-

τάρει τη φασιστοχαιρετούρα 

του στο ντέρμπι της Αιώνιας 

πόλης κόντρα στη Ρόμα! Κι σε 

αυτό το ματς η επιλογή του 

δεν ήταν τυχαία. 

● Οι οπαδοί της Λάτσιο και όχι μόνο ο σκλη-

ρός πυρήνας των φανατικών θεωρούνται 

φασιστικών φρονημάτων, δεν το κρύβουν, 

αντίθετα δηλώνουν υπερήφανα ότι και ο 

Ντούτσε ο Μουσολίνι ήταν οπαδός της ο-

μάδας. Ο αετός μάλιστα, το σύμβολο που 

φιγουράρει στη φανέλα, υπήρξε εντελώς 

συμπτωματικά το σύμβολο των απανταχού 

Μελανοχιτώνων στην Ιταλία. 

● Αντίθετα η Ρόμα υπήρξε πάντα η λαϊκή 

ομάδα, με οπαδούς στην πλειοψηφία τους 

αριστερών φρονημάτων. Ο Ντι Κάνιο με 

σηκωμένο το 

χέρι σε στάση 

προσοχής και 

τα χείλια σφιγ-

Γεγονότα
 Ο Γιώργος Κατίδης, διεθνής ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, 

πανηγύρισε με παρατεταμένο ναζιστικό χαιρετισμό το 

γκολ του κατά της Βέροιας στο ΑΕΚ-Βέροια 2-1. 

Ο ίδιος δήλωσε α) αρχικά ότι ήταν ο γνωστός χαιρετι-

σμός που έχει μάθει από τη Χρυσή Αυγή και το έκανε με 

σκοπό να πανηγυρίσουν μαζί του οι φίλαθλοι της ομά-

δας του στις εξέδρες β) στη συνέχεια ότι δεν εννοούσε 

τίποτα ναζιστικό και ζητάει συγνώμη κ.λπ.

 Σχεδόν όλοι τον αποδοκίμασαν, η ΕΠΟ ανακοίνωσε 

ότι τον αποκλείει ισόβια από τις εθνικές ομάδες, ενώ 

επίκειται  τιμωρία και από την ομάδα του.

Γνώμες μου
 Ο Κατίδης δεν έκανε τίποτα περισσότερο απ’ ό,τι κά-

νει τόσο καιρό η Χρυσή Αυγή, η οποία πρώτα χαιρετά-

ει ναζιστικά/απειλεί/ασκεί βία κ.λπ. κ.λπ. και μετά το 

παίρνει πίσω, λέει «δεν εννούσα αυτό», «δεν καταλά-

βατε καλά», «δεν ήμουνα εγώ», «εννούσα κάτι άλλο» 

κ.λπ., εν ολίγοις κάνει την παλαβή. Την παλαβή έκανε 

και ο Κατίδης. 

 Η πράξη του Κατίδη ή είναι συνειδητή ή όχι. Με βάση 

τις αρχικές δηλώσεις του, είναι. Αν δεν είναι, τότε απλά 

μιμείται επιπόλαια κάτι που βλέπει να συμβαίνει γύρω 

του σε υπολογίσμη κλίμακα (μισό εκατομμύριο Έλλη-

νες ψήφισαν Χρυσή Αυγή, και προφανώς πολλοί απ’ 

αυτύς χαιρετούν ναζιστικά).

 Απ’ ό,τι ξέρω στην Ελλάδα δεν απαγορεύεται να είναι 

κανείς ναζί ή να χαιρετάει ναζιστικά. Δεν έχει ποινικο-

ποιηθεί η σκέψη, όπως σε άλλες χώρες όπου απαγο-

ρεύεται να είσαι ναζιστής/κομουνιστής/αρνητής του 

Ολοκαυτώματος κ.λπ. (με καμιά από τις απαγορεύσεις 

αυτές δεν συμφωνώ).

 Επίσης, δεν απαγορεύεται η εκδήλωση άλλων πο-

λιτικών ή θρησκευτικών αντιλήψεων. Δεν νομίζω να 

υπήρχε η ίδια αντιμετώπιση, αν ένας άλλος ποδοσφαι-

ριστής χαιρετούσε με υψωμένη γροθιά ή σταυροκο-

πιόταν. 

 Μου φαίνεται εξωφρενικό το κριτήριο της ιδεολογί-

ας για τη συγκρότηση των εθνικών ομάδων.

 Συνεπώς, βρίσκω ορθότατη την αποδοκιμασία του 

Κατίδη για το συμβολισμό της πράξης του, αλλά λαθε-

μένη την αντιμετώπισή του με διοικητικά μέτρα. Αυτό 

που θα έπρεπε να γίνει είναι η συζήτηση στη βάση τού 

τι αντιπροσωπεύει ο ναζιστικός χαιρετισμός, τι ήταν/

είναι ο ναζισμός κ.λπ. Δηλαδή στη βάση επιχειρημά-

των: να υποχρεωθεί ο Κατίδης (και ο κάθε Κατίδης) να 

συζητήσει και μάλιστα με βάση τις αρχικές δηλώσεις 

του. Σήμερα οι χρυσαυγίτες ένα πράγμα φοβούνται: 

τη συζήτηση. Γιατί εκεί ή θα υποχρεωθούν να αναπτύ-

ξουν επιχειρήματα ή θα βιαιοπραγήσουν λεκτικά (κι 

όχι μόνο). Και, αντίθετα, ένα πράγμα επιδιώκουν: το 

μονόλογο. 

Αν ο Κατίδης είναι όντως ναζιστής, τότε είναι πιθανό 

ότι η αντιμετώπισή του αυτή: α) θα τον κάνει να εμπε-

δώσει τις αντιλήψεις του β) τον ηρωοποιεί γ) προσφέ-

ρει στη Χρυσή Αυγή ένα προβεβλημένο πρόσωπο για 

το μέλλον.

 Αν ο Κατίδης δεν είναι ναζιστής, αλλά ένας επιπόλαι-

ος νεαρός που ψάχνεται, τότε η αντιμετώπιση αυτή 

είναι πολύ πιθανό ότι θα τον κάνει ναζιστή. Σκέψου να 

είσαι 21 ετών ποδοσφαιριστής και να σου κόβουν την 

μπάλα (γιατί εκεί πάει το πράμα). Πώς θα αντιδράσεις; 

 Εσείς που με διαβάζετε, αν είστε κάποιας ηλικίας, 

δεν έχετε κάνει στα 21 σας χοντράδες που σύντομα ή 

αργότερα πάψανε να σας εκφράζουν; Εγώ, τουλάχι-

στον, πάμπολλες. (Απλά θυμίζω τη φράση του Μπέρ-

τραντ Ράσελ «Δεν θα πέθαινα ποτέ για τις ιδέες μου, 

γιατί μπορεί να έκανα λάθος»). ●

➜ d.fyssas@gmail.com

Ενός φασίστα, μύριοι κρυφοφασίστες έπονται

Ένa Υ.Γ. για τον Κατίδη
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΦύΣΣΑ

Sport-Manifesto
Του ΜΙΧΑΛΗ ΛΕΑΝΗ
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μένα ήθελε πολύ απλά να τους υπενθυμίσει 

ότι οι φασίστες θα σας κερδίζουν πάντα.    

● Παρά το σάλο που ξέσπασε τότε η ιταλι-

κή λίγκα έκανε τη βλακεία να τον αφήσει 

ατιμώρητο, με αποτέλεσμα ο Παολίτο να 

ξαναχτυπήσει. Βέβαια, ο ποδοσφαιριστής 

της Λάτσιο δεν προσπάθησε να κρυφθεί. 

Δεν τον έπιασε πανικός, όπως τον δικό μας 

τον Γιωργάκη τον επιπόλαιο. Ο Ντι Κάνιο εί-

χε δηλώσει τότε, «ο πανηγυρισμός μου δεν 

είχε πολιτικό περιεχόμενο και θα συνεχίσω 

να χαιρετώ τους φίλους της ομάδας έτσι. 

Είμαι φασίστας, αλλά όχι ρατσιστής. Έκανα 

το χαιρετισμό των Ρωμαίων». 

● Πώς γίνεται τώρα να είσαι φασίστας αλ-

λά όχι ρατσιστής, ο Θεός και η ψυχή του το 

ξέρουν. Οι οπαδοί πάντως της ομάδας του 

είχαν προλάβει να διώξουν από το σύλλο-

γο κάτι σκουρόχρωμους ποδοσφαιριστές 

που η διοίκηση είχε μεταγράψει, αδιαφο-

ρώντας προφανώς αν με τις επιλογές της 

διαβρώνει την «καθαρότητα» της ομάδας. 

Από την άλλη τι χαιρετισμός των Ρωμαίων 

ήταν αυτός, όταν τα σύμβολα της Αρχαίας 

Ρώμης εκπροσωπούνται και διακρίνονται 

στο έμβλημα της Ρόμα; Άβυσσος η ψυχή, 

αλλά και το μυαλό του κάθε φασίστα!

● Στην αυτοβιογραφία του μάλιστα είχε 

γράψει, «ο Μουσολίνι ήταν πολύ πειθαρ-

χημένο και ηθικό άτομο, ο οποίος έχει πα-

ρεξηγηθεί από την ιστορία». Μη σας πιάνει 

πανικός και απελπισία για τα λεγόμενά του. 

Τα ίδια περίπου έχει δηλώσει ένα πιο... «υ-

πεύθυνο» άτομο, που διετέλεσε μάλιστα 

και πρωθυπουργός της χώρας, ο Σίλβιο 

Μπερλουσκόνι, ο οποίος φιλοδοξεί να επα-

νέλθει στον πρωθυπουργικό θώκο!

● Ανάλογο περιστατικό έχει σημειωθεί και 

στην Αγγλία με πρωταγωνιστή τον νυν πο-

δοσφαιριστή της Λίβερπουλ Τζόντζο Σέλβι. 

Τότε, τον Νοέμβριο του 2011 το παλικάρι 

αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μπλάκπουλ 

και... φανερώθηκε στο ματς με τη Λιντς (5-0 

νίκησε η Μπλάκπουλ, για την ιστορία). Με-

τά το γκολ που πέτυχε, ζήλεψε τον πανηγυ-

ρισμό αλά Ντι Κάνιο (ο οποίος είχε περάσει 

και από την Αγγλία). Ο ίδιος με δηλώσεις 

του αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση 

με τη ναζιστική ιδεολογία. Απλά είχε σηκώ-

σει το χέρι για να διαπιστώσει αν μυρίζουν 

οι μασχάλες του από την υπερπροσπάθεια.  

● Τον Νοέμβριο που μας πέρασε, η Μπά-

γερν αντιμετώπιζε τη Νυρεμβέργη και ο 

Μάριο Μάντζουκιτς σκόραρε. Ο Κροάτης 

επιθετικός ύψωσε το δεξί του χέρι πανηγυ-

ρίζοντας το τέρμα που πέτυχε μαζί με τον 

Τζερντάν Σακίρι. Και οι δύο κατηγορήθηκαν 

πως ο χαιρετισμός τους απευθυνόταν προς 

τους πρώην Κροάτες στρατηγούς, Άντε Γκο-

τόβινα και Μλάντεν Μάρκατς, οι οποίοι μία 

ημέρα νωρίτερα είχαν αθωωθεί για εγκλή-

ματα πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. 

Αλλά το γεγονός θεωρήθηκε τυχαίο...

● Ακόμα και οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν 

αμαυρωθεί από ναζιστικές χαιρετούρες. 

Συγκεκριμένα, στους Ολυμπιακούς αγώ-

νες του Βερολίνου κατά την απονομή του 

χρυσού μεταλλίου στον Χανς Βέλκε, ο φω-

τογραφικός φακός έχει απαθανατίσει τον 

Ολυμπιονίκη να χαιρετάει ναζιστικά. Άλλες 

εποχές τότε! 

● Πρόσφατα όμως, σε ένα γυμνάσιο των 

ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Greely High 

School, τρεις παίκτριες της ομάδας μπά-

σκετ έβγαλαν φωτογραφία κάνοντας το 

ναζιστικό χαιρετισμό, την οποία πόσταραν 

στο twitter. Να τις βλέπει ο δικός μας ο Γιωρ-

γάκης να μην αισθάνεται μόνος! ●

Η ιστορία ξέφυγε αμέσως από τα 

στενά ποδοσφαιρικά όρια: Το περασμένο Σάββατο, 

η ΑΕΚ δίνει αγώνα ζωής και θανάτου με τη Βέροια. 

Έξι λεπτά πριν το τέλος, ο νεαρός ποδοσφαιριστής 

της Γιώργος Κατίδης με ένα γκολ-καραμπόλα δια-

μορφώνει το τελικό 2-1. Αμέσως μετά την επιτυχία 

του, ο Κατίδης τρέχει προς το κόρνερ και χαιρετάει 

ναζιστικά. Ξανά και ξανά.

Δ
υστυχώς, το είδαμε και αυτό στον οίκο α-

νοχής που ονομάζεται «Ελλάδα του 21ου 

αιώνα». Μετά τα πογκρόμ σε βάρος μετανα-

στών, μετά τους τσαμπουκάδες των βουλευ-

τών της Χ.Α. μέσα στη βουλή, μετά τα μπινελίκια 

του Παναγιώταρου και τις μάπες του Κασιδιάρη, 

ένας ποδοσφαιριστής (μίας από τις ιστορικότερες 

ομάδες της χώρας) χαιρετάει χιτλερικά μπροστά 

σε χιλιάδες φιλάθλους.

Το θετικό ήταν πως η κατακραυγή υπήρξε (σχε-

δόν) μαζική και οι αντιδράσεις άμεσες. Η Ελληνική 

Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέκλεισε διά βίου 

τον Κατίδη από τις εθνικές ομάδες, οι οργανωμέ-

νοι οπαδοί της Original, με ανακοίνωσή τους, τον 

πέρασαν γενεές δεκατέσσερις, ενώ ο ίδιος ο πο-

δοσφαιριστής (προς τιμήν του) δήλωσε πως φεύ-

γει από την ΑΕΚ.

Ωστόσο, οι γνωστοί ψυχοπονιάρηδες νεολάγνοι 

δεν παρέλειψαν και αυτή τη φορά να αναλάβουν 

δράση. Ακούσαμε τις γνωστές ατάκες «Μα παιδί 

είναι, δώστε του μια ευκαιρία», «Χτυπάτε ένα νέο 

τη στιγμή που α) η Χρυσή Αυγή είναι στη βουλή 

β) το ΛΑΟΣ ήταν στη βουλή γ) οι Κύπριοι χάνουν 

τα λεφτά τους δ) ο λαός πεινάει», «Όλοι χωράνε 

στη δημοκρατία», «Το παιδί ζήτησε συγγνώμη, δεν 

φτάνει αυτό;» και φυσικά το απολύτως εξωφρενι-

κό «Αν τιμωρήσουμε τον Κατίδη θα τον στείλουμε 

στην αγκαλιά της Χρυσής Αυγής» (μα ποιος είναι, 

ο Χουλκ;).

Καταρχήν, αυτό το παραμύθι των αθώων ρωμαλέ-

ων και (ουσιαστικά) διανοητικά καθυστερημένων 

νέων πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Το 2013 

ακόμα και τα δεκαπεντάχρονα (μπορούν να) έχουν, 

με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, ολοκληρωμέ-

νες απόψεις επί παντός επιστητού και σίγουρα 

πολύ υψηλότερο iq από πολλούς ενήλικες. Επί-

σης, όλοι αυτοί οι μεσόκοποι φιλεύσπλαχνοι κύριοι 

πρέπει να καταλάβουν πως τους μετανάστες στο 

κέντρο της Αθήνας δεν τους βαράνε γριούλες με 

ομπρελιές αλλά συνομήλικοι (και νεαρότεροι) του 

Κατίδη. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για  τους κουκου-

λοφόρους, τα χουλιγκάνια των γηπέδων κ.ο.κ.

Τέλος, άποψή μου είναι πως ο κάθε Κατίδης είναι 

πιο επικίνδυνος από 1.000 Κασιδιάρηδες καθώς 

κάνει το νεοναζισμό mainstream, τον βάζει στα 

σαλόνια του μέσου Έλληνα. Μην ξεχνάμε δε πως 

ο εν λόγω παίκτης δεν χαιρέτισε «χρυσαυγίτικα». 

Χαιρέτησε ναζιστικά. Δεν κράτησε δηλαδή καν τα 

προσχήματα, όπως κάνουν (κατά καιρούς) ο Μι-

χαλολιάκος και η παρέα του. Πρέπει τέλος να γίνει 

κατανοητό πως ο Κατίδης δεν τιμωρείται για τις 

προσωπικές του απόψεις και ιδέες, όπως πολλοί υ-

ποστήριξαν. Τιμωρείται γι’ αυτό που έκανε δημοσί-

ως και που, στο δικό μου μυαλό, φαντάζει ως (έστω 

έμμεση) φιλοναζιστική προπαγάνδα.

Η τιμωρία του Γιώργου Κατίδη είναι ορθότατη. Δεν 

είναι δυνατόν ένας ποδοσφαιριστής που φλερτά-

ρει με το ναζισμό να φοράει το ελληνικό εθνόσημο 

και να εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς διοργανώ-

σεις. Κάποιοι λένε πως «καταστρέφουμε τη ζωή ε-

νός νέου ανθρώπου για ένα λάθος». Ας το σκεφτό-

τανε πριν το κάνει. Στην τελική, οι πλειοψηφία των 

Ελλήνων ποδοσφαιριστών δεν παίζουν ποτέ στην 

Εθνική (ο Σάντος βέβαια προσπαθεί να το αλλάξει 

αυτό…), ενώ ολόκληρος Βασίλης Χατζηπαναγής 

δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της για ένα γραφειο-

κρατικό ζήτημα. Εξάλλου, η ποδοσφαιρική «καρα-

τόμηση» του Κατίδη λειτουργεί και ως παραδειγμα-

τισμός αφού θα αποτρέψει άλλους αθληταράδες 

να τον μιμηθούν στο μέλλον. Αν, τώρα, ο Κατίδης 

εξελιχθεί σε ένα κράμα Λίο Μέσι και Μητέρας Τερέ-

ζας το ξανασυζητάμε. Φευ, μέχρι τώρα δεν δείχνει 

να έχει τέτοιες προθέσεις και προοπτικές…

Η άνοδος του νεοναζισμού στην Ελλάδα είναι ίσως 

το πιο σοβαρό πρόβλημα της χώρας τα τελευταία 

χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, σοβαρότερο ακόμη και 

από την ίδια την οικονομική κρίση. Όταν μας πρήξει 

κάποιος γραφικός κολλημένος παλαιοκομμουνι-

στής του λέμε: «Τράβα να ζήσεις στη Βόρεια Κορέα». 

Έχετε σκεφτεί πως, αν συνεχίσουμε έτσι, οι κάτοι-

κοι των άλλων χωρών θα φτάσουν να λένε στους 

εκεί νεοναζί: «Τράβα να ζήσεις στην Ελλάδα»;   A

Ενός φασίστα, μύριοι κρυφοφασίστες έπονται

Έγκλημα και τιμωρία
Του ΘΑΝΑΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ
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Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές όλες οι εξελίξεις 

για το κυπριακό ζήτημα βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα 

και από την Καθαρά Δευτέρα το βράδυ άρχισαν οι υψηλού ε-

πιπέδου επαφές μεταξύ Μόσχας και Λευκωσίας, αφού ένας 

προσωπικός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκε 

στην πρωτεύουσα της Κύπρου και είχε συνομιλία στο προε-

δρικό μέγαρο. Ζητούμενο η εξεύρεση δανείου ύψους 5,8 δις 

ευρώ από τη Ρωσία ώστε να αποφευχθεί το «κούρεμα» των 

καταθέσεων. Η Μόσχα, ως αντάλλαγμα, ζητά να κατατεθεί 

επίσημα από την κυπριακή πλευρά η «λίστα των Ολιγαρ-

χών», δηλαδή μία αντίστοιχη «λίστα Λαγκάρντ» όπου θα κα-

ταγράφονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των συνεργατών 

και των αντιπάλων του Κρεμλίνου. Παράλληλα η Μόσχα θα 

έβλεπε με πολύ καλό μάτι την παροχή «εξυπηρετήσεων» 

προς το ρωσικό στόλο από την Κύπρο, ιδιαίτερα τώρα που 

υφίσταται μείζον ζήτημα ανεφοδιασμού των ρωσικών πλοί-

ων λόγω της κρίσης στη Συρία. Με δεδομένη αυτή την κινη-

τικότητα όλα τα τρέχοντα ζητήματα θα είναι ανοιχτά και τα 

επόμενα εικοσιτετράωρα, αφού δεν είναι εφικτή η ύπαρξη 

πλειοψηφίας στην κυπριακή Βουλή για την υιοθέτηση του 

βελτιωμένου πακέτου που προτείνει το Eurogroup.

ο πάρτι Οι Ολιγάρχες στη Μόσχα και το Λονδίνο 
έστησαν μεγάλο χορό στους ρυθμούς της κυπρι-
ακής δημοτικής μουσικής. Για πρώτη φορά από 
την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το ρωσικό 

μαύρο χρήμα «ξεπλένεται» με την υπογραφή μιας υπερ-
κρατικής οντότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας στους 
δύο καταθέτες με λογαριασμό άνω των 100.000 ευρώ σε 
κυπριακή τράπεζα είναι Ρώσος. Το σύνολο των ρωσικών 
καταθέσεων κυμαίνεται από 35 έως και 55 δις ευρώ. Εν-
δεχομένως να είναι και παραπάνω. Από την Παρασκευή 
που μας πέρασε τα χρήματα αυτά είναι απολύτως «λευκά», 
μόλις βγαλμένα από το θεσμικό πλυντήριο.
Τα διεθνή ΜΜΕ απέκρυψαν με ζήλο τόσο την παραπάνω επι-
σήμανση, όσο και το γεγονός ότι κάθε καταθέτης που φορο-
λογείται εφάπαξ με το δασμό αλληλεγγύης αποζημιώνεται 
με ισόποση παροχή μετοχών της Τράπεζας στην οποία δια-
θέτει λογαριασμό. Η μετοχή μιας κυπριακής τράπεζας αυτές 
τις μέρες φθάνει τα 44 σεντς του ευρώ. Αμέσως μετά την 
ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση του συστήματος, η 
τιμή αυτή θα αρχίσει να σκαρφαλώνει. Σε δύο με τρία χρόνια 
τα 44 σεντς θα γίνουν τουλάχιστον 4 ευρώ, ενδεχομένως 
και πολύ παραπάνω. Ο κάθε μεγαλοκαταθέτης Ολιγάρχης 
θα βρεθεί κερδισμένος στο δεκαπλάσιο και βάλε. Ορισμένοι 
από αυτούς που έχουν πολύ μεγάλες καταθέσεις θα διαδρα-
ματίζουν ρόλο μετόχου στην τράπεζα και θα έχουν λόγο.
Παράλληλα, ο κάθε Ολιγάρχης που θα διατηρήσει το λο-
γαριασμό του για τα δύο επόμενα χρόνια σε κυπριακή 
τράπεζα θα λάβει έξτρα bonus σε ομόλογα με εγγύηση 
τα έσοδα του κράτους της Κύπρου από την εκμετάλλευση 
του φυσικού αερίου. Με λίγα λόγια οι Ολιγάρχες, πέρα από 
την αυτονόητη γκρίνια, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. 
Τα τελευταία 3 χρόνια τα επιτόκια στην Κύπρο στις μεγά-
λες καταθέσεις έφθαναν ακόμη και το 10%. Τα κέρδη των 
Ολιγαρχών ήδη υπερκαλύπτουν κατά πολύ το δασμό του 
15,6%, ο οποίος θα τους επιβληθεί στη βάση του Μνημονί-
ου διάσωσης της κυπριακής οικονομίας. 
Η εικόνα αυτή δεν συνάδει με την καταστροφολογία που 
παρακολουθεί κανείς στα ελληνικά και τα κυπριακά ΜΜΕ, 
ούτε με το πνεύμα των δηλώσεων του πολιτικού προσωπι-
κού, ιδιαίτερα στη Λευκωσία και εν μέρει στην Αθήνα. Χα-
ρακτηριστικό αυτής της διάχυτης καταστροφολογίας είναι 
η υπερβολή. Ο ίδιος ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης χαρα-
κτήρισε την τρέχουσα κρίση κάτι ανάλογο με την εισβολή 
του ’74. Πρόκειται, βεβαίως, για αστείο. Τότε απωλέσθη η 
μισή Κύπρος με πόλεμο. Τώρα θα απολεσθούν κάποια χρή-
ματα καταθετών πάνω από 100.000 ευρώ, με έναν εφάπαξ 
δασμό, χωρίς να θιχθούν εργασιακά κεκτημένα, μισθοί, συ-
ντάξεις και ασφαλιστικά ταμεία. Η σύγκριση με τα ελληνικά 
μνημόνια είναι σαρωτική. Αιδώς, Αργείοι.

Πολιτική

Black money 
for ever
Του ΝΙΚΟύ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Τ

τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕΛΟύ ΤΣΕΚΕΡΗ

ΓΙΩΡΓΟύ ΚύΡΙΤΣΗ

Χαλουμίτο
Με ικανοποίηση υπο-
δέχτηκαν οι αγορές το 
κούρεμα των καταθέ-
σεων στην Κύπρο. Το 
χρηματιστήριο του Τό-
κιο άνοιξε με ομαδικό 
χαρακίρι, ενώ οι τρα-
πεζικές μετοχές στην 
Αθήνα βγήκαν εκτός 
διαπραγμάτευσης, 
λόγω σχετικών προ-
φητειών του Νοστρά-
δαμου. Στην Κύπρο 
έγιναν αναλήψεις από 
ΑΤΜ με μπουλντόζες, 
ενώ έχει εκδοθεί και 
προειδοποίηση για 
τσουνάμι. 

Στόχος του κουρέμα-
τος ήταν να πάψει η 
Κύπρος να λειτουργεί 
ως οφσόρ, ώστε να 
αξιοποιηθεί το Λου-
ξεμβούργο, που είναι 
και νησί. Δευτερεύ-
ων στόχος είναι να 
χτυπηθούν οι Ρώσοι 
ολιγάρχες που έχουν 
κατακλύσει το νησί 
και αγοράζουν αφει-
δώς ποδοσφαιρικές 
ομάδες όπως η Τσέλσι 
Λεμεσού. Τα υποκα-
ταστήματα των κυπρι-
ακών τραπεζών που 
βρίσκονται στην Ελ-
λάδα εξαιρούνται του 
κουρέματος και μετά 
από ένα καλό λούσιμο 
θα δωθούν στον Λαυ-
ρεντιάδη.

Το κούρεμα των κυ-
πριακών καταθέσεων 
κατέστη εφικτό στο 
Eurogroup χάρη στο 
12άρι της Ελλάδας που 
έδωσε ο κ. Στουρνά-
ρας. Αμέσως μετά την 
απόφαση, ο πρωθυ-
πουργός κ. Σαμαράς έ-
στειλε μήνυμα συμπα-
ράστασης, με το οποίο 
εύχεται στον κυπριακό 
λαό καλά κρασά, μαζί 
με τις απαραίτητες 
βλακείες περί αδού-
λωτου ελληνισμού. 
Ακολούθως οι κ.κ. Σα-
μαράς, Βενιζέλος και 
Κουβέλης συναντήθη-
καν στο Μέγαρο Μα-
ξίμου και συμμετείχαν 
σε άσκηση εγκατάλει-
ψης της κυβέρνησης 
με ελικόπτερα, ψεύ-
τικα μούσια και άλλα 
σωστικά μέσα. ●



Η κοκκινή γραμμΗ

Τα υπουργεία είχαν υπογράψει 
μνημόνια υποχρεώσεων με το Υ-
πουργείο Οικονομικών. Αλήθεια, τι 
απέγιναν; Τα ελέγχει κανείς; Γιατί 
μαθαίνουμε πάνε κατά διαόλου...

Υπουργός –από τους ασυνεπείς– ζητούσε 
30 εκ. ευρώ άμεση ενίσχυση από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό.Του απάντησαν από το 
Υπουργείο Οικονομικών πως μόνο αν εκπλη-
ρώσει τους στόχους του μνημονίου (του) να 
ξαναπεράσει από το ταμείο.

Άρεσε στο Μαξίμου το σχέδιο του Αντ. Μα-
νιτάκη για την κινητικότητα των δημόσιων υ-
παλλήλων, μέχρι που το απόρριψε η τρόικα. 
Μετά, δεν άρεσε...
 
Συνεπώς, δεν ξενίζει η μεγάλη πίεση που 
ασκήθηκε από τον πρωθυπουργό στον Αντ. 
Μανιτάκη την περασμένη Δευτέρα στο Μαξί-
μου για αλλαγές.

Ισοδύναμα μέτρα στη θέση του χαρατσιού 
προανήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος της ΔΗΜΑΡ Ν. Τσούκαλης. Πάλι τα ίδια.

Για το χαράτσι, πάντως, έγιναν πολλά στο πα-
ρασκήνιο πριν από τη σύσκεψη των πολιτικών 
αρχηγών.

Ο Ευ. Βενιζέλος διαμήνυσε πως δεν εγγυάται 
τη συνοχή της κοινοβουλευτικής του ομάδας, 
για το χαράτσι, χωρίς να υπάρξουν κάποια α-
νταλλάγματα.  

Πάντως μάθαμε πως η τρόικα χαρακτήρισε 
λάστιχο τα κριτήρια που έθεσε ο πρωθυπουρ-
γός για την απομάκρυνση των επίορκων-
κοπανατζήδων δημόσιων υπαλλήλων. 

Παλαίμαχος πολιτικός σχολίασε το μπρος-
πίσω της ΔΗΜΑΡ: «Τι θέλει ο Φ. Κουβέλης και 
βάζει συνεχώς κόκκινες γραμμές; Αφού μετά 
τις παραβιάζει».

Ομόσπονδη λύση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
αντί της εξαφάνισής του, μελετά το Υπουρ-
γείο Παιδείας. Βοσνία έγινε η «Αθηνά».

«Πορεία των ζωντανών» τον άλ-
λο μήνα στη Θεσσαλονίκη από τις 
ισραηλιτικές κοινότητες όλου του 
κόσμου. Για να μην ξεχνάμε...

Τα νέα της εβδομάδας από Ανδρέα Λοβέρδο: 
επιταχύνονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα 
του τον Μάιο.

Τηλε-διάσκεψη την περασμένη Δευτέρα 
στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, για τις 
εξελίξεις στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι και αρ-
μόδιοι ήταν ακροβολισμένοι για τα Κούλουμα.

Εμπλοκές ενόψει των κρίσιμων ιδιωτικοποι-
ήσεων, γιατί ακούμε πως το Μαξίμου «έχει τά-
ξει σε όλους».

Ο πρωθυπουργός φοβάται ηχηρά «όχι» για τις 
αποκρατικοποιήσεις από ΔΗΜΑΡ μεριά.

Και ο Π. Σκουρλέτης ανοίγει πόρτα στη ΔΗ-
ΜΑΡ, μόλις εξέλθει από την κυβέρνηση...

Με ολίγη σύμπραξη με τον αντιμνημονιακό 
Καμμένο, φτιάχνεται η νέα συνταγή εξουσίας.

Η Αλέκα Παπαρρήγα πάντως εξορκίζει τις 
«οπορτουνιστικές πιέσεις» για συνεργασία με 
τον ΣΥΡΙΖΑ. ●

Για πρώτη φορά με πολιτική απόφαση ε-
νός διακρατικού θεσμικού Forum όπως το 
Eurogroup, το πολιτικό σύστημα «βάζει χέρι» 
στις τράπεζες. Οι καταθέσεις των πολιτών εί-
ναι ο πυρήνας των τραπεζών. Ήταν αναπό-
φευκτο. Είναι η πρώτη απόφαση που θίγει το 
απυρόβλητο του χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος. Στην ουσία οι μεγαλοκαταθέτες και οι 
διακινητές μαύρου χρήματος καλούνται να 
πληρώσουν ένα μικρό μέρος από τα κέρδη 
τους, που εξήχθησαν ακριβώς από τη διακίνη-
ση μεγάλων κεφαλαίων. Με λίγα λόγια, η από-
φαση αυτή αποτελεί προειδοποίηση για κάθε 
καταθέτη που θεωρεί πως το απυρόβλητο του 
τραπεζικού συστήματος τον διασφαλίζει για 
όλες τις παράνομες ή μη διαυγείς τραπεζικές 
κινήσεις του. Για σκεφτείτε λίγο. Πώς αισθά-
νεται τώρα ο κάθε εμπλεκόμενος σε λίστες 
Λαγκάρντ ή Λιχτενστάιν;
Οι Ρώσοι Ολιγάρχες και η ρωσική μαφία είχαν 
καλοσυνηθίσει. Το παγκόσμιο, ωστόσο, οικο-
νομικό σύστημα θα έπρεπε κάποια στιγμή να 
εντάξει όλο εκείνο το χρήμα που συσσωρεύ-
εται από νόμιμες ή παράνομες οικονομικές 
δραστηριότητες στην πρώην Σοβιετική Ένω-
ση. Τα κυκλώματα ξεπλύματος από τη Λευκω-
σία έως τη Σιγκαπούρη και από το Μονακό έως 
τα Καϊμάν θα πρέπει κάποια στιγμή να πληρώ-
σουν ένα «τέλος διακίνησης» με αντάλλαγ-
μα τα χρήματα αυτά να εισέλθουν στο ρεύμα 
ροής κεφαλαίων προς επένδυση. Οι Ρώσοι 
καλούνται από ξωμάχοι της παγκόσμιας οικο-
νομία να γίνουν και αυτοί συστημικοί. Επιτέ-
λους. Αυτό έχει ένα κόστος. Ας το πληρώσουν. 
Έχουν να το πληρώσουν.

Η μπλόφα Ο διεθνής ενεργειακός κολοσσός, η 
Gazprom, στα πλαίσια μιας θεατρικής κίνησης 
πληθωρικότητας των ελληνικών και κυπρια-
κών ΜΜΕ, φερόταν πως πρότεινε στη Λευκω-
σία να πληρώσει τα 17 δις ευρώ για τη διάσω-
ση των κυπριακών τραπεζών με αντάλλαγμα 
την κατασκευή και λειτουργία του τερματικού 
σταθμού υγροποίησης του φυσικού αερίου 
στο Βασιλικό (πλησίον της Λεμεσού) και ενός 
«οικοπέδου» για την άντληση φυσικού αερίου 
από τα κυπριακά κοιτάσματα. Πρόκειται ασφα-
λώς για αστείο. Ζήτησε να ανταλλάξει 17 δις 
ευρώ με κάποια τρισεκατομμύρια. «Αυτά είναι 
παραμύθια» επισήμαινε την Τρίτη το πρωί γνω-
στός διευθυντής κυπριακού μέσου ενημέρω-
σης που πρόσκειται στο ΑΚΕΛ. Ποτέ δεν διέβη 
την είσοδο του προεδρικού μεγάρου στέλεχος 
της Gazprom. «Άλλωστε η Κύπρος κατάφερε 
να χαράξει με κόπο τη “χρυσή τομή” μεταξύ 
Αμερικανών, Εγγλέζων, Αράβων, Ισραηλινών 
και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία είναι ένας 
«συνεταίρος», όπως όλοι οι άλλοι. Αν αναβαθ-
μιστεί ο ρόλος της καταρρέει η ισορροπία. Άλ-
λο που δεν θα ήθελε η Άγκυρα» συμπλήρωνε 
με νόημα η ίδια πηγή. «Τα περί GAZPROM είναι 
απλώς δημοσιογραφικές ανοησίες» κατέληξε. 
Στ η ν  Ε υ ρ ώ π η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  χ ρ η μ α τ ο -
οικονομικά κέντρα αμφιβόλου διακίνησης κε-
φαλαίων, αλλά και ως φορολογικοί παράδει-
σοι. Τέτοια είναι το Μονακό, το Λιχτενστάιν, 
τα νησάκια μεταξύ Ιρλανδίας και Βρετανίας, 
τα νησιά Τζέρσεϊ κ.λπ. Η Κύπρος φιλοδόξη-
σε κάποια στιγμή να καταστεί κάτι ανάλογο, 
με «αιμοδότη» τα ρωσικά κεφάλαια. Έφθασε 
η ώρα της κατάθεσης ενός ακριβού «διοδί-
ου», το οποίο ενδεχομένως αυτή τη στιγμή 
να φαίνεται υπερβολικά ακριβό για τους Ρώ-
σους καταθέτες, ενδεχομένως όμως και όχι, 
αν επικρατήσει ψυχραιμία. Όπως φαίνονται 
τα πράγματα και ο ίδιος ο Πούτιν θα ευνοούσε 
μία πιο συστημική και ελεγχόμενη διακίνηση 
ρωσικών κεφαλαίων στην Κύπρο και αλλού. 
Ακόμη και η Μόσχα θέλει να ελέγχει τους δια-
κινητές Ολιγάρχες της. A
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Μ
εγάλωσα στο Λουτράκι σε οικογένεια 
χωρίς ιδιαίτερο μουσικό background 
– ο πατέρας μου άκουγε Τζένη Βάνου 
και ρεμπέτικα, η μάνα μου Γλυκερία. 
Διάβαζα «Ποπ και Ροκ», έβλεπα «Μου-
σικόραμα» κι άκουγα ανελλιπώς Πετρί-

δη. Σε εποχές σκ ληρού διαχωρισμού ροκάδων-
καρεκλάδων, στεκόμουν ανάμεσα. Duran Duran, 
The Smiths,  Housemar tins,  τ έ τοια πράγματα. 

Πρώτη φορά έβαλα μουσική για άλλους στα 18, σε 
μια καφετέρια που είχε ο τότε προπονητής μου στο 
βόλεϊ. Για πλάκα. Έγινε όμως μόνιμο – ειδικά τα καλο-
καίρια που τριπλασιαζόταν ο κόσμος στο Λουτράκι. 
Ανέβαινα τα Σαββατοκύριακα στην Αθήνα κι αγόρα-
ζα δίσκους στο Discobole και τον «Λάλο», μέχρι που 
η κατάσταση αντιστράφηκε. Στα 23-24 μετακόμισα 
στην Αθήνα, έπιασα δουλειά στο Discobole και κα-
τέβαινα το Σ/Κ στο Λουτράκι για να βάζω μουσι-
κή. Δύσκολές εποχές, το ενοίκιό μου ήταν 100 
χιλιάρικα κι ο μισθός 90, έπρεπε να παίζω για να 
συμπληρώνω. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 που ξεκι-
νάω, είναι η εποχή που τελειώνει το Fuzz. 
Υπήρχε το Lycabettus στη Σαρανταπήχου, 
το Banana, το «Άλσος» – ίσως η πιο ποιοτι-
κή περίοδος στην ιστορία του αθηναϊκού 
clubbing. Το δισκάδικο ήταν ακόμα στέκι 
κι ο κόσμος παρθένος προ social media 
κι MP3. Ερχόταν ο Τσιλιχρήστος να ψω-
νίσει για το Mercedes στη Γλυφάδα, ο 
Christo Z για το MAD στη Μύκονο – μα-
ζί με τον Βουράκη τον ιδιοκτήτη. Το 
διανοείσαι σήμερα ότι τότε υπήρχε 
μπάτζετ για να αγοράζουν οι DJs δί-
σκους;

Στο Discobole γνωριστήκαμε 
με τον Mikele, ως υπάλληλοι. Και 
στήσαμε το Dazzle. Εκείνος από 
τον Πύργο, εγώ από το Λουτράκι, 
είναι λίγο «greek 90s dream» η ιστο-
ρία μας. Παίξαμε μουσική που ξέφευ-
γε από το δίπολο house-trance που μο-
νοπωλούσε τότε και, κυρίως, κάναμε πάρτι 
σε ασυνήθιστους χώρους. Σε στριπτιζάδικα 
(με ιδιοκτήτες που ήθελαν να βάλουν χορεύτριες στη 
συμφωνία), σε αποθήκες, πρώτοι παίξαμε σε ξενοδο-
χείο (στο «Galaxy» του Hilton). Είχαμε τόσο κόσμο που 
άνοιγε όλες τις πόρτες. Αν κουβαλάς 500 άτομα μαζί 
σου, κανείς δεν σου λέει όχι. Βέβαια, τα κάναμε όλα μό-
νοι μας, μοιράζαμε flyers, κολλάγαμε αφίσες και λοιπά.

Γελάω με πολλά πράγματα, όταν τα ξανασκέφτο-
μαι. Νομίζω, όμως, με τίποτα περισσότερο από τα τρα-
γικά μποτάκια Buffalo, που έγιναν η επίσημη υπόδηση 
του ρέιβερ και τα φοράγαμε όλοι. Προσδιοριζόμασταν 
πάντως ως ρέιβερ, μου έλεγε η μάνα μου «είσαι απ’ 
αυτούς με τα νερά;», επειδή έβλεπε συνεχώς το ίδιο 
βίντεο όταν έπαιζαν οι ειδήσεις σχετικά θέματα. 

Σιγά σιγά γλυκαθήκαμε και μπήκαμε κανονικά στα 
μαγαζιά, παρατώντας κάπως το underground. Γίνο-
νταν και κάποια ντου από την αστυνομία, δεν θέλαμε 
να την πατήσουμε και να εμφανιζόμαστε στα παρά-
θυρα. Μας δίνει ο Τσίλι το King Size στην οδό Αμερικής 
μια Τρίτη. Είχαμε την ιδέα αντί για flyer να μοιράσου-
με μια κασέτα με σετ μας. Και το γεμίσαμε. Σκέψου 
μετά (ο Τσίλι να έχει εξαφανιστεί) να πρέπει να παζα-
ρέψεις τα ποσοστά σου με τον Μάκη Ψωμιάδη. Αλ-
λά, στο δεύτερο μισό των 90s, η φάση είχε φτάσει 
στο απόγειο. Βοήθησαν και τα περιοδικά που μας 
ανακάλυψαν. Τετάρτη στο +Soda; Γεμάτη. Πέμπτη 
αλλού; Γεμάτο. Και βγάζαμε και καλά λεφτά. Ότι εί-
χαμε γίνει «σταρ», τηρουμένων των αναλογιών, το 
καταλάβαμε στη Μύκονο. Έμπαινες στο καράβι να 
πας να παίξεις κι έβλεπες 200 άτομα να ταξιδεύουν 
για σένα (οι μισοί, βέβαια, φίλοι μας). 

To U-matic ήταν το τελευταίο αποκορύφωμα 
πριν την πτώση. Δεν μας χωρούσε πια το MAD στη 
Συγγρού. Πήγαμε λοιπόν στο τότε Camel (πρώην 

«Εργοστάσιο»), κάναμε μια καλή χρονιά και μετά μας έ-
δωσαν το μαγαζί, με νέο όνομα, να το κάνουμε όπως 
θέλουμε. Ιδιοκτήτης ο Μελετόπουλος, όπως και του 
+Soda. Να δεις ραντεβού για το πώς θα προσδιορίζεται 
ο ήχος των δύο μεγάλων clubs (για να μη συγκρούονται) 
–«εσείς δεν θα παίζετε progressive»– και να σκέφτεσαι, 
είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωπου να διαχειρίζονται clubs 
που τζιράρουν εκατομμύρια; Αλλά τότε, αρχές των 00s, 
ήταν εποχή υπερβολής. Εμείς κάναμε 1.000 εισιτήρια 
κάθε μήνα, αλλά εκείνοι είχαν ξεφύγει τόσο πολύ με τα 
έξοδα που δεν έβγαιναν. Φυσικά, γίνονταν χοντράδες, 
τι να σου πω; Ότι θυμάμαι βραδιές που η είσοδος ανεβο-
κατέβαινε από τα 15 στα 25 ευρώ, ανάλογα με τη ροή της 
προσέλευσης;

Αν βαρύναμε; Αν την είχαμε δει; Φυσικά, 30ρηδες ή-
μασταν. Πηγαίναμε να παίξουμε σε νησιά, προσγει-

ωνόμασταν στο αεροδρόμιο και κρυβόμασταν απ’ 
αυτόν που είχε έρθει να μας υποδεχτεί. Γιατί; Γιατί 
έτσι, για τη σκανταλιά. Ή κλείναμε κατά λάθος 
διπλά events την ίδια ημερομηνία, πήγαινα στο 
ένα εγώ, στο άλλο ο Mikele, λέγαμε μια δικαιο-
λογία «ο άλλος είναι άρρωστος» και παίρναμε 
κανονικά διπλές αμοιβές. Από ένα σημείο και 
μετά, ζητάγαμε πολύ ακριβά ξενοδοχεία. Στην 
Αθήνα έμενα σε υπόγειο και στην Ελούντα 
είχα σουίτα με δική μου πισίνα στο μπαλκόνι. 
Και σίγουρα (θα) είχα και attitude, γιατί μόλις 
άρχισε να φθίνει το πράγμα είδα πολλούς 
να μας λένε «τώρα θα δείτε». Όμως, άρχισα 
να βλέπω και την πτώση. Το πράγμα ξεχεί-
λωνε, διογκωνόταν, έσκασε. Δεν είναι συ-
μπτωματικές οι ομοιότητες με την πορεία 
της γενικότερης κρίσης. Από τις υπέρογκες 
εισόδους, περάσαμε στο free entrance, 
που ούτε αυτό είναι απόλυτα σωστό. Θα 
έπρεπε να είναι πιο ομαλή η μετάβαση, 
αλλά δεν την προετοιμάσαμε σωστά...

Οι Αθηναίοι δεν βγαίνουν για να α-
κούσουν μουσική. Για να διασκεδά-
σουν, βγαίνουν. Δεν είναι κακό αυτό. 
Παλιά, ίσως ο κόσμος να ήταν πιο α-
παιτητικός. Η μεγάλη διαφορά είναι 
ότι τώρα, λόγω κρίσης, δεν πάει χα-
ρούμενος στο club. Δεν αντέχω αυτή 
την κουβέντα για τα ναρκωτικά και 
την dance μουσική. Αν μου πει κάποιος 
ένα είδος μουσικής, από τα σκυλάδικα 
μέχρι το punk, που δεν σχετίζεται με 
κάποια ουσία, τότε να το συζητήσου-
με. Προσωπικά, έχω κάνει λάθη, αλλά 
σαν χαρακτήρας είμαι πολύ αμυντι-
κός για να χάσω την μπάλα. Επίσης, 
πάντα προσπαθούσα να έχω σχέσεις 
έξω από τη σκηνή, να μπορούμε να μι-
λάμε και για τίποτα άλλο. 

Το 2003-4 φρίκαρα και τα παράτησα. 
Σταμάτησα το Dazzle κι αποφάσισα να α-

σχοληθώ περισσότερο με τη δισκογραφική 
μου, την Ntrop recordings, με τις δικές μου 

παραγωγές (είχα ήδη ξεκινήσει από το 1997), 
το σχήμα των Joalz και να μετακομίσω στο Βερο-

λίνο. Εκεί προσγειώθηκα στο κανονικό, μηδένισα 
και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σημαντικούς αν-

θρώπους και να παίξω σε αρκετές πόλεις της Ευρώ-
πης. 

Πολλοί της γενιάς μου δεν προσαρμόστηκαν στη 
νέα εποχή. Δεν ήθελαν να ρίξουν τις αμοιβές, να αλ-
λάξουν τον ήχο τους, να προσαρμοστούν στα νέα 
δεδομένα. Και χάθηκαν. Νομίζω, εγώ έριξα το τουπέ, 
γνώρισα τα καινούργια παιδιά που μοιραία θα μας α-
ντικαθιστούσαν, έπαιξα μαζί τους για λιγότερα λεφτά. 
Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Σήμερα, αυτή η σκηνή έχει 

έρθει στο κανονικό μέγεθός της. Μας αρέσει - δε μας 
αρέσει, είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχθούμε.

«Leon Segka 15 years», Σάββατο 23/3 στο Bios με τη 
συμμετοχή των Felizol (live), Serafim Tsotsonis (dj set), 
Broken Synths, Joalz soundsystem ft. Βάσια Μπακογιάν-
νη & Σtella (€ 6) 

LEON 
SEGΚA
15 χρόνια φαγούρα
Γιορτάζει το Σάββατο 15 χρόνια 

καριέρας και διηγείται πολύ γλαφυρά 
στην ATHENS VOICE την ιστορία του αθη-

ναϊκού clubbing αυτής της περιόδου 

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ
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Το Μέγαρο Μουσικής απέκτησε το δικό του πωλητή-
ριο. Αντικείμενα φτιαγμένα ειδικά για το «M Shop», για 
όλες τις στιγμές, το σχολείο, το σπίτι, για τους φίλους, 
το ταξίδι, το δρόμο. Από ένα απλό t-shirt που φέρει το 
αποτύπωμα μιας πουέντ ή τον τίτλο μια άριας, κούπες 
για τον καφέ ή το τσάι, «έξυπνους» σελιδοδείκτες ή 
μαγνήτες για το ψυγείο, βιβλία, πρωτότυπες τσάντες, 
μέχρι ξύλινες κασετίνες με ξυλομπογιές, μολύβια και 
σημειωματάρια, είναι μερικά μόνο από τα αντικείμενα 
που μπορείτε να διαλέξετε. Και φυσικά τις τσάντες του 
πωλητηρίου, που έχουν τέλειο σχεδιασμό.
Το νέο πωλητήριο στο Mέγαρο Moυσικής είναι, όπως 
φανταζόμαστε, ένα μοντέρνο σύγχρονο και ζωντανό 
πωλητήριο τέχνης. Συντονισμένοι στη μουσικότητα 
του χώρου οι αρχιτέκτονες Ανδρέας Κούρκουλας και 
Μαρία Κόκκινου, που σχεδίασαν το Μουσείο Μπενά-
κη στην Πειραιώς, μέσα από την ιδέα ενός «Δούρειου 
ήχου» αντιπαρέβαλαν μια αντιστικτική μεικτή νότα 
με τη φόρμα του κυλίνδρου, ακατέργαστα υλικά, και 
την αίσθηση της κίνησης. Οι δύο αρχιτέκτονες εξη-
γούν στην AthenS Voice την ιδέα του Δούρειου Ήχου 
και την σχεδιαστική τους προσέγγιση. 

Th
e M

 Sh
op

Το νέο κατάστημα του Μεγάρου Μουσικής 
είναι ένας σύγχρονος, υψηλής αισθητικής 

χώρος, ένας «Δούρειος Ήχος» όπως 
το αποκαλούν οι δημιουργοί του, 

το αρχιτεκτονικό δίδυμο Μαρίας Κοκκίνου
 και Ανδρέα Κούρκουλα

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή η φράση μπορεί να συνοψίσει με τον 
καλύτερο τρόπο τις σκέψεις που χαρα-

κτηρίζουν την αρχιτεκτονική μας πρό-
ταση για το κατάστημα του Μεγάρου 
Μουσικής. Στη μουσική που επικρατεί 
στο κτίριο του Μεγάρου ήρθαμε να 

αντιπαραβάλουμε μια μεικτή νότα σε 
αντίστιξη – σαν δύο διαφορετικές μελωδι-

κές γραμμές σε ένα ταυτόχρονο ήχο. Κινηθήκαμε στον 
αντίποδα μιας ιδέας συμπλήρωσης εναρμονισμού και 
ενσωμάτωσης. Είδαμε το κτίριο σαν ένα δεδομένο φό-
ντο στο οποίο το μαγαζί προβάλλει σαν αυτόνομο αντι-
κείμενο. Μέσα από αυτή τη σχέση φόντου-αντικειμένου 
αποβλέπουμε στο να ανοίξει ένας χωρικός διάλογος. Ο 
διάλογος αυτός ευελπιστεί να διευρύνει τα σημερινά 
πλαίσια του Μεγάρου προς νέες κατευθύνσεις. Η φόρ-
μα-γεωμετρία του κυλίνδρου, τα ακατέργαστα υλικά, 
μαύρη λαμαρίνα, ξύλο και plexiglass και η αίσθηση κι-
νητού αντικειμένου (επίπλωση) αυτονομούνται από 
την υπάρχουσα αίσθηση του κτιρίου και εγκαινιάζουν 
μία νέα κατάσταση στους χώρους του Μεγάρου. Πρό-
θεση είναι αυτή η σπονδυλωτή κατασκευή να βρει και 
άλλες εφαρμογές (μπαρ, βιβλιοπωλείο κ.λπ.) και να 
αποτελέσει μία “νότα” που θα σηματοδο-
τεί τις νέες περιφερειακές λειτουργίες 
που μπορούν να προστεθούν. Οι νέες 
αυτές παρεμβάσεις φιλοδοξούν να 
λειτουργήσουν σαν πυκνωτές που 
θα ζωντανεύουν τους χώρους του 
κτιρίου, προσφέροντας νέες εμπειρίες 
στους επισκέπτες».

Το M Shop (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 210 7282.591) 
λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι 
τις 6 το απόγευμα, ενώ τις ημέρες των παραστά-

σεων θα μένει ανοιχτό μέχρι την έναρξη 
των παραστάσεων. 
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Είναι «χτες» να ποζάρεις ως λίντερ 
αδικημένης ιδέας που αντισηπτικός 
επενδυτής δεν άφησε να γίνει πρά-
ξη. D.I.Y. (Do It Yourself) είναι η ορι-
στική δημοκρατία στην καλλιτεχνι-
κή έκφραση, στην ανταλλαγή υπη-
ρεσιών, στο πάρε-δώσε αγαθών κυ-
ρίως on line. Όσα διαβάζεις τώρα εί-
ναι ένα συνταγολόγιο πράξεων αν-
θρώπων που δοκίμασαν να παρου-
σιάσουν, να διακινήσουν υπηρεσίες 
και δουλειές ελεύθερα.
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου τα τελευταία δέκα 

χρόνια ζει στη Βαρκελώνη. Είναι μουσικός (ού-

τιστας). Μαζί με τον Yacine, τραγουδιστή από 

την Αλγερία, έφτιαξαν τους  Oriental Groove. Το 

δεύτερο άλμπουμ της μπάντας τους «L’Estima 
venç la salvatgia» ηχογραφήθηκε με χρήματα 

που ήρθαν από το Verkami. Ένα από τα  δημοφι-

λέστερα ισπανικά σάιτ crowdfunding*

* Crowdfunding είναι μορφή χρηματοδότησης 
δράσεων που επιλέγει το κοινό μέσα από συγκε-
κριμένα σάιτ στο διαδίκτυο.

Γιατί επιλέξατε το crowdfunding ως μέθοδο χρη-

ματοδότησης του άλμπουμ σας; Ένα από τα πλεο-

νεκτήματα της κρίσης είναι ότι μας έμαθε να σκε-

φτόμαστε διαφορετικά. Όταν αποφασίσαμε να 

βγάλουμε το δεύτερό μας δίσκο, θέλαμε το κοινό 

μας να αποφάσιζε για την ποιότητα της μουσικής. 

Ξεκινήσαμε την προπώλησή του μέσω της ιστο-

σελίδας Verkami. Μέσα σε 45 μέρες μαζέψαμε τα 

λεφτά για το συνολικό κόστος παραγωγής τόσο 

του δίσκου όσο και του promotion, αλλά και των 

«νομικών» θεμάτων που έχει ένας δίσκος. Επιπλέ-

ον δημιουργήσαμε τη δική μας «δισκογραφική», έ-

τσι ώστε ο δίσκος μας να βρίσκεται και στα on line 

μαγαζιά τύπου iTunes, Spotify, Amazon κ.λπ.

Είναι η D.I.Y. «λογική» το μέλλον στην εξέλιξη της 

προσπάθειάς σας; Η λογική του D.I.Y. είναι ό,τι πιο 

όμορφο έχω ανακαλύψει στη μουσική μετά το 

ούτι! Σαν θεσμός αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη μου-

σική, αλλά και την πολιτική πραγματικότητα. Σε 

αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε μπορεί να 

γίνει η βασική ιδέα της αλλαγής... Μην περιμένεις 

τίποτα από τους «μεγάλους». Πολλές μικρές μονά-

δες κάνουμε ένα πολύ μεγάλο σύνολο!

Πότε κυκλοφορήσατε το project σας; Ο δίσκος 

μας έχει ήδη κυκλοφορήσει. Τα πάμε καλύτερα 

απ’ ό,τι περιμέναμε. Ο κόσμος μάς πιστεύει. Δεν 

μπορεί να κάνει αλλιώς. Μας χρηματοδότησε!

http://www.yacineorientalgroove.com/

Oriental Groove

Do It Yourself

 H οριστική 
 δήμοκρατια 
 στην καλλιτεχνικη

 εκφραση και στο 

 παρε-δώσε αγαθών
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Ο –κυρίως– σεναριογράφος Θανάσης Γιαννόπουλος ήταν λίγο μεθυσμέ-

νος το βράδυ που, μαζί με φίλους του, σκέφτηκε να γυρίσουν ένα ντοκι-

μαντέρ για την «ανεξάρτητη» ροκ σκηνή της δεκαετίας του ’80. Τα γυρί-

σματα του «Εδώ δεν υπάρχει άσυλο» δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Ο 

Θανάσης πιστεύει πως αυτό θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά.

Πότε σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε το «Εδώ δεν υπάρχει άσυλο»; Ένα κα-

λοκαιρινό βράδυ κανιβαλίσματος αναμνήσεων, στα Κύθηρα, στο μπαρ του 

κιμπορτίστα των Metro Decay Κώστα Μάστορη. Κάποια στιγμή, στο νιοστό 

ποτό, ο Κώστας είπε: «Φαντάζεσαι να γυριζόταν ένα ντοκιμαντέρ για την ανε-

ξάρτητη σκηνή του ’80;» Λοιπόν, το φαντάστηκα. Πέρασαν 3 χρόνια από τότε.

Μέχρι σήμερα τι έχετε καταφέρει; Να μας απορρίψουν κάμποσες εταιρείες 

παραγωγής, επειδή φοβήθηκαν το μυθοπλαστικό κομμάτι του ντοκιμαντέρ. 

Να συμμεριστούν την ιδέα μας φίλοι και γνωστοί, οι οποίοι μας στήριξαν. Να 

βρούμε τα μέλη των συγκροτημάτων που χρειαζόμασταν. Να βρούμε κάποιες 

καταπληκτικές ηθοποιούς για το μυθοπλαστικό κομμάτι. Να κάνουμε κάμπο-

σα γυρίσματα. Να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που ξεκίνησε σαν ντοκιμα-

ντέρ εξελίσσεται σε κανονική κινηματογραφική ταινία.

Είναι  η D.I.Y.  «λογική» το μέλλον στην εξέλιξη της προσπάθειάς σας; Προφα-

νώς. Δανειζόμαστε κάμερες από μια φιλική εταιρεία παραγωγής. Δανειζόμα-

στε φώτα από το μαγαζί που δουλεύει ο διευθυντής Φωτογραφίας. Γνωστοί 

και φίλοι μάς παραχωρούν τους χώρους των γυρισμάτων. Μαζεύουμε ό,τι 

λεφτά δεν έχουμε για να πληρώσουμε τα απαραίτητα για κάθε γύρισμα. Ψή-

νουμε τυροπιτάκια, κέικ και καφέδες, γιατί ως γνωστόν «νηστικό συνεργείο 

δεν χορεύει».

http://www.sportingsucks.blogspot.gr/

Πριν τρία χρόνια η Ελένη, η Νάσια, 

η Δήμητρα και η Νιόβη αποφάσι-

σαν να ανοίξουν ένα παντοπωλεί-

ο-καφέ. Το έκαναν στο Σύνταγμα. 

Το ονόμασαν Lacandona (Ηπίτου 
4)  από την ομώνυμη ζούγκλα στην 

περιοχή Τσιάπας στο Μεξικό. Στο 

μαγαζί τους υπάρχουν βιολογικά 

και παραδοσιακά προϊόντα από μι-

κρούς παραγωγούς και συνεταιρι-

σμούς, μεγάλη ποικιλία καφέ από 

αφρικανικές και λατινοαμερικά-

νικες χώρες, πολλά είδη τσαγιού, 

κουλουράκια από γυναικείους συ-

νεταιρισμούς, παξιμάδια από τα 

Κύθηρα και πολλά άλλα. Επίσης 

στον πεζόδρομο μπροστά από το 

κατάστημα σερβίρουν καφέ από 

το Μεξικό, τσάι από την Ασία και 

βότανα από την Ελλάδα, φρέσκους 

χυμούς και μπίρες από ελληνικές 

μικροζυθοποιίες.

  

Πότε σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε 

το project σας; Την ιδέα την είχαμε 

εδώ και τρία χρόνια. Πλέον έχουμε 

ένα χώρο που διαχειριζόμαστε συλ-

λογικά και ισότιμα, χωρίς αφεντικά 

και υπαλλήλους.

 

Μέχρι σήμερα τι έχετε καταφέρει; 

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι 

συγκινητική και σταθερή. Υπάρχουν 

αρκετοί άνθρωποι που είναι διατε-

θειμένοι να αλλάξουν μικρές καθημε-

ρινές τους συνήθειες (π.χ. τον καφέ 

που πίνουν), όχι μόνο επειδή είναι πιο 

ποιοτικός και πιο νόστιμος, αλλά και 

επειδή θέλουν να στηρίξουν μικρούς 

παραγωγούς. Πολύ συχνά οργανώ-

νουμε εκδηλώσεις στον πεζόδρομο, 

όπως εργαστήρια παρασκευής σα-

πουνιού, δημιουργίας γλυκών κουτα-

λιού, μαθήματα θεραπευτικής βοτα-

νολογίας και διάφορα άλλα.

 

Είναι  η  D.I.Y. «λογική» το μέλλον 

στη διάδοση, διακίνηση και ανάπτυ-

ξη αγαθών; «Dο It Yourself λογική» 

σημαίνει να καλύπτεις άμεσα και α-

διαμεσολάβητα τις ανάγκες σου. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες βάλαμε 

πολλούς μεσάζοντες στη ζωή μας. 

Ξεχνάμε ότι κάποια πράγματα μπο-

ρούμε να τα κάνουμε και «μόνοι» μας. 

Αυτο-οργανωμένα, συλλογικά και αλ-

ληλέγγυα. Μακάρι το μέλλον να είναι 

μια ζωή χωρίς διαχειριστές. 

www.lacandona.gr

Το www.groopio.com είναι ελληνική πλατ-

φόρμα crowdfunding. Το ξεκίνησαν οι Μανώ-

λης Μανουσάκης,  Δημήτρης Αναγνώστου και 

Ειρηναίος Φιλιππής. 

Πότε σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε το project 

σας; Το 2009, παρατηρώντας την εκρηκτική άνο-

δο ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

MySpace και το Facebook, αποφασίσαμε πως όλες 

αυτές οι ομάδες που άρχισαν να δημιουργούνται 

online θα χρειάζονταν ένα νέο μέσο συγκέντρω-

σης χορηγιών ώστε να μπορέσουν να δράσουν, να 

υλοποιήσουν το έργο τους. Τότε σε όποιον μιλά-

γαμε για το crowdfunding πίστευε πως μιλούσαμε 

για εξωγήινους. Τo 2009 υπήρχαν παγκοσμίως 4 

πλατφόρμες crowdfunding. Σήμερα ξεπερνούν 

τις 300. H αλήθεια είναι πάντως πως τα site του 

εξωτερικού μάς βοήθησαν στο να επαναπροσδι-

ορίσουμε τη λειτουργία του groopio.com. Να το 

κάνουμε καλύτερο και λειτουργικότερο.

Μέχρι σήμερα τι έχετε καταφέρει; Στα δεκα-

πέντε από τα 70 περίπου projects που έχουν α-

νέβει στο groopio.com έχουν μοιραστεί περί-

που 40.000 ευρώ. Επίσης σε συνεργασία με το 

+DESIGN διοργανώσαμε το 1ο Φεστιβάλ Εναλλα-

κτικής Χρηματοδότησης «Πάρε-Δώσε», όπου πέ-

ρασαν 1.000 άτομα, γνώρισαν 10 δημιουργικές ι-

δέες και ψήφισαν αυτήν που τους άρεσε περισσό-

τερο. Ο νικητής κέρδισε 3.023 ευρώ.

Είναι η D.I.Y. «λογική» το μέλλον στη διάδοση 

της τέχνης; Ναι, αρκεί να υπάρχει ένα ολοκλη-

ρωμένο μοντέλο για την κάλυψη όλων των ανα-

γκών του εκάστοτε project, από τη σύλληψη και 

την εκτέλεση της ιδέας μέχρι τη διανομή και 

την προώθησή της.

Lacandona

«Εδώ δεν υπάρχει άσυλο» 

 H οριστική 
 δήμοκρατια 
 στην καλλιτεχνικη

 εκφραση και στο 

 παρε-δώσε αγαθών

Groopio



Το θέατρο Εμπρός παρέμενε κλειστό 

έως τη στιγμή που μια ομάδα καλλιτε-

χνών θέλησε να παράξει τέχνη και διά-

λογο χωρίς συμβιβασμούς. 

Πότε σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε το 

project σας; Το ιστορικό Θέατρο Εμπρός ε-

νεργοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2011 από μια 

ομάδα καλλιτεχνών, αφού ήταν για έξι χρό-

νια κλειστό. Στόχος ήταν η αξιοποίηση ενός 

χώρου του δημοσίου με τρόπους που να ε-

νώνει διαφορετικούς κόσμους των τεχνών, 

της έρευνας και των θεωρητικών επιστη-

μών, ενώ παράλληλα να προτείνει νέους 

τρόπους συμμετοχής και συνδημιουργίας 

πολιτισμού με ένα ανοιχτό κοινό. Έτσι ο πο-

λιτισμός είναι κάτι που συνδημιουργούμε 

μαζί ενεργά και συμμετοχικά. Τον Οκτώ-

βριο του 2012 επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς το 

κλείσιμο του χώρου από το δημόσιο. Έκτο-

τε λειτουργεί ως «Ελεύθερο Αυτοδιαχειρι-

ζόμενο Θέατρο Εμπρός» με βασικό όργανο 

διαχείρισης την Ανοιχτή Συνέλευση και ως 

όργανο υλοποίησης την Ομάδα Λειτουρ-

γίας που εναλλάσσεται κάθε μήνα. Όλες οι 

εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Μέχρι σήμερα τι έχετε καταφέρει; Τη δη-

μιουργία ενός χώρου ανοιχτού σε διάλο-

γο και διαφορετικότητες – ένα χώρο δυ-

νατοτήτων, που εναλλάσσεται και επανα-

προσδιορίζεται με την κάθε του χρήση. Το 

Εμπρός θέλουμε να γίνει ένας ξεχωριστός 

πόλος πολιτισμού μέσα στο κέντρο της Α-

θήνας. 

Είναι η D.I.Y. «λογική» το μέλλον στη διά-

δοση της τέχνης; Η τέχνη είναι αφ’ εαυ-

τής D.I.Y.  Το ζητούμενο είναι αν μπορεί να 

πραγματώνεται και να επικοινωνεί με το 

κοινό με συλλογικό σχεδιασμό και υλοποί-

ηση, και αυτό ακριβώς είναι που καταφέρ-

νουμε στο Εμπρός.

http://kinisimavili.blogspot.gr/ 

Ο «Κύριος Κ», στην πραγματικότητα ο Θοδωρής Κοντάκος, γράφει τραγούδια 

με ελληνικούς στοίχους. Ηχογραφεί τη «νευρική» κιθαροπόπ του στο στούντιο 

«Νήπιο». Το πρώτο του άλμπουμ κυκλοφόρησε από δισκογραφική εταιρεία. Το 

δεύτερο όχι. Κατ’ αρχήν τυπώθηκε σε κασέτα. Τα υπόλοιπα τα λέει ο ίδιος. 

Πότε σου ήρθε η ιδέα να ξεκινήσεις το project σου; Λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου 

μου «Εδώ είναι το σπίτι μου» το 2011, συνειδητοποίησα πως είχε ήδη πάρει σειρά ο δεύτερος. Τα κομ-

μάτια τα είχα καιρό «ετοιμοπόλεμα». Οι ηχογραφήσεις κράτησαν σχεδόν 8 μήνες. Πρόσφατα, στις 16 

Φλεβάρη, τα παρουσίασα στο κοινό. Η νέα μου δουλειά «Σήματα καπνού» διατίθεται από τη σελίδα 

μου www.kosk.gr με τη βοήθεια της Antelma (δισκογραφικού label που σκέφτηκε ο Στάθης Δρο-

γώσης και διαθέτει τις κυκλοφορίες της ελεύθερες στο κοινό).

Μέχρι σήμερα τι έχεις καταφέρει; Να θέλω να συνεχίσω. 

Είναι η D.I.Y. «λογική» το μέλλον στη διάδοση της τέχνης; Δεν ξέρω αν είναι το μέλλον, σίγουρα 

πάντως είναι ένας τρόπος. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα tip για νεότερους DIY-ers. Η Do It Your 

Self λογική δεν οφείλει απαραίτητα να φωτογραφίζει στο τέλος της μέρας έναν και μόνο άνθρωπο. 

Θέλω να πω πως δύο DIY-ers είναι καλύτερα από έναν. Και βέβαια έκαστος στο είδος του! Συμμερί-

ζομαι ακόμα δηλαδή το στίχο του L. Cohen: «Τhere is a crack in everything that’s how the light gets 

in». Κυκλοφόρησα την τελευταία μου δουλειά σε κασέτες, επειδή οι κασέτες ήταν το πρώτο 

«format μουσικής» που γνώρισα όταν πρωτοάκουσα και πρωτοηχογράφησα στο δωμάτιό μου. 

Τότε το έκανα στο τετρακάναλό μου. Τώρα, το κάνω στο studio «Νήπιο». A

Do It Yourself

Θέατρο Εμπρός

Κύριος Κ.
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«Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετά 
το τέλος των σπουδών μου, η οικογένειά 
μου ξεκίνησε τα παγωτά Κayak βασισμέ-
νη σε παραδοσιακές ιταλικές συνταγές. 
Εμπνευστήκαμε τη δημιουργία ενός πα-
γωτού πολύ ποιοτικού με τα καλύτερα και 
πιο αγνά υλικά, όπως για παράδειγμα τη 
φυσική βανίλια Μαδαγασκάρης ή τη σο-
κολάτα Valhrona, που θα έδινε στον κατα-
ναλωτή την ευκαιρία να δοκιμάσει τις 
κλασικές γεύσεις που ήδη γνώριζε 
αλλά και πολύ πιο ιδιαίτερες, όπως 
παγωτό σοκολάτα καγιέν, μαστίχα 
ροζ πιπέρι, lemon grass wasabi. Αλλά 
και γεύσεις παγωτού με “ελληνικότη-
τα”, όπως ψωμί, μελομακάρονο, κου-
ραμπιές, χωριάτικη σαλάτα, τσουρέκι 
και άλλες. 

Οι ιδέες για τις γεύσεις των παγωτών 
μας προήλθαν από φίλους, συνερ-
γάτες και σεφ που συνεργαζόμαστε, 
από ταξίδια μας στο εξωτερικό και 
εκθέσεις, καθώς επίσης και από πε-
λάτες που γνωρίζοντας ότι η ΚΑΥΑΚ 
δημιουργεί κατά παραγγελία γεύσεις 
ζήτησαν αυτές που ήθελαν, όπως το 
σορμπέ μαρτίνι πορτοκάλι, σορμπέ 
εσπεριδοειδή ή σορμπέ βότκα λεμόνι που 
ζήτησε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας κύ-
ριος Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην 
Αθήνα. 

Το ξεκίνημά μας δεν ήταν πολύ εύκολο 

γιατί το παγωτό στην Ελλάδα είναι ένα 
προϊόν με μεγάλη εποχικότητα και τη δε-
καετία του ’90 δεν υπήρχε η άνθηση που 
υπήρχε τη δεκαετία του 2000 στο χώρο 
του καφέ-εστίασης. Έτσι ήταν δύσκολη η 
ανάπτυξη ενός brand τελείως άγνωστου 
και πιο ακριβού σε σχέση με τον ανταγω-
νισμό. Επίσης, λόγω του ότι το εγχείρημά 
μας ήταν και εξακολουθεί να είναι αρκετά 

πρωτοπόρο σε ιδέα και γεύσεις, με 
λιτή παρουσίαση και συσκευασία, 
ήταν αρκετά δύσκολη η εδραίωση 
στην ελληνική αγορά.

Η πολιτική μας είναι τα προϊόντα μας 
να είναι όσο πιο αγνά και φυσικά γίνε-
ται, να μην υπάρχουν καθόλου χρω-
στικές, πρόσθετα ή μη φυσικές πρώ-
τες ύλες, γι’ αυτό και επιλέγουμε στα 
σορμπέ την πρώτη ύλη σε φυσική 
μορφή, την οποία και αποχυμοποιού-
με, όπως επίσης όλα μας τα παγωτά 
περιέχουν φρέσκο γάλα και φρέσκια 
κρέμα γάλακτος.

Τα τελευταία τρία χρόνια και λό-
γω της βαθιάς κρίσης είναι αρκετά 
δύσκολες οι συνθήκες για κάθε ελ-
ληνική παραγωγική εταιρεία, αφού 

συρρικνώνονται τα μερίδια αγοράς και μει-
ώνεται η αγοραστική δύναμη του κατανα-
λωτή. Στην πραγματικότητα όμως πιστεύω 
ότι στη δική μας περίπτωση δεν υπάρχει 
μυστικό επιτυχίας, αλλά ένας συνδυασμός 

παραγόντων και ένα πακέτο προσφοράς 
στον καταναλωτή.  

Θεωρώ ως πιο σημαντικό παράγοντα ε-
πιτυχίας των προϊόντων μας τη σταθερή 
ποιότητα και τη διαρκή δημιουργία και ε-
ξέλιξη χωρίς παρεκκλίσεις από τον αρχικό 
στόχο. Η εταιρεία μας από τον πρώτο χρό-
νο της κρίσης αντέδρασε άμεσα διατηρώ-
ντας σταθερές τις τιμές των προϊόντων μας 
και εφαρμόζοντας μια εμπορική πολιτική 
ανάλογη των συνθηκών που επικρατούν 
στη χώρα μας. Ακόμα, τα τελευταία τρία 
χρόνια, συνεχίσαμε την ανάπτυξή μας δη-
μιουργώντας τρεις νέες boutique στη Νέα 
Ερυθραία, στο Costa Navarino και το καλο-
καίρι που μας πέρασε σε ένα πολύ κεντρικό 
σημείο της Γλυφάδας, στο παλιό Oscar. 

Τέλος, η εταιρεία μας εν μέσω κρίσης ξε-
κίνησε να συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις 
τροφίμων, όπως στη Sial στο Παρίσι τον 
Οκτώβριο του 2012, στην Prodexpo της 
Μόσχας και στην Gulfood στο Ντουμπάι 
το Φεβρουάριο του 2013. Στις εκθέσεις αυ-
τές παρουσιάσαμε  τα παγωτά μας, αλλά 
και το καινούργιο concept “KAYO Frozen 
Yogurt”. Εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον 
για τη διανομή και την αντιπροσώπευση 
μέσω franchise και για τα δύο. Παράλληλα, 
από φέτος δραστηριοποιούμαστε στη Γερ-
μανία με εταιρεία διανομής, καθώς και με 
συμφωνία για franchise store σε κεντρικό 
mall στη Στουτγκάρδη τον επόμενο χρόνο. 
Στην Κύπρο επίσης με έντονη παρουσία στο 
χώρο της μαζικής εστίασης, ενώ στη Ρωσία 
συνεργαζόμενοι με εταιρεία διανομής και 
με προοπτική για καταστήματα franchise. 
Παράλληλα είμαστε σε διερεύνηση της 
τουρκικής αγοράς, καθώς και των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων και της Μέσης Α-
νατολής, μετά και την επιτυχημένη συμμε-
τοχή μας στην έκθεση στο Ντουμπάι. 

Ο στόχος μας είναι να αναπτύξει η εται-
ρεία περαιτέρω την εξωστρέφειά της, με 
παράλληλη διείσδυση στις αγορές μέσω 
διανομής και franchise stores σε καλές το-
ποθεσίες. Για την ελληνική αγορά η επιθυ-
μία μας είναι να εδραιωθούμε περαιτέρω 
και να παραμείνουμε στην κορυφή του το-
μέα του ποιοτικού παγωτού. Κλείνοντας, 
προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε στο 
ελληνικό κοινό ότι τα παγωτά ΚΑΥΑΚ είναι 
100% ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, 
κάτι που δεν γνωρίζει ένα μεγάλο μέρος 
του κοινού». ●  
  

Υπάρχουν καλά νέα. Έρχονται 
από συμπολίτες μας που δη-
μιουργούν και εξελίσσονται 
μέσα στην κρίση, που μετα-

φέρουν με επιτυχία στο εξω-
τερικό ελληνικά προϊόντα και 
ιδέες. Η A.V. σε συνεργασία με 

τη The Newtons Laboratory 
–άλλη μια ελληνική ιστορία 

επιτυχίας, μια νέα και ήδη 
βραβευμένη διαφημιστική 

εταιρεία– παρουσιάζουν ελ-
ληνικές ιστορίες επιτυχίας. 
Αυτή τη φορά μάς διηγείται 

τη δική του ιστορία ο Σάββας 
Σταυρίδης, η «νέα γενιά» των 

παγωτών Kayak, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος 

της εταιρείας. 

Θεωρώ ως πιο 
σημαντικό παράγο-
ντα επιτυχίας των 
προϊόντων μας τη 
σταθερή ποιότητα 

και τη διαρκή δημι-
ουργία και εξέλιξη 
χωρίς παρεκκλί-

σεις από τον αρχικό 
στόχο

Kayak cafe Μεταξά 24-26 & Ζησιμοπούλου 9, Γλυφάδα, 210 8949.130

Η ATHENS VOICE 

σε συνεργασία με 

τη The Newtons 

Laboratory 

παρουσιάζουν 

ιστορίες επιτυχίας

 μέσα στην κρίση Kayak
Οι  Έλληνες με τις καλές ειδήσεις

Επιμέλεια: Δήμήτρα τριανταφύλλού



Ηλεκτρονικες 
αγορες

7+1 βήματα 
για κερδισετε 

χρόνό και 
χρήμα

Θέλετε να αγοράσετε εκείνο το περί-
εργο μπλουζάκι από τη Βολιβία και τη 
νέα θήκη «κασέτα» για το iPhone. Το 
ένα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και το άλ-
λο άργησε να έρθει. Εσείς όμως βιάζε-
στε, το θέλετε τώρα και θα μπείτε στο 
internet να το παραγγείλετε. Ευτυχώς 
οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν περάσει 
τις παιδικές τους ασθένειες και μόνο 
αν μπείτε μεθυσμένοι στη φόρμα αγο-
ράς μπορεί, αντί για το μπλουζάκι με το 
σπάνιο βολιβιανό πουλί, να βρεθείτε με 
το ίδιο το πουλί.

Είναι γεγονός ότι η κάθετη αύξηση της 
χρήσης του internet σημαίνει και πε-
ρισσότερες αγορές μέσω ηλεκτρονικών 
καταστημάτων. Η διαδικασία δεν είναι 
πολύπλοκη, αλλά απαιτεί προσοχή και 
φυσικά επαρκή γνώση του διαδικτύου.

Πέρα από τη χαμηλότερη τιμή και την 
εύρεση προϊόντων που δεν διατίθενται 
στην ελληνική αγορά, ένα ακόμα πλε-
ονέκτημα των διαδικτυακών αγορών 
είναι ότι ο αγοραστής δεν επηρεάζεται 
όπως σε μια βόλτα στα μαγαζιά. Ως επί 
τον πλείστον ξέρει ακριβώς τι θέλει και 
κινείται ανάλογα. 

Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να εντυ-
πωσιαστείτε από τις υπηρεσίες ενός η-
λεκτρονικού καταστήματος. Πρόσφατα 
αγοράσαμε μέσω internet ένα κιμονό. 
Η γιαπωνέζικη εταιρεία είχε τόσο κα-
τατοπιστικό site, που σχεδόν ζηλέψαμε 
το επίπεδο οργάνωσης. Υπήρχαν ακόμη 
και φωτογραφίες με ένα μικρό ξέφτισμα 
του κιμονό, που οι Ιάπωνες πωλητές θε-
ωρούσαν απαραίτητο να γνωρίζουμε. 

Να θυμάστε ότι μπορείτε να αγοράσετε 
σχεδόν τα πάντα. Από ρούχα και αξε-
σουάρ εγκυμοσύνης μέχρι ηλεκτρονικά 
είδη και την εξάτμιση, που νομίζετε ότι 
θα κάνει το «παπί» σας Χαγιαμπούσα. 

Μην ξεχνάτε: Πλέον οι αγορές αυτού 
του τύπου έχουν γίνει πιο ασφαλείς και 
από μια βόλτα στο πάρκο (μια ηλιόλου-
στη μέρα). Εκτός από το να είστε νηφά-
λιοι,  ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα 
που θα σας γλιτώσουν α) τις καταθέσεις 
β) από την ανατροφή ενός σπάνιου βο-
λιβιανού πτηνού και γ) από τη γνωριμία 
με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

Σε είδα να γελάς αμέριμνα. Ποστάρισες όλες τις φωτογρα-
φίες των διακοπών και άρχισες να ανεβάζεις στο instagram 
φωτογραφίες απ’ όλα τα γκάτζετ και τα βιβλία που αγορά-
ζεις online. Σε είδα να αφήνεις σχόλια κάτω από τα άρθρα 
της Athens Voice, να γελάς ή και να αρπάζεσαι με τους 
anonymous τρολ. Κλείνεις εισιτήρια για θέατρα, προβολές 
και ταξίδια μέσω δικτύου, πληρώνεις το ΦΠΑ σου, μιλάς με 
τους φίλους σου σε δεκάδες social media και όταν είσαι 
down, βγαίνεις ξανά online για να κάνεις shopping ή έστω 
window shopping. Σε βρίσκω στο δίκτυο. Στο ανανεωμένο 
athensvoice.gr, στις πλατφόρμες crowd funding για πάρε-
δώσε αγαθών και καλλιτεχνικής έκφρασης, επικοινωνώ 
μαζί σου με τις εκατοντάδες νέες εκφράσεις και emoticons. 

Και αν χαθούμε, ξέρεις πού θα με βρεις.

Η ζωή στο δίκτυο
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Δεν αγοράζετε 
το πρώτο αντι-
κείμενο που 
πληροί –με μια 
πρώτη ματιά– 
τις προδιαγρα-
φές που θέλετε. 
Κάντε μια έρευ-
να αγοράς, διότι 
τα ηλεκτρονικά 
καταστήματα 
είναι πάρα πολ-
λά και μπορείτε 
να βρείτε αυτό 
ακριβώς που 
ψάχνετε σε τιμή 
που ανταποκρί-
νεται στο δικό 
σας βαλάντιο.

Βρήκατε ό,τι ψάχνατε 
στη «σωστή» τιμή, 
όμως έχετε αγοράσει 
ξανά από το ίδιο ηλε-
κτρονικό κατάστημα; 
Σιγουρευτείτε με ένα 
απλό googlάρισμα 
και ψάξτε για σχόλια 
άλλων αγοραστών, 
που τις περισσότερες 
φορές είναι εξόχως 
διαφωτιστικά για την 
ποιότητα υπηρεσιών 
του συγκεκριμένου 
καταστήματος. Μπο-
ρείτε ακόμα και να 
επικοινωνήσετε με το 
κατάστημα μέσω mail 
ή chat για να πάρετε 
τις απαντήσεις που 
θέλετε. 

Ναι, υπάρχουν και 

στις διαδικτυακές 

αγορές «ψιλά γράμ-

ματα». Π.χ. ακόμα 

και στην περίπτωση 

που η εταιρεία δεχθεί 

επιστροφή του προ-

ϊόντος, δεν υπάρχει 

περίπτωση να σας 

επιστρέψει τα έξοδα 

αποστολής. Κινήστε 

άμεσα τη διαδικασία 

επιστροφής –αν 

χρειαστεί–, αφού τα 

περισσότερα ηλε-

κτρονικά καταστήμα-

τα δίνουν περιθώριο 

δύο εβδομάδων. 

Εννοείται ότι πρέπει 

να τσεκάρετε και την 

εγγύηση.

Φθηνό προϊόν 
δεν σημαίνει 
απαραίτητα 
συμφέρουσα 
αγορά. Βρή-
κατε το πι-
γκάλ με την 
εβένινη λαβή 
σε τιμή σοκ. 
Είδατε όμως 
το κόστος των 
εξόδων απο-
στολής; Συχνά 
ένα φθηνό 
γκάτζετ γί-
νεται ακριβό 
λόγο εξόδων 
αποστολής. 

Φθάσατε λοιπόν στη 

στιγμή της πληρωμής. Η 

αντικαταβολή είναι τελικά 

ο ασφαλέστερος τρόπος, 

αλλά τα περισσότερα ξένα 

διαδικτυακά καταστήματα 

δεν δίνουν αυτή τη δυνατό-

τητα. Τι κάνετε; Κατ’ αρχάς 

ακολουθήστε με συνέπεια 

τη διαδικασία για πληρωμή 

με προπληρωμένη –κατά 

προτίμηση– ή πιστωτική 

κάρτα. Το πιο σημαντικό 

είναι η διεύθυνση της σελί-

δας που βάζετε τα στοιχεία 

της κάρτας να ξεκινάει με 

https: (secure) και όχι απλά 

http. 

Άλλος ένας τρόπος είναι να 

ανοίξετε λογαριασμό Pay 

Pal. Πρόκειται για το μεγα-

λύτερο και πιο ασφαλές 

σύστημα online πληρωμών 

που πληρώνει για εσάς, μέ-

σω της κάρτας σας.

Οι ηλεκτρο-
νικές αγορές 
έχουν και 
δασμούς. Για 
αγορές από 
την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση 
δεν υπάρ-
χουν δασμοί, 
ενώ εκτός 
ευρωπαϊκής 
ένωσης οι 
δασμοί ποι-
κίλλουν.

Αφού ολοκληρώσα-
τε την παραγγελία 
κρατήστε όλα τα 
στοιχεία της συναλ-
λαγής, όπως το e-
mail επιβεβαίωσης, 
και φυσικά ελέγξτε 
αν η χρέωση στην 
πιστωτική κάρτα εί-
ναι ίδια με το πόσον 
της αγοράς. 

Τέλος μη ξε-

χνάτε ότι οι 

υπερβολικά 

χαμηλές 

τιμές μπορεί 

να κρύβουν παγίδες. 

Η απογοήτευση θα είναι 

μεγάλη αν το iPhone 

σας βγει άιιι... fone.
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Η μόδ α  σ το Ίν τερνε τ 
Οι νέες τάσεις της μόδας αποκτούν πλέον ένα πραγματικό παράθυρο, της οθόνης του υπολογιστή σας. 

Αυτό το καλάθι αγορών έχει πολύ στιλ. 

Ιoanna Κourbela  
Το πρώτο σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα Ελληνίδας σχεδιά-

στριας (eshop.ioannakourbela.com) σας ταξιδεύει, χωρίς να χρεια-

στεί να βγείτε από το σπίτι, στην τελευταία λέξη της μόδας, γυναι-

κείας και ανδρικής, κάνοντάς σας δώρο τα έξοδα αποστολής, είτε 

βρίσκεστε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Επιπλέον, θα παραλά-

βετε την παραγγελία σας, εντός δύο ημερών εάν πρόκειται για την 

Ελλάδα ή εντός τεσσάρων για το εξωτερικό, ενώ έχετε στη διάθεσή 

σας όλους τους πιθανούς τρόπους πληρωμής: με κατάθεση σε τρα-

πεζικό λογαριασμό, πιστωτική κάρτα, μέσω paypal ή και με αντικα-

ταβολή. Ioanna Kourbela Shop, Αδριανού 109, Πλάκα, 210 3224.591

Heel
Κάτι περισσότερο από μια εταιρεία ενδυμάτων, το εργαστήρι μόδας 

Heel προτείνει ένα εναλλακτικό μοντέλο παραγωγής, που βασίζε-

ται στην ισότητα και την εργασία με δίκαιους όρους. Το www.heel.
gr προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία e-shopping παρέχοντας 

εικόνα και video για την παρουσίαση των ρούχων, η μοναδικότητα 

των οποίων τα καθιστά «Στολίδια τέχνης». Η εύκολη πλοήγηση 

και η αγορά σε 3 απλά βήματα συνδυάζονται με την ασφάλεια της 

5ετούς λειτουργίας με πωλήσεις στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον 

κόσμο. Τα μεταφορικά έξοδα για Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση εί-

ναι εντελώς δωρεάν. ●

Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου 
Ανανεώθηκε και βρίσκεται ήδη στον «αέ-

ρα» η νέα ιστοσελίδα των βιβλιοπωλείων 

Παπασωτηρίου (www.papasotiriou.gr), 
προσφέροντάς σας δεκάδες δυνατότητες 

όπως: γρήγορη αναζήτηση με τίτλο, συγ-

γραφέα ή ISBN, δωρεάν μεταφορικά για 

όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των €39,95, 

δυνατότητα ονομαστικής κράτησης βιβλί-

ων και παραλαβής από το κατάστημα προ-

τίμησης, χωρίς να απαιτείται προπληρωμή 

και, το σημαντικότερο, ασφάλεια συναλλα-

γών. Επίσης, πώληση e-books, παιχνιδιών, 

gadgets, δώρων, χαρτικών ειδών, αλλά και 

φυσικών / βιολογικών προϊόντων. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 3323.300, 
support@papasotiriou.gr 

Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης 
Ο ηλεκτρονικός Ευριπίδης παρέχει τη δυνατότη-

τα στους αναγνώστες να αποκτήσουν γρήγορα, 

εύκολα και οικονομικά όλα τα είδη που βρίσκονται 

διαθέσιμα στα καταστήματά του. Νέες και παλιό-

τερες εκδόσεις βιβλίων από όλες τις κατηγορίες, 

σχολικά, χαρτικά, γραφική ύλη, είδη προσωπικής 

οργάνωσης, αναλώσιμα Η/Υ, είδη ζωγραφικής, 

εργαλεία γραφής και εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι 

άμεσα διαθέσιμα από το πλήρως ενημερωμένο 

ηλεκτρονικό κατάστημα των βιβλιοπωλείων Ευ-

ριπίδης (www.evripidis.gr), από όπου μπορείτε να 

κάνετε τις αγορές σας  με συνέπεια και ασφάλεια. 

Χαλάνδρι, Ανδρέα Παπανδρέου 11, 210 6800.644-6, 
Ανδρέα Παπανδρέου 8, 210 6813.661 / Κηφισιά, 
Κηφισίας 310, 210 8075.792. www.facebook.com/
evripidis.books, www.twitter.com/evripidisbooks 

Τα κ α λύ Τερα βιβλια  onl ine 
Με την ασφάλεια των συναλλαγών να είναι εγγυημένη, οι μεγαλύτεροι εκδοτικοί 

οίκοι σάς δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε από το σπίτι ή το γραφείο, μέσω 

Ίντερνετ, όποιο βιβλίο αναζητάτε. Ενημερωθείτε για τις προσφορές και τους τρό-

πους πληρωμής και περιηγηθείτε στις μεγαλύτερες online βιβλιοθήκες. 
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Βιβλιοπωλεία Ιανός 
Με περισσότερους από 130.000 

τίτλους βιβλίων κάθε κατηγορί-

ας, το ianos.gr είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα και πιο ενημερω-

μένα ηλεκτρονικά βιβλιοπω-

λεία. Στην ιστοσελίδα μπορεί-

τε να περιηγηθείτε σε όλες τις 

νέες κυκλοφορίες βιβλίων, στα 

best sellers, στα αντικείμενα 

τέχνης του IANOSART, να βρεί-

τε εκπληκτικές προσφορές, να 

ακούσετε το IANOS RADIO και 

να ενημερωθείτε για τις εκατο-

ντάδες εικαστικές, θεατρικές 

και μουσικές εκδηλώσεις και 

παρουσιάσεις βιβλίων γ νω-

στών Ελλήνων και ξένων συγ-

γραφέων, που διοργανώνει ο IANOS, με τη 

συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων των 

γραμμάτων και των τεχνών. Σταδίου 24, 210 
3217.917 

Εκδόσεις Ωκεανίδα 
Όλες οι νέες και παλαιές εκδόσεις, τις οποίες 

μπορείτε πολύ εύκολα να ανακαλύψετε στα 

«ράφια» της ιστοσελίδας www.oceanida.gr 
και να τα προμηθευτείτε με ασφάλεια. Εάν 

είστε παραδοσιακός, μπορείτε να κάνετε 

τις αγορές σας με αντικαταβολή, πληρώνο-

ντας την υπηρεσία courier με την παραλα-

βή. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιή-

σετε κάρτα μέσα από τη φόρμα παραγγελί-

ας. Η παραγγελίες εντός Αττικής φθάνουν 

το πολύ σε 48 ώρες και εκτός Αττικής σε 

72 ώρες, με το κόστος αποστολής να είναι 

€5. Κεντρικά γραφεία: Δερβενίων 38, 210 

3806.137, info@
oceanida.gr

Εκδόσεις 
Μεταίχμιο 
Και στο iBookstore 

της Apple μπορούν πλέον 

οι αναγνώστες να βρουν τα 

ηλεκτρονικά βιβλία των εκ-

δόσεων Μεταίχμιο, χρησι-

μοποιώντας τη λέξη-κλειδί 

«Metaichmio». Τα βιβλία διαβά-

ζονται με την εφαρμογή iBooks 

σε iPhone, iPod touch και iPad, 

ενώ οι εκδόσεις διαθέτουν μέ-

χρι σήμερα 300 e-books (σε 

epub και pdf) από το ebooks.
metaixmio.gr, καθώς και από 

άλλα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Επίσης, 

μπορείτε να διαβάσετε βιβλία των εκδό-

σεων στο Kindle ή στο PC/Mac/Laptop με 

τις εφαρμογές Kindle, μέσω του μεγαλύτε-

ρου ηλεκτρονικού καταστήματος βιβλίων 

στον κόσμο, το Amazon. Για πληροφορίες 

και διευκρινήσεις στείλτε email στα edp@
metaixmio.gr και edp1@metaixmio.gr. Ιππο-
κράτους 118, 211 3003.500

Εκδόσεις Αστάρτη 
Οι εκδόσεις που έφεραν πρώτες το 

ελληνικό κοινό σε επαφή με σημα-

ντικά ονόματα της παγκόσμιας λο-

γοτεχνίας (Μαρσέλ Λιμέ, Πασκάλ 

Μπρικνέρ, Τζο Όρτον, Ντίνο Μπουτζάτι 

κ.ά.), αλλά και με Έλληνες οι οποίοι στη συνέ-

χεια γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, σας δίνουν 

τη δυνατότητα πολύ εύκολα να αποκτήσε-

τε όποιον τίτλο θέλετε ηλεκτρονικά, μέσω 

της ιστοσελίδας www.ekdoseis-astarti.gr. 
Επίσης, τις παραγγελίες σας μπορείτε να 

κάνετε και με email (astarti-@otenet.gr) και 

φαξ (210 3806.597), με ταχυδρομικά έξοδα 

αντικαταβολής €3,50 για όλη την Ελλάδα. 

Καλλιδρομίου 20, 210 3829.829 ●

Τεχνολογια  design 
Πρωτότυπα δώρα για τους άλλους και για εσάς με ένα κλικ. Επιλέξτε ανάμεσα σε χρηστικά είδη,

προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, ιδιαίτερα αντικείμενα και έργα τέχνης. 

Hocus Pocus 
Έξυπνη ιστοσελίδα που ντύνει τα iPhones 

σας με θήκες από διάφορες μάρκες και φέ-

τος, γιορτάζοντας τα πρώτα της γενέθλια, 

εγκαινιάζει τη δική της παραγωγή, με δη-

μοφιλή σχέδια αλλά και δημιουργίες Ελλή-

νων και ξένων καλλιτεχνών. Είναι το πρώτο 

100% ελληνικό κατάστημα που χρησιμο-

ποιεί την τεχνική 3D Image Printing για την 

εκτύπωση ολόκληρης της επιφάνειας μιας 

θήκης (και των πλαϊνών), ενώ μπορείτε να 

παραλάβετε την παραγγελία σας μέσα σε 

μία μόλις ημέρα στις χαμηλότερες τιμές της 

αγοράς. www.hocuspocus.gr 

You.Gr 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα τεχνολογίας & 

lifestyle της Info Quest Technologies, με 

περισσότερα από 8.000 προϊόντα σε πολύ 

καλές τιμές, μεγάλη ευκολία στην πλοήγη-

ση και την αγορά και υπηρεσίες που ταιριά-

ζουν σε όλους. Έτσι, μπορείτε να πληρώ-

σετε με πιστωτική κάρτα ή αντικαταβολή, 

να παραλάβετε την παραγγελία σας αυθη-

μερόν, ακόμα και δωρεάν. Θα βρείτε από 

notebooks, tablets, smartphones, desktops, 

περιφερειακά και τηλεοράσεις, αλλά και  

λύσεις θέρμανσης και κλιματισμού, όργανα 

γυμναστικής, προϊόντα προσωπικής φρο-

ντίδας και μικροσυσκευές, ενώ σας δίνεται 

η δυνατότητα να κάνετε ακόμα και προπα-

ραγγελία, ώστε να είστε οι πρώτοι που θα 

αποκτήσετε ένα παιχνίδι π.χ. αμέσως μόλις 

κυκλοφορήσει.

Ding 
Περισσότερα από 280 αντικείμενα design 

στην οθόνη σου, ιδανικά δώρα για κάθε 

περίσταση, όπως πουφ σε απίθανα χρώ-

ματα και σχέδια, μικρά έπιπλα, πολύχρωμα 

φωτιστικά, τσάντες για laptop από πυρο-

σβεστικές αντλίες, μοναδικά σετ φαγητού 

για το γραφείο για να μην πηγαίνεις στη 

δουλειά με το ταπεράκι και πολλά άλλα. Στα 

συν μια μοναδική ιδιαιτερότητα: μπορείς 

να ορίσεις εσύ πόσα χρήματα διαθέτεις και 

να σου εμφανιστούν αμέσως τα αντίστοιχα 

προϊόντα. Με upon request για πιο ειδικές 

περιστάσεις, όπως επιχειρηματικά δώρα ή 

δώρα γάμου. www.ding.gr, Σοφ. Βενιζέλου 
21, Χαλάνδρι, 210 6892.256 

Apples to zebras 
Μια μεγάλη αλλά προσεγμένη συλλογή από 

έργα γνωστών και νέων designer και καλλι-

τεχνών, από χειροποίητα κοσμήματα, τσά-

ντες και t-shirts μέχρι deco items, αφίσες 

και βιβλία τέχνης, σε προσιτές τιμές. Με εύ-

κολο μενού πλοήγησης, απλή διαδικασία α-

γοράς, ασφαλείς συναλλαγές και δυνατό-

τητα πληρωμής χωρίς πιστωτική κάρτα, ε-

κατοντάδες ιδιαίτερα προϊόντα και αντικεί-

μενα φθάνουν στο χώρο σας, με ένα κλικ 

στο www.applestozebras.eu   A

Πειραιώς Prepaid Card

Για όσους δεν θέλουν να κάνουν τις ι-
ντερνετικές αγορές τους με πιστωτική 
ή χρεωστική κάρτα, η Τράπεζα Πειραι-
ώς κάνει τη διαφορά με την Prepaid 
Card, η οποία μάλιστα μπορεί να πάρει 
τρεις μορφές. Δηλαδή: Είναι η μόνη 
προπληρωμένη κάρτα που μπορείτε 
να εκδώσετε από το Ίντερνετ μέσα από 
το  www.piraeusbank.gr/prepaid, ο-
ποιαδήποτε στιγμή, την ώρα που σερ-
φάρετε και βρήκατε μια φοβερή προ-
σφορά. Το μόνο που χρειάζεστε είναι 
τα στοιχεία της ταυτότητάς σας και το 
κινητό σας τηλέφωνο για να λάβετε τα 
στοιχεία της, και σε λίγα λεπτά η κάρτα 
είναι έτοιμη για αγορές μέχρι €150. Την 
ίδια κάρτα μπορείτε εύκολα να αναβαθ-
μίσετε σε επαναφορτιζόμενη πλαστική 
κάρτα, για αγορές σε οποιοδήποτε κα-
τάστημα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
ακόμα και να ζητήσετε την πλαστική μη 
επαναφορτιζόμενη Πειραιώς Prepaid 
Gift Card για να την κάνετε δώρο στα 
αγαπημένα σας πρόσωπα. Πληρ. www.
piraeusbank.gr/prepaid, 18218

Μέγαρο 
Μουσικής 

Προμηθευτείτε εισιτήρια για ό-
λες τις εκδηλώσεις που γίνονται 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

μέσω της ιστοσελίδας του www.
megaron.gr, από όπου μπορείτε να ενη-
μερωθείτε και για το πρόγραμμα. 
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  bookvoice
Επιμέλεια: ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή

   Στάζι. Η πρώτη λέξη που σκέ-
φτεσαι για την πρώην Ανατολι-

κή Γερμανία. Κι όμως στις «Μέρες που 
λιγόστευε το φως» (μετ. Τεό Βότσος, 
Κλειδάριθμος), μέρες που εκτυλίσσο-
νται στη ΛΔΓ κυρίως, η Στάζι ζήτημα 
να αναφέρεται μια φορά...

  Κατά τ’ άλλα, το μυθιστόρη-
μα του Όιγκεν Ρούγκε, καλο-

δουλεμένο ζιγκ-ζαγκ στις συνέπειες 
του «υπαρκτού» μέχρι να σβήσει το 
άστρο του τελείως, δεν το αφήνεις 
από τα χέρια σου. Κάτι ανάμεσα στο 
«Goodbye Lenin» και την «Αρραβωνι-
στικιά του Αχιλλέα», από έναν ρωσικής 
καταγωγής μαθηματικό που εκτοξεύ-
τηκε στο λογοτεχνικό προσκήνιο με 
μια εναλλακτική σάγκα, έξοχα μοντα-
ρισμένη, βασισμένη στην ιστορία μιας 
υποδειγματικής σοσιαλιστικής οικο-
γένειας – της δικής του.  

  Ούτε τον Χόνεκερ αναφέρει ι-
διαίτερα ο Ρούγκε, σε αντίθεση 

με τον Κουμανταρέα που τον έχρισε 
πρωταγωνιστή (βλ. «Θάνατος στο Βαλ-
παραΐζο», Πατάκης). Στο fb τις προάλ-
λες έπεσα πάνω στο εξής post της vena 
georgakopoulou: «Ό,τι εγκλήματα και 
να είχε κάνει ο Χόνεκερ, αυτό δεν του άξι-
ζε – να τον μπλέξει Έλληνας συγγραφέας 
με πόρνες και ναζήδες. Κι όλα αυτά από 
συμπάθεια». Είμαι περίεργη να δω τι θα 
γράψουν οι κριτικοί.  

  Νέος Γιάννης Μακριδάκης, «Του 
Θεού το μάτι« (Εστία). Στο φόντο οι 

«πιο κρίσιμες» εκλογές από την εποχή 
της μεταπολίτευσης. Και σε πρώτο πλά-
νο ένας Χιώτης αφοσιωμένος στη γη 
του, σε κουβέντα με το Σκιάχτρο που 
φτιάχνει για το χωράφι του. Ένας θια-
σώτης του σοσιαλισμού αλά ελληνικά, 
περιστοιχισμένος από όψιμους επανα-
στάτες, με την πλάτη φορτωμένη από 
δουλειές, ένα βήμα πριν την κάλπη, σε 
δίλημμα. Επιτρέπεται να προδώσει ο 
ευεργετηθείς; Λογοτεχνία και πολιτι-
κή, σήμερα, πάνε μαζί. 

  Επιστρέφω στον Κουμανταρέα 
και στα γράμματα που αντάλλαξε 

το ’60 και το ’70  με το νεανικό του φί-
λο Βασίλη Βασιλικό. Βρίσκονται όλα, 
προς επιμέλεια και έκδοση, στα χέρια 
του Θανάση Νιάρχου, που τους βάζει 
και τους δύο κάθε τόσο σε κουβέντα 
με βουλευτές και υπουργούς. Ενημε-
ρωτικά, όταν ο πρώτος αρνήθηκε να 
υποβάλει αίτηση προς «αθανασία», 
υπέβαλε ο δεύτερος αλλά ηττήθηκε. 
Ακαδημαϊκός τελικά εξελέγη ένας 
άλλος της γενιάς τους, ο Θανάσης 
Βαλτινός. ●

Λεπτομερειες

Από τη ΣτΑυρουλΑ πΑπΑΣπυρου
stavroulapapaspirou@gmail.com

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.

Η απόλαυση των κόμικ-στριπς είναι ότι τελειώ-

νουν γρήγορα και εύκολα, μέσα σε έναν καγχα-

σμό. Είναι απολαυστικά γιατί τα ανέχεται άνετα 

το σώμα και το μυαλό. Σκάνε μπροστά σου σαν 

παλιοί φίλοι από το σχολείο και σου λένε «το 

νέο ανέκδοτο που κυκλοφόρησε». Λίγο-πολύ 

γνωρίζεις τους ήρωες, οι ατάκες είναι ακαριαίες, 

κυλάνε εύκολα από τα αριστερά προς τα δεξιά 

της σελίδας – κι αν σου αρέσουν, μπορείς να δια-

βάσεις και το επόμενο στριπάκι, από κάτω.

τ
α κόμικ-στριπς του Άκη Μελάχρη «Ιστορίες της 
ζούγκλας» ανεβαίνουν εδώ και δέκα χρόνια στο 

filaki.gr με «σοβαρή» επιτυχία. οι ήρωες είναι 

ο πληθυσμός και η πανίδα της ζούγκλας, αλ-

λά με όλα τα γνωρίσματα μιας σύγχρονης αστικής 

ζούγκλας και αρκετές αναφορές στα cult κόμικς. ο 

προϊστορικός τάραμαν με τη χοντρή γυναίκα, ο πα-

παγάλος Φρίξος, οι πυγμαίοι ιθαγενείς, η μαϊμού με το 

πούρο. οι ιστορίες, υστερίες. Φωνές, λαμογιές, αμο-

ράλ πλάκες, αρκετό σεξ, απάτες και ελαφριά x-rated 

διάθεση, τόσο «σχολική» που καταλήγει αθώα.

τώρα, ο Άκης Μελάχρης κυκλοφόρησε ένα επετειακό 

άλμπουμ με 120 ιστορίες από τα δέκα αυτά χρόνια, με 

τίτλο «JUNGLY: Υστερίες της ζούγκλας» που κυκλοφο-

ρεί στα βιβλιοπωλεία και έστησε δύο animated trailers 

για το κόμικ. Απολαύστε ξένοιαστα σαν να είναι το 

καθημερινό ανεκδοτάκι την ώρα του καφέ. 

I n f o  Το «JUNGLY: Υστερίες της ζούγκλας» κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις «animatic-vision» στα βιβλιοπωλεία: 
Άγκυρα Πολυχώρος, Ευριπίδη, Παρ’ Ημίν, Πολιτεία, Πρω-
τοπορία, Χριστάκη, Comicon, Comicstrip, Jemma Press, 
Solaris. Θεσσαλονίκη: Ιανός, Μαλλιάρης, Πρωτοπορία, 
book2go (KTEΛ & OΣΕ). Πάτρα: Animatic Vision Comics 
shop. filaki.gr, animatic-vision.gr -Γ.Ν.

J u n g ly
Υςτεριες της

ζοΥγκΛας
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 ÇΤις μέρες που λιγόστευε το φωςÈ 
Eugen Ruge

Βραδιά ανάγνωσης στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών

Βραδιά ανάγνωσης και λογοτεχνικής 

συζήτησης με επίκεντρο το εξαιρετικά 

ενδιαφέρον βιβλίο του Eugen Ruge «Τις 
μέρες που λιγόστευε το φως» (εκδ. Κλει-

δάριθμος, μτφ. Θ. Βότσος), το οποίο τά-

ραξε τα νερά στη Γερμανία αλλά και διε-

θνώς, καθώς μεταφράστηκε σε περισ-

σότερες από 10 γλώσσες, διοργανώνει 

το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών. Στο βιβλίο, 

το οποίο το 2011 βραβεύτηκε με το Γερ-

μανικό Βραβείο Βιβλίου, ο Ruge αφηγεί-

ται την προσωπική του ιστορία στο πέ-

ρασμα 50 χρόνων και τεσσάρων γενε-

ών, περιγράφοντας μια ζωή καθορισμέ-

νη από την ιδέα του κομμουνισμού στο 

Μεξικό, στη Ρωσία και την πρώην Ανα-

τολική Γερμανία μέχρι το 1989. Τη συζή-

τηση θα συντονίσει ο μεταφραστής 

Γιάννης Καλιφατίδης, ενώ η συζήτηση 

θα γίνει στα γερμανικά και τα ελληνικά 

με ταυτόχρονη μετάφραση. Στις 21 Μαρ-
τίου, 20.30, με ελεύθερη είσοδο.
Ομήρου 14-16, 210 3661.000
www.goethe.de/athen

«Η κρίση του θεάτρου, ΣΤ΄»
Γιάννης Βαρβέρης, εκδ. Αλεξάνδρεια

ο έκτος και τελευταίος τόμος με κείμενα 

θεατρικής κριτικής του γ.Β. (2010-2011, 

όλα στην «Καθημερινή») αποπερατώνει 

(αναγκαστικά, λόγω του αιφνίδιου θανά-

του του) ένα έργο-υπόδειγμα: κριτικής 

δομημένης με αισθητικά και όχι κρυφο-

συντεχνιακά κριτήρια, κομψής (και καθό-

λου δήθεν) γραφής, που σου θύμιζε πως 

αξία δεν έχει το «τι» αλλά «πώς» το λες – α-

πόδειξη σεβασμού στο μόχθο των άλλων 

(όταν φυσικά υπάρχει). τέλος, αποτελεί ο-

λοκλήρωση ενός απαραίτητου για όποιον 

αγαπάει το θέατρο ιστορικού εργαλείου, 

καθώς απ’ όλους τους τόμους περνάει 

σχεδόν όλη η θεατρική παραγωγή από το 

1976 μέχρι το 2011. Δ.Μ.      

21/3, 18.00
Άνθρωποι του πνεύματος, καλλιτέχνες, α-
θλητές και δημοσιογράφοι επιλέγουν και 
διαβάζουν το ποίημα που αγαπούν στον 
Ιανό (σταδίου 24). Διαβάζουνοι Νάνος Βα-
λαωρίτης (ποιητής), Χρήστος Γιανναράς 
(Καθ. Πανεπιστημίου), Ανδρέας Μήτσου 
(συγγραφέας), Μάκης Παπαδημητρίου (η-
θοποιός) κ.ά. Διαβάζουν και τραγουδούν οι 
Γιώργος Ανδρέου (συνθέτης), Μελίνα Ασλα-
νίδου (τραγουδίστρια), Αφροδίτη Μάνου 
(τραγουδοποιός), Μάνια Παπαδημητρίου 
(ηθοποιός- τραγουδίστρια) κ.ά.

Τα 
«ελευθερα 
υδαΤα» 
υποψηφια 
για 
βραβευση 
 
T o  β ι β λ ί ο  τ ο υ 
Γι ά ν ν η  Τσ ί ρ ο υ , 
«Ελεύθερα ύδατα» 
(εκδ.  Πα τάκ η),  η 

θεατρική μεταφορά του οποίου παρουσι-
άζεται φέτος στην εφηβική σκηνή της Στέ-
γης Γραμμάτων και Τεχνών από την ομάδα 
Grasshopper, σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγε-
νοπούλου, είναι στη Βραχεία λίστα για την 
κατηγορία «Βραβείο σε συγγραφέα εφηβι-
κού μυθιστορήματος» από το Ελληνικό Τμή-
μα της IBBY (International Board on Books 
for Young People) / Κύκλος Ελληνικού Παι-
δικού Βιβλίου. Του αξίζει να το πάρει.

τι Νεα 
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Κάτω από έναν τίτλο, ο οποίος αναφέρεται σε ρήση του 
καλλιτέχνη Joseph Beuys (έργα του οποίου επίσης ανή-
κουν στη συλλογή Δασκαλόπουλου), η έννοια της ζωής 
μετριέται σε θανάτους μικρούς ή μεγάλους. Το «σώμα» 
ως πεδίο διαπραγμάτευσης όλων των εμπειριών είναι 
το κύριο θέμα, και αυτό δεν μοιάζει να είναι καθόλου 
άτοπο σε μια περίοδο ηθικής, κοινωνικής και οικονομι-
κής κρίσης ως αποτέλεσμα της ευρύτερης «ανθρώπινης 
κατάστασης» – της ανθρώπινης φύσης. 

Α
ρχίζοντας τη διαδρομή από το έργο «Representation» 
(1937) του Ρενέ Μαγκρίτ, το οποίο απομονώνει το 
σώμα μιας γυναίκας από τον ομφαλό μέχρι την αρχή 
των μηρών, ο θεατής μπαίνει άμεσα στο νόημα. Στην 

πορεία θα συναντήσει γυμνά αριστουργήματα του Πικάσο, 
του Ότο Ντιξ και του Balthus σε «αντιπαράθεση» (ή άμεση 
σχέση) με το πολύ πιο σύγχρονο γλυπτό της Σάρα Λούκας 
«Bunny Gets Smokkered», ένα γεμισμένο γυναικείο καλσόν 
σε σχήμα γυναικείου σώματος με αυτιά από κουνελάκι αντί 
για πρόσωπο... Το ένα έργο ενισχύει το νόημα του άλλου, 
ως απόδειξη και των λεγόμενων του ποιητή Έλιοτ, ότι κά-
θε ποίημα από έναν καινούργιο ποιητή ρίχνει καινούργιο 
φως και νόημα και στα δικά του. Για περίπου 70 έργα της 
πινακοθήκης, υπάρχουν 70 αντίστοιχα από τη Συλλογή 

Ήμουν κι εγώ εκεί

Στο εδιμβουργο 
για τη συλλογη 
Δασκαλόπόυλόυ
Περισσότεροι από τριάντα χιλιάδες
επισκέπτες έχουν περάσει ήδη από την 
έκθεση «From Death to Death and 
Οther Small Tales», στην Εθνική 
Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης
της Σκοτίας, η οποία παντρεύει έργα 
της «δικής μας συλλογής», του Δημήτρη
Δασκαλόπουλου δηλαδή, με αυτά
της Εθνικής Πινακοθήκης.

Της Μαρίνας Φωκίδη

Δασκαλόπουλου. Παρόλα αυτά οι αίθουσες δεν είναι πα-
ραγεμισμένες και ο σεβασμός των επιμελητών απέναντι 
σε κάθε έργο και σε κάθε ενότητα που παρουσιάζεται είναι 
αξιοθαύμαστος. Σε αντίθεση με πολλές εκθέσεις που βλέ-
πουμε τελευταίως, στις οποίες απουσιάζει η «οικονομία» 
στην επιμέλεια, μάλλον για λόγους εντυπωσιασμού μέσω 
της πληθώρας, σε αυτήν ο θεατής έχει το χώρο να δει και 
να απομονώσει επεισόδια που τον εντυπωσιάζουν, τα ο-
ποία και πιθανά θα του μείνουν ανεξίτηλα. 

Στο γιορταστικό Σαββατοκύριακο, όμως, για την έκθεση δεν 
απουσίαζε κάνεις. Ο Νίκολας Σερότα (γενικός διευθυντής των 
Tate), ο Ρίτσαρντ Φλοντ (director at large του New Museum) 
και η Νάνσι Σπέκτορ (διευθυντήρια του Guggenheim), είναι ο-
ρισμένοι ανάμεσα σε πολλούς άλλους γνωστούς της Τέχνης 
οι οποίοι, πέρα από την επίσκεψη στην έκθεση, κανείς μπορεί 
να φανταστεί γιατί παραβρίσκονταν εκεί. Ο Δημήτρης Δα-
σκαλόπουλος είναι γενναιόδωρος, το λένε οι άλλοι για αυτόν, 
το λέει μόνος του και για τον εαυτό του. Αυτά που κάνει μέχρι 
στιγμής βοηθούν κυρίως τα μουσεία στα οποία απευθύνεται, 
άλλα και μερικώς την Ελλάδα  – λειτουργούν διπλωματικά 
για την καλή φήμη της χώρας μας σε (τουλάχιστον) εκατο-
ντάδες θεατές. Τώρα ξεκινάει και το ίδρυμα στην Ελλάδα. 
Χωρίς συγκεκριμένο χώρο, άλλα με συγκεκριμένες δράσεις 
και χρηματοδοτήσεις, με φαβορί το ΕΜΣΤ. (Ανακοινώσεις τον 
Ιούνιο.) Από τις πρώτες εξ αυτών ήταν το έργο του Δημήτρη 
Παπαϊωάννου που έκανε την πρεμιέρα του στη Σκοτία, αυτό 
το Σαββατοκύριακο, παρουσία των επίτιμων καλεσμένων. Λί-
γο πάρα πολύ μακρύ στο χρόνο, άλλα καίριο στις εικόνες και 
ταιριαστό με το θέμα της έκθεσης. Άγνωστο το σχήμα στους 
διεθνείς καλεσμένους, με έκανε να αναρωτηθώ πώς και ο 
Δημήτρης Παπαϊωάννου δεν έκανε ποτέ διεθνή καριέρα επί 
της ουσίας, ακόμη και μετά τους Ολυμπιακούς.

Τις μέρες που ήμασταν στη Σκοτία ξεκίνησε και το κυπριακό... 
θρίλερ. Μεταξύ τυριού και αχλαδιού, ρίχνω κλεφτές ματιές 
στο κινητό παρακολουθώντας την κατάσταση. Με όλα αυτά 
δεν μπορείς παρά να αναρωτηθείς, πού βρίσκεται η αναγκαι-
ότητα της τέχνης; Ο Δασκαλόπουλος απαντάει σε αυτό σε 
ανεπίσημο γεύμα προς τους Έλληνες δημοσιογράφους. Τον 
ενδιαφέρει καταρχήν η σύγχρονη τέχνη, ο πολιτισμός, και 
αυτό πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, επομένως θα 
στηρίξει τους καλλιτεχνικούς δημόσιους θεσμούς και πρω-
τοβουλίες. Εξηγεί το όραμά του με ζήλο και σιγουριά. Αν και 
είμαστε τυχεροί να τον έχουμε ανάμεσά μας στην Ελλάδα, 
υπάρχει μια παγκόσμια τάση στην εποχή μας οι συλλέκτες 
να πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν (ή και να γίνονται) οι 

ίδιοι επιμελητές των εκθέσεών τους, καλλιτέχνες, διευ-
θυντές μουσείων και χωρίς όριο.  Είναι φυσικό, εφόσον 

είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης της τέχνης. Αυτό 
δεν βγαίνει πάντα σε καλό. Αν και δεν του αρέσει 

ακριβώς να αποκαλείται συλλέκτης, είμαι σχεδόν 
σίγουρη ότι ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος θα το α-

ντιληφθεί τώρα που μπαίνει δυναμικά στο χώρο, 
όχι μόνο της συλλογής, αλλά και της υποστήρι-

ξης. Σημασία έχει κανείς να δει πραγματικά τι 
ανάγκες υπάρχουν και να στηρίξει ανάλο-

γα, όχι μόνο αποτυχημένα εγχειρήματα 
προκειμένου να «φέρει  προσωπικά την 

αλλαγή», άλλα και επιτυχημένα πα-
ραδείγματα για να δημιουργήσει 

ευγενή άμυλα. Μόνο μέσα από 
τις αληθινές συνεργίες θα 

πάει ο τόπος μπροστά. 
Ο Δασκαλόπουλος, 

πιστεύω, θα το 
κάνει. A

Ο Δασκαλόπουλος 
θα στηρίξει τους 
καλλιτεχνικούς 

δημόσιους 
θεσμούς και 

πρωτοβουλίες.  

(μπροστά) Sarah Lucas, 
Bunny Gets Snookered #10, 1997 

(Συλλογή Δ. Δασκαλόπουλου) 
και (πίσω) Balthus (Balthasar 

Klossowski de Rola), 
Le Lever (Getting Up), 1955 

(Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης της Σκοτίας)

Marcel Duchamp, 
Fountain, 1917/1964 
(Συλλογή Δ. Δασκαλόπουλου)
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Rhadoo, σελ. 35

PURESSENCE  
Μουσαφίρηδες από το Μάντσεστερ

λ
ίγο πριν την ηχογράφηση του επόμενου μουσικού κεφαλαίου της ιστορίας τους, 
ο τραγουδιστής και frontman των Puressence James Mudrizcki και ο κιθαρίστας 
Lowell Killen έρχονται για περιοδεία στην Ελλάδα και μια εμφάνιση στην Αθήνα. 
Κιθάρα και φωνή στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου. Μια ακουστική 

βραδιά με τραβηγμένα καλώδια και επιλογές από το σύνολο της indie rock δισκογραφίας 
τους. Από το ομώνυμο ντεμπούτο του 1996 μέχρι  το Solid State Recital του 2011. Θα α-
κουστούν οι ακουστικές εκδοχές των δύο Puressence σε γνωστά κομμάτια τους, όπως τα 
I Suppose, Τhis Feeling, Casting Lazy Shadows, In Harms Way, Drop Down to Earth και India.
Σαν το σπίτι σας, παιδιά.
Σταυρόςτου Νότου, Kεντρική Σκηνή, Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος, 210 
9226.975. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 15 με ποτό. Προπώληση: Σταυρός του Νότου, Φραντζή 
14, 1ος όροφος, www.viva.gr. Στις 28/3. -ΓιώρΓος Δημητρακοπουλος
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
«Μορφές που νιώθεις ότι σε κοιτούν ακόμη κι ό-
ταν δεν το δείχνουν. Μορφές υπερευαίσθητες που 
προστατεύονται πίσω από μία –φαινομενική μονα-
χά–αποστασιοποίηση» γράφει η  ιστορικός τέχνης 
Ντόρα Ρογκάν για την έκθεση ζωγραφικής «Στη 
διαπασών» με πρωταγωνιστές πορτρέτα που σε 
ωθούν να φαντάζεται τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματα τους. Τitanium Yiayiannos Gallery, 27/3 
- 14/4, Βασ. Κωνσταντίνου 44, 210 7297.644

BOHEMIANS
Η γκαλερί The Breeder εστιάζει σε καλλιτέχνες 
διαφορετικών γενεών (ο μεγαλύτερος έχει γεν-
νηθεί το 1933 και ο νεότερος το 1982) που έχουν 
επιλέξει την περιοχή του Μεταξουργείου και του 
Κεραμεικού ως μόνιμη κατοικία και χώρο εργα-
σίας τους. Συμμετέχουν οι: Λυδία Δαμπασίνα, 
Κατερίνα Κανά, Μιχάλης Κατζουράκης, Μανώ-
λης Μπαμπούσης και άλλοι. Ως  23/3, Ιάσωνος 45, 
210 3317.527

ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
Συνήθως ζωγραφίζουν εικόνες που κοσμούν βι-
βλία, αλλά αυτή τη φορά φτιάχνουν έργα εμπνεό-
μενοι από αυτά. Διακεκριμένοι αλλά και νεότεροι 
εικονογράφοι παιδικών βιβλίων εκθέτουν έργα 
στα πλαίσια μια σειράς αφιερωμάτων με άμεση ή 
έμμεση αναφορά στο σύμπαν του βιβλίου. Συμμε-
τέχουν οι: Νικόλας Ανδρικόπουλος, Έφη Λαδά, 
Δήμητρα Ψυχογιού κ.ά. Επιμέλεια έκθεσης: Ίρις 
Κρητικού. Ως 30/3, Ianos, Σταδίου 24, 210 3217.810

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ
Πώς αντιδρούμε όταν πρέπει να κάνουμε κάτι χω-
ρίς οι ίδιοι να το έχουμε επιλέξει; Πόσο μια επανά-
σταση είναι ενταγμένη μέσα στο ίδιο το σύστημα; 
Στο «Λεόντιος και Λένα» ο Μπίχνερ θίγει ευθέως 
θεμελιώδη ζητήματα της ύπαρξης. Η νεοσύστατη 
ομάδα Koperti (Αλ. Αϊδίνη, Αλ. Μαυρόπουλος κ.ά.) 
το παρουσιάζει χωρίς προσθήκες ή διασκευές στο 
λόγο του συγγραφέα. Ως 23/4, Bios Main, Πειραιώς 
84, 210 3425.335

επιλογές Tης ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΑΜΙΓΟΥ-ΠΑΠΩΤΗ ➜ epiloges@athensvoice.gr

www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 

Guide», ένας πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστιατό-

ρια, bars και clubs. 

Λυδία Δαμπασίνα

Ο εξαίρετΟς κύρίΟς ΜαρκΟύλακης

Θ
α πρέπει να ξεκινήσω με μια ομολογία: δεν συνωστίζομαι στους φανατι-
κούς θαυμαστές του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Τη σκηνική σιγουριά 
του αρκετές φορές την έχω εκλάβει ως προπέτεια, με αποτέλεσμα κάθε 
φορά που επιλέγω να δω παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, να προ-

σέρχομαι στην πλατεία του θεάτρου (και) με διαθέσεις όρνεου. Όλοι μας έχουμε 
τις αδυναμίες μας, και τις προκαταλήψεις μας. Και είναι αλήθεια, η μεγαλύτερη 
χαρά έρχεται όταν οι τελευταίες καταρρίπτονται. Όπως τώρα, στον «Επιθεωρη-
τή». Ο Χλεστακόφ του Μαρκουλάκη ήταν, εκτός από χάρμα οφθαλμών, πηγή 
απόλυτης ικανοποίησης. Αν η ερμηνεία του ήταν ζυγαριά θα την έπαιρνε για το 
μαγαζί του ο πιο τίμιος μπακάλης της πόλης. Τοποθετημένος μετωπικά στην 
πλατεία, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της παράστασης από το σκηνοθέτη (Σπύρος 
Ευαγγελάτος), στιγμή δεν έπεσε στην παγίδα να μας «κολακέψει». Με οίστρο 
που θα ζήλευε γεναριάτικη γάτα, έχτισε ένα φλογισμένο ρόλο κίντερ-έκπληξη. 
Πίσω από την γκαζωμένη κίνηση και την γκροτέσκα μάσκα, μας έδωσε την 
ευκαιρία να αντιληφθούμε πως ο «ψευδοεπιθεωρητής» του –αυτός ο υπαλλη-
λάκος που οι διαφθαρμένοι προύχοντες της μικρής πόλης στην τσαρική Ρωσία, 
από παρεξήγηση, τον περνούν για επιθεωρητή και τον εξαγοράζουν με χρήμα-
τα, προκειμένου να κάνει τα στραβά μάτια για τις ατασθαλίες τους– είναι ένα 
κακομαθημένο παιδί, που βρήκε το βάζο με το μέλι και βούτηξε και τα δυο του 
χέρια μέσα. Θα τον δικαιολογήσουμε; Όσο και τους τυφλούς της Ζακύνθου ή τον 
Έλληνα δημόσιο υπάλληλο που χρηματίζεται σκεπτόμενος: τι είναι τα χιλιάδες 
ευρουδάκια που κλέβω μπροστά στα εκατομμύρια των μιζών; Όταν φύγει δε από 
τη σκηνή, αφήνοντας τους απατεώνες απατημένους και τρομαγμένους στην α-
νακοίνωση της άφιξης του αληθινού επιθεωρητή, αρνιόμαστε να τον ξεχάσουμε. 
Γιατί, αν είναι ο καθρέφτης της προμετωπίδας του έργου «Δεν πρέπει να τα βάζεις 
με τον καθρέφτη, φταίει η φάτσα σου», μας έχει υποχρεώσει να τον κοιτάμε αναρω-
τώμενοι: «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, υπάρχει μεγαλύτερος απατεώνας από εμένα;» 
Θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9-11, 210 3643.700

-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ
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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

Το θεατρικό έργο «Γάμοι, κηδείες και δεν έχω να φορέσω τίποτα» της Άννας Χα-
τζησοφιά, για να γελάσεις, στο Booze Cooperativa (Κολοκοτρώνη 57). • Την έκθεση 

παραδοσιακών μουσικών οργάνων φτιαγμένα από απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα, και 
κατασκευάστηκαν από τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος κατάρτισης που υλοποίησε το 
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. 21/3, 17.30, Τεχνόπολις, κτίριο Αεριοφυλάκιο 2, Πειραιώς 100, Γκάζι 

ScINtIllA
Η σπίθα. Η δύναμη της ψυχής. Μια γυναικεία 
συμμορία έρχεται από το παρελθόν και ανοίγει 
λογαριασμούς με το σήμερα. Η δύναμη του «εμείς», 
αντίδοτο στα αδιέξοδα μονοπάτια. Μια ξεχωριστή 
παράσταση κίνησης και λόγου στο θέατρο «Ακαδή-
μεια» σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ευγενία Παλλή-

καρη, Ειρήνης Αδάμου. 

ΔΩΡΟ 4 ΔΙπΛΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Η ATHENS VOICE δίνει 4 διπλά εισιτήρια 

σε 4 αναγνώστες. Δύο για την Κυριακή 
31/3 (1) και δύο για την Δευτέρα 1/4 (2) 

στις 21.15. Ανάλογα με ποια παράσταση θέλετε να 
παρακολουθήσετε στείλτε SMS: ΑVP (κενό) 1 ή AVP 
(κενό) 2, ονοματεπώνυμο στο 54121 μέχρι την Τρί-
τη 26/3 στις 10.00 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο του 
θεάτρου (Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος, 
210 5125.600). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1, 23 με ΦΠΑ

ΚΟΥΡΕΛΙ
Τα τελευταία δύο χρόνια δε νοείται θεατρική σεζόν 
χωρίς ανέβασμα έργου με την υπογραφή του Ντέ-
νις Κέλι. Το «Κουρέλι» (πρώτο έργο του) ανεβαίνει 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου με τους Θύμιο 
Κούκιο και Ελίνα Ρίζου στη Νέα Θεατρική Σκηνή 
του Faust. Το θέμα; Δύο αδέλφια, ένα αγόρι και ένα 
κορίτσι, αφηγούνται την ιστορία της σκληρής ενη-
λικίωσής τους. 

ΔΩΡΟ 15 ΔΙπΛΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Η ATHENS VOICE σάς δίνει 15 διπλά 
εισιτήρια για την Παρασκευή 29/3, 

21.30. Στείλε SMS: AVP (κενό) 3, ονομα-
τεπώνυμο στο 54121 μέχρι την Τρίτη 26/3 στις 
10.00 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με SMS και 
τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο του 
θεάτρου. (Καλαμιώτου 11 & Αθηναΐδος 12, πλατεία 
Αγίας Ειρήνης, 210 3234.095)
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ
Τώρα καθηγητές στις Σχολές Καλών Τεχνών, τότε φοιτητές του. Δεκαπέντε παλιοί μαθητές 

του ζωγράφου Δημοσθένη Κοκκινίδη αποτίνουν φόρο τιμής στον καθηγητή τους με αυτή την 
ομαδική έκθεση που διοργανώνεται από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Συμμετέχει 
ο ζωγράφος-δάσκαλος κι οι παλιοί μαθητές του, καλλιτέχνες: Χάρης Κοντοσφύρης, Χρήστος 

Χαρίσης, Μάριος Σπηλιόπουλος κ.ά. Μέγαρο Εϋνάρδου, 26/3 - 27/4, Αγ. Κωνσταντίνου 20 &
 Μενάνδρου, 210 3234.267 

ΠΑνηΓύρι 2013 ΣχολήΣ Μωραΐτή 
Κάθε χρόνο η κοινότητα του λυκείου της 

Σχολή Μωραΐτη ετοιμάζει 3ήμερη εκδήλωση 

για να παρουσιάσει τα έργα και τη δουλειά 

όλων των παιδιών κάθε τάξης με μουσικές, 

θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, δια-

γωνισμούς, αθλητισμό, μαγειρική, εκθέσεις 

και παιχνίδια που σκοπό έχουν την ενίσχυση 

διαφόρων ιδρυμάτων. Όπως μας είπαν τα 

παιδιά: «Το “Πανηγύρι” μας αποτελεί τη μεγα-
λύτερη και πιο ευχάριστη διοργάνωση κατά 
τη διάρκεια της σχολικής μας ζω-
ής. Όλες οι βαθμίδες 
του σχολείου συνερ-
γάζονται με κέφι και 
όρεξη για την επιτυχία 
του πανηγυριού μας, 
αφού στόχος μας είναι 
να ενισ χύσουμ ε την 
προσπάθεια διαφόρων 
ιδρυμάτων, που έχουν 
πραγματική ανάγκη, με 
την παροχή οικονομικής 
βοήθειας. Σας περιμέ-
νουμε, λοιπόν, όλους να 
διασκεδάσουμε παρέα! 
Κάθε χρόνο οι διοργανω-
τές με πολλή χαρά υπο-
δέχονται συμμαθητές, 
φίλους και γονείς για να 
μοιραστούν μαζί τους την 

ικανοποίηση που δίνει η συλλογική δημιουρ-
γία και η εθελοντική προσφορά».
Το Πανηγύρι του 2013, το 35ο από την καθιέ-

ρωση του θερμού, θα πραγματοποιηθεί 30-

31 Μαρτίου και τα έσοδα θα διατεθούν στο 

ΚΕΘΕΑ στην Παιδική Στέγη και στο ΜDA. Κο-

ρυφαίες εκδηλώσεις του «Πανηγυριού» θα 

είναι η θεατρική παράσταση του Λυκείου, η 

μουσικοχορευτική παράσταση μαθητών και 

μαθητριών γυμνασίου, οι συναυλίες των μα-

θητικών μας συγκροτημάτων και η συναυλία 

του Ομίλου Μουσικής του Λυκείου. Οι μαθη-

τές έχουν διοργανώ-

σει ακόμη εκθέσεις, 

αθλητικούς αγώνες, 

παιχνιδότοπους, δι-

αγωνισμούς, μπου-

άτ, μαθητικό χορό, 

κρεπερί, καφενείο 

και ταβέρνα. 

Περισσότερες 
πληροφορίες και το 
πρόγραμμα 
μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα 
του «Πανηγυριού» 
www.panigiri.gr. 
Η Athens VoIce 
είναι χορηγός 
επικοινωνίας.

Μη χάσεις
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

*	 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

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 προτά-
σεις ελληνικής δημιουργικής κουζίνας 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	μεσημέρι	13.00-
18.00.	Δευτ.	κλειστά.	œ Κ 

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 7210.501, 
697 7210501 	Στο	μοντέρνο	εστι-
ατόριο	του	δημοσιογράφου	
Σταύρου	Θεοδωράκη	κατα-
φθάνουν	καθημερινά	από	
το	νησί	στάκες,	τυριά,	άγρια	
χόρτα,	μέχρι	και	η	περίφημη	
μπουγάτσα	του	Ιορδάνη.	Δο-
κίμασε	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	Ελληνι-
κή	γεύση	στην	καλή	εκδοχή	
της,	συχνά	αφιερώματα	σε	
τοπικές	κουζίνες.	Ιδανικός	
χώρος	και	για	επαγγελμα-
τικά	γεύματα.	Σάββατο	βρ.	
και	Κυρ.	μεσημέρι	έντεχνη	
ζωντανή	μουσική	.	Δίπλα,	
η	μπιραρία	με	πληθωρικές	
μερίδες	και	πολλές	μπίρες	
(κλειστή	Κυριακή).	œΜ

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	
τραπεζάκια	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

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	Με-
σόγειο,	Ινδία	και	Ανατολή.	
Κυρ.	μέχρι	19.00

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	

*BOGART Αναγνωστοπούλου 1, 
Κολωνάκι, 210 6233.933Το	Lalu	που	
ξέραμε,	με	ανανεωμένη	
όψη	και	την	ίδια	διάθεση	για	
πάρτι	με	ωραίες	μουσικές.	
Γεύσεις	διεθνείς	με	εύκολα	
(για	να	σηκωθείς	μετά	να	
χορέψεις)	πιάτα.	Κλειστά	
Κυριακή. œœ

 BRASSERIE  VALAORITOU 
Bαλαωρίτου 15, 210 3641.530	Το	
αμπιγιέ	της	Βαλαωρίτου.	
Εδώ	κάνουν	στάση	πολιτι-
κοί,	μεγαλοδικηγόροι	και	οι	
κυρίες	τους.Τα	μεσημέρια	
του	Σαββάτου	μετά	τα	ψώνια	
παρέες	γνωστών	δημοσι-
ογράφων	και	διαφημιστών	
σε...	happy	hour.	Πιάσε	θέ-
ση	χειμώνα	-	καλοκαίρι	στη	
«βεράντα»	στον	πεζόδρομο,	
αν	θέλεις	να	δεις	όλη	την	
Αθήνα	να	περνάει.	Κουζίνα	
μεσογειακή	και	μενού	με	
12-15-18€		Σαβ.	βράδυ	και	
Kυρ.	κλειστά.		œΞ Μ

*ΒΡΟΥΤΟΣ 
Αμύντα 12, πλ. Προσκόπων-Παγκράτι, 210 
7219.254 Καφενείο-ρακάδικο,	
«αδερφάκι»	του	γνωστού	
Σκούφια,	και	η	πιο	καινούρ-
για	άφιξη	στην	hot	πλατεία	
Προσκόπων.	Ανοιχτό	από	
το	πρωί	με	καφέδες,	γλυκά,	
υπέροχα	σαντουιτσάκια	και	
αργότερα	με	ποικιλίες,	πια-
τάκια	με	3-4	ευρώ,	ρακές	
και	ελληνικές	ετικέτες	σε	
απίστευτες	τιμές.	Κάθε	μέ-
ρα	από	τις	10	το	πρωί.	C

*BY THE GLASS  
Γ. Σουρή 3  & Φιλελλήνων, 210 3232.560  
Wine	bar	resto	σε	ένα	από	
τα	πιο	όμορφα	σημεία	του	
κέντρου,	την	έξτρα	ρομαντι-
κή	και	«old	Athens»	στοά	
Ράλλη,	απέναντι	από	την	
Ρώσικη	Εκκλησία.	Πολλές	
ετικέτες,	πολλές	επιλογές	
και	σε	ποτήρι,	σε	τιμές	που	
ξεκινούν	από	€	3,5,	και	
μερίδες	των	25ml,	75ml	
και	150ml	για	πολλές	οινο-
γνωσίες.	Μαζί	με	σαλάτες	
και	«εύκολα»	μοντέρνα	
πιάτα.	Τέλειο	το	«έσω-έξω»	
αίθριο.	œœΜ

CUCINA POVERA   		
Ευφορίωνος 13 & Ερατοσθένους, 
Παγκράτι, 210 7566.008 Καλό	
wine	resto	(ιδιοκτήτης,	ο	
sommelier	Γιάννης	Καυμενά-
κης).	Πολλά	καλά	κρασιά	και	
σε	ποτήρι.	Στο	πιάτο	απλές	
γεύσεις	με	εποχιακά	προϊόντα.	
Δευτ.	κλειστά. Κ Μ œœ

CUCINAFRESCA   												
Ευφορίωνος 17 & Αγ. Σπυρίδωνος Καλλι-
μάρμαρο, 210 7569.317, 695 6399406
Χειροποίητα	φρέσκα	ζυμα-
ρικά	σε	ένα	γραφικό	πεζό-
δρομο	στο	Καλλιμάρμαρο.	
Ανοιχτό	κάθε	μέρα	από	το	
απόγευμα,	Σάβ.	έως	1.30,	
Κυρ.	κλειστά.		

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

FABRIZIOÕS   		
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.		œœΜ	

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	
σοκολάτα	και	μασκαρπό-
νε!	œœΜ

GooDYS  					
Delivery service: 801 1000011, από 
κινητό 210 2805.120, 211 1025.700 Τα	
burgers	που	σε	μεγάλωσαν,	
οι	σαλάτες	που	κρατούν	τη	
γραμμή	σου,	οι	παραδοσι-
ακές	γεύσεις	στη	σύγχρονη	
version	τους,	η	ελληνική	
αλυσίδα	που	ξέρεις	και	εμπι-
στεύεσαι.C	

LA SUITE LOUNGE
Ξεν. St. George Lycabettus, Kλεομένους 2, 
Δεξαμενή, 210 7416.000		Πολυτέλεια	
στο	χώρο,	«πειραγμένες»	
ελληνικές	γεύσεις	από	το	
σεφ	Βασίλη	Μήλιο.	Θέα	η	
πόλη,	καλή	μουσική.			œœ

* HARVEST	
Αιόλου 64 & Ευριπίδου, Αθήνα, 213 
0252.284	
Μια	σταλιά	wine	bar,	
ανοιχτό	από	το	πρωί	για	
καφέ	και	σνακς,	με	δύναμη	
στα	tapas	και	στο	κρασί.	
Μεγάλη	λίστα,	και	σε	
ποτήρι,	πιάτα	ισπανικής	
κουζίνας	που	αλλάζουν	
συχνά,	ωραίες	μουσικές.	œΜ

HETEROCLITO 
Φωκίωνος 2 & Πετράκη (Μητρόπολη), 210 
3239.406 Wine	bar	που	από	την	
ώρα	που	άνοιξε	έχει	το	δικό	
του	φανατικό	κοινό.	Στο	
ποτήρι	Έλληνες	παραγωγοί	
(καλές	τιμές),	στο	πιάτο	τυ-
ριά,	αλλαντικά	και	μεζέδες.	
Όλες	οι	ετικέτες	του	κατα-
λόγου	και	για	το	σπίτι	ή	για	
δώρο,	σε	τιμές	κάβας.	Κάθε	
μέρα	από	τις	12.30	το	μεση-
μέρι	μέχρι	αργά,	Κυριακή	
17:00-23:00. œΜ

HYTRA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμά-
των & Τεχνών), 217 7071.118	Στο	
καινούργιο	της	πόστο,	με	
δημιουργικά	πιάτα	του	βρα-
βευμένου	με	αστέρι	Michelin	
σεφ	Νίκου	Καραθάνου.	Το	
καλοκαίρι	στην	ταράτσα	της	
Στέγης,	ίσως	η	πιο	πανορα-
μική	θέα	της	πόλης.	œ œ œ

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

KUZINA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 3240.133 Στι-
λάτη	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

MALCONIS     
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		

MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «ΜοναστηράκιΜ, 213 
0048.382 Πολυχώρος	γεύσεων	
(φαλάφελ,	γαλλικές	βελουτέ	
σούπες,	τραγανά	ζεστά	BLt	
sandwich	,	νεοϋρκέζικο	
cheesecake)	και	πρωτό-
τυπα	cocktails.	Και	πολύ	
καλές	μουσικές,	και	συχνά	
πάρτι.	Στο	χώρο	σου	με	ένα	
τηλεφώνημα	από	τις	8	το	
πρωί	μέχρι	τα	μεσάνυχτα	
και	κάθε	Κυριακή	brunch	
12.00-18.00	με	€	12-15/	

 γεύση οδήγοσ

Άστερ
Ένα	λουλούδι	ανθίζει	στα	Πετράλωνα

Το Άστερ είναι ένα είδος λουλουδιού που μοιάζει με χρυσάν-
θεμο, αυτό το όνομα πήρε το νέο, σαν παλιά τραπεζαρία της 
γιαγιάς, μεζεδοπωλείο. Ο χώρος του σε προσκαλεί σε ανα-
μνήσεις. Δίπλα από το γνωστό deli της οδού Τρώων των Πε-
τραλώνων «Το Ζεμπίλι» και κατεβαίνοντας δυο-τρία σκαλιά, 
μπαίνεις σε ένα κοντινό και οικείο παρελθόν, τόσο που σου 
φέρνει χαμόγελο η πιστή αναπαράσταση. Σαν να έχεις δώσει 
ραντεβού... 50s και 60s γωνία. 
Με το που περνάς το σκαλοπάτι σε υποδέχεται μια κουτσομπό-
λα. Όπου κουτσομπόλα, για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, είναι 
έπιπλο σαν καναπεδάκι μικρό διθέσιο, με τραπεζάκι στη μέση 
που ακουμπούσαν το τηλέφωνο, εκεί ξημεροβραδιάζονταν οι 
γιαγιάδες και οι μαμάδες μας. Συνήθως το βάζανε στο χολ γιατί 
εκεί υπήρχε η αναμονή του τηλεφώνου. Μιλάμε προ αμνημο-
νεύτων ετών, δηλαδή. Το πάτωμα είναι μωσαϊκό, τα τραπέζια 
και οι καρέκλες από φορμάικα και τα φωτιστικά, τα πιάτα, τα 
ποτήρια και τα πιρούνια έχουν συλλεχθεί από αντικάδες.
Όλα τα σέταραν με παραδοσιακές γεύσεις από την Κρήτη, 
απ’ όπου οι ιδιοκτήτες κρατάνε καταγωγή. Στο Άστερ θα φας 
κρητικά διανθισμένα με πινελιές Άστερ, δηλαδή αστερόντακο, 
αστεροπιτάκια με μυζήθρα ή με χόρτα, απάκι Άστερ και αστε-
ροπατάτα. Υπάρχουν επίσης ξύγαλο, πηκτόγαλο, φάβα, κεφτέ-
δες, απάκι, λουκάνικο Κρήτης (και ξιδάτο), οφτή πατάτα, αυγά 
τηγανητά, χούμους και μαυρομάτικα. Θα πιεις μπίρες ελληνι-
κές ψαγμένες και ακόμα πιο ψαγμένη σπιτικιά ρακή.  
Ανοίγουν από το πρωί με καφέ κι αν ζητήσεις κάτι συνοδευτικό 
θα σου φτιάξουν τη μέρα με ελληνικό παραδοσιακό, πρωι-
νό με ωραίο ψωμάκι, απ’ τον περίφημο φούρνο Μαμά Ψωμί, 
μυρωδάτο μέλι θυμαρίσιο και βούτυρο, κρεμούλα φτιαχτή, 
μαρμελάδα σπιτική, αυγουλάκια κ.λπ. Περάσαμε προχτές και 
ήταν τίγκα, και μια και είναι πολύ μικρό καλύτερα να κλείσεις 
τραπέζι. Οι τιμές εννοείται ότι είναι προ... προπολεμικές.
Άστερ, Τρώων 48, Άνω Πετράλωνα, 210 3416.668 

που τρωΜε
Της ΖΙΖΗ ΣΦΥΡΗ

Έκτορας Μποτρίνι 
Χρυσός!

And the Χρυσός Σκούφος goes to… Όσοι προχτές 
περίμεναν τη Σπονδή για μία ακόμη φορά στην 
πρώτη θέση των βραβείων «Χρυσοί Σκούφοι» 
του «Αθηνοράματος» (κερδίζει τον τίτλο επί 12 
συνεχή χρόνια) απλά διαψεύσθηκαν. Στη φετινή 
20ή διοργάνωση που έγινε στη «Μεγάλη Βρετα-
νία» και ήταν σαφώς εστιασμένη στην ολοένα 
ανερχόμενη ελληνική κουζίνα, ήταν ο Έκτο-
ρας Μποτρίνι και το εστιατόριό του «Etrusco» 
στην Κέρκυρα που απέσπασαν την πρώτη θέση 
φέρνοντας την ανατροπή. Λίγες μέρες, όμως, 
μετά η «Σπονδή» ξαναπήρε τα δυο χρυσά της 
αστέρια από το διάσημο διεθνή οδηγό Michelin 
οπότε... όλοι ευχαριστημένοι και έτοιμοι για νέ-
ες γαστρονομικές περιπέτειες. Βραβεία πήραν 
και αρκετά εστιατόρια από την περιφέρεια (τα 
περισσότερα ανήκουν σε μεγάλες ξενοδοχει-
ακές μονάδες), ενώ από τα αθηναϊκά βραβείο 
απέσπασαν η «Σπονδή» (το δεύτερο) αλλά και 
τα «Funky Gourmet» (σεφ οι Νίκος Ρούσσος και 
Γεωργιάννα Χιλιαδάκη), «Γαλάζια Hytra» (Νίκος 
Καραθάνος), «Aleria» (Γκίκας Ξενάκης), «Βασί-
λαινας» (Ρενάτο Μεκόλι), «Milos» (Περικλής Κο-
σκινάς), «Premier» (Jean-Charles Metayer), ενώ ο 
αγαπημένος σεφ Λευτέρης Λαζάρου («Βαρούλ-
κο») βραβεύθηκε για τη συνολική και πολύχρονη 
προσφορά του στην ελληνική γαστρονομία.
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άτομο.	Δευτ.	βράδυ	
κλειστά.				

ΜΑΝΗ ΜΑΝΗ    						
Φαλήρου 10, Κουκάκι, 210 
9218.180	Ελληνική	
εξαιρετική	τοπική	
κουζίνα	από	τον	
πολύ	καλό	σεφ	Αλέ-
ξανδρο	Φουρούλη,	
που	παίζει	δημι-
ουργικά,	κυρίως	
με	συνταγές	και	
πρώτες	ύλες	από	τη	
Μάνη.	œ M

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

*ΜΙΚΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
Γεωργάκη Ολύμπιου 15, Κουκάκι, 694 
8044254 
Μεζεδοπωλείο-μοντέρνα	
ταβέρνα	με	χαλαρή	
ατμόσφαιρα	και	ντεκόρ	
παιχνιδιάρικο	και	μια	στα-
λιά	διανοούμενο.	Νόστιμα	
πιάτα	–πατατοσαλάτα	με	
ρέγγα,	κεμπαπάκια–	και	
αυθεντικές	νοστιμιές	από	
Ξάνθη.	Πολύ	συχνά	βρα-
διές	με	ζωντανή	μουσική.	
Κλειστά	Δευτέρα.	œ	Μ

MINI SIZE
Kωνσταντινουπόλεως 26, Tαύρος, 210 
3424.704 creative	ταβέρνα	
με	μουσική	υπόκρουση	
το	σφύριγμα	των	τρένων.	
Ωραίο,	με	ελληνικές	γεύ-
σεις.	œK Μ 

ΜΟΜΜΥ ΟPEN  																	
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 3619.682	

Νέο	σκηνικό,	με	μεσογει-
ακές	-	ιταλικές	γεύσεις	και	
καταπληκτικά	cocktails	
στην	μπάρα.	œ Μ Ξ

ΝEw TASTE   			
Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 210 3273.000	
Το	εστιατόριο	του	design	
ξενοδοχείου	«Νew»	–made	
by	campana–	με	ωραία	
πρωινά,	μεσογειακή	κουζί-
να	και	καλά	κοκτέηλ.	œœΜ 

ΟΙΝOSCENT				
Βουλής 45-47, Σύνταγμα, 210 3229.374	
Wine	bar	και	κάβα	με	πολ-
λές	ελληνικές	και	ξένες	ε-
τικέτες	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.		

*OSTERMAN 
Πλ. Αγίας Ειρήνης 10, Μοναστηράκι, 
210 3243.331 All	day,	στη	κα-
τηγορία	«bistrot»,	δηλαδή	
και	καφέ,	και	ποτό,	και	
φαγητό	από	κουζίνα	με	
διεθνή	πιάτα.	Στα	συν	η	
υπέροχη	ατμόσφαιρα	που	
αβαντάρεται	από	το	παλιό	
κτίριο	(κάποτε	ένα	από	τα	
πιο	γνωστά	υφασματάδικα	
της	Αθήνας),	αλλά	και	η	
υπέροχη	μπάρα. œœΜ

*PARA SIEMPRE 
Χάρητος 43,  Κολωνάκι, 210 7210.155 
Χαριτωμένος	χώρος	με	
πρωτότυπες	πινελιές,	μικρά	
πιάτα	με	ισπανικό	άρωμα	
και	καλά	κρασιά. œ 

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

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

PIZZA HUT 
I.Μεταξά 5, Γλυφάδα, A. Μουτσοπούλου 
8, Πειραιάς,	Κολοκοτρώνη 32, Κεφαλάρι, 
Αγ. Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, Αγ. 
Παρασκευή, Κύπρου 104, Μπουρνάζι, Λ. 
Αλεξάνδρας 108, Νεάπολη, Λ. Νίκης 79 
(Λευκός Πύργος), Θεσσαλονίκη, 18118 
Με	17	καταστήματα	σε	όλη	
την	Αθήνα	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,	μαζί	και	ω-
ραίες	σαλάτες,	και	χορτο-
μυζηθροκαλίτσουνα,	και	
πίτα	Καισαρείας,	και	καλό	
κόκκινο	κρασί.	Σε	τιμές	
έξτρα	φιλικές.	œΜ Ξ

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	διαμορφω-
μένο	χώρο	απολαύστε	εκτός	

από	τα	γνωστά	του	πιάτα	και	
την	παραδοσιακή	vinerie	με	
αλλαντικά,	τυριά	και	κρασιά	
της	νότιας	Ιταλίας.	Ανοιχτά	
από	13.00.		œ œ Μ Ξ Κ

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

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.			œ œ œ  Ξ A.V.

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.	œ œ Ξ

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.		

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.	
Κούρκουλα-	Μ.	Κοκκίνου,	
και	επιλεγμένα	πιάτα		δι-
εθνούς	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

*SIX PISTOLS 
Λουκιανού 6, Κολωνάκι, 213 0254.772, 
694 7653660
Στη	θέση	του	θρυλικού	
Rock’n’Roll	με	ατμοσφαι-
ρικό	«μαύρο»	ντεκόρ	και	
διάθεση	για	νέες	περιπέ-
τειες.	Μικρός	κατάλογος	με	
διεθνή	πιάτα	και	live	κάθε	
Τρίτη	από	τους	1500,	Κυρια-
κή	ο	Θάνος	Τζάνης.	Κλειστά	
Δευτέρα.	œ 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

*ΣΚΟΥΦΙΑΣ
Τρώων 69, Άνω Πετράλωνα, 210 3412.252 
Η	γνωστή	και	καλή	ταβέρνα,	
τώρα	σε	καινούργιο	πόστο	
στην	πιάτσα	των	Πετραλώ-
νων.	Καινούργιες	και	παλιές	
γεύσεις	σε	απίστευτες	τιμές	
(4-5	ευρώ	το	πιάτο).	Πιάτο	
σουξέ	το	μελωμένο	κότσι	
στην	τάβλα	για	2	άτομα	με	
8	ευρώ.	Κάθε	μέρα	και	
μεσημέρι,	Κυριακή	βράδυ	
κλειστά. C

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.	

TGI FRIDAYS 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 623 
3.947-8/ Υμηττού 110, Παγκράτι 
(Εμπ. Κέντρο Athens Millennium), 
210 7560.544-5/ Νεοφύτου Βάμβα 2, 
Κολωνάκι, 210 722 7.721/ Λ. Κηφισίας 
& Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, 210 
6475.417-8/ Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982.608-9/ PierOne Μαρ. Φλοίσβου, 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ Athens Metro 
Mall, Λ. Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 
210 9717.223 Aπό	burgers	και	
μεξικάνικη	tortilla	μέχρι	
εισαγόμενες	μπίρες	και	
κοκτέιλ	τεκίλας.	Το	πιο	
συμπαθητικό	και	γελαστό	
σέρβις	της	Αθήνας	και	
ντεκόρ	με	αμερικανιές	που	

θες	ώρες	να	το	χαζεύεις.	
œΞ Μ A.V.

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

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 

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.	Τρ.-
Σάβ.	βράδυ	και	Κυριακή	
μεσημέρι	ρεμπέτικα	και	
λαϊκα	χωρίς	μικρόφωνο.	
Δευτ.	κλειστά.œ

 
Βορέια

Abovo  
Κολοκοτρώνη 37 (1oς όρ.), Κεφαλάρι, 
210 8015.324-5 Ωραίο	μοντέρνο	
ντεκόρ,	βεράντα	με	θέα	στο	
Κεφαλάρι.	Ο	τηλεοπτικός	
σεφ	Μιχάλης	Νούρνογλου	
δημιουργεί	πιάτα	που	
ισορροπούν	ανάμεσα	στο	
μοντέρνο	και	το	κλασικό.	
Κλειστά	Κυριακή	βράδυ	και	
Δευτέρα.	œœ

*ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
Πλ.Ελευθερωτών 4, Χαλάνδρι 210 
6617.353 Μοιάζει	απλό	αλλά	
δεν	είναι,μια	και	στην	κου-
ζίνα	βρίσκεται	ο	φοβερός		
ιδιοκτήτης-σεφ	Δημήτρης	
Αγοραστός.Πιάτα	μεσογει-
ακά	βασισμένα	σε	εποχιακά	
προΐόντα.	Κλειστά	Κυρ.	
βράδυ	και	Δευτ.	œœΜ

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			

beer ACADeMY 				
Αγ. Ιωάννου 100, Αγ. Παρασκευή, 210 
6007.913 Η	«ακαδημία»	της	
μπίρας.	Για	δυνατούς	πότες	
με	αδυναμία	στις	μπίρες	
όλων	των	αποχρώσεων	
και	βαθμίδων	και		μεγάλη	
ποικιλία	σε	γερμανικές	
σπεσιαλιτέ.	œ	

*CASA DEL TORO 
Λ. Πεντέλης 41, Χαλάνδρι, 210 
6800.972-3 Πολυτέλεια	στο	
χώρο	κι	ένας	καταπράσινος	
κήπος	για	το	καλοκαίρι.	
Κουζίνα	αφιερωμένη	στην	
κρεατοφαγία	(picanha	
Black	Angus,	rib	eye,	n.	
Y.	steak),	αλλά	και	μπάρα	
για	ποτό	και	café	που	
ξεκινάει	από	τις	9	το	πρωί.	
Κάθε	μέρα,	σερβίρει	μέχρι	
αργά.	œœ Μ Ξ

DALi 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 210 6854.004	
Πολυτελής	χώρος,	ωραία	
cosy	ατμόσφαιρα	και	ανα-
νεωμένη	δημιουργική	κου-
ζίνα.	Ωραίος,	καταπράσινος	
κήπος.	Κυρ.	κλειστά. œœΜ

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	

GASPAR  FOOD & MOOD  							
Λ. Δημ. Βασιλείου & Λυκούργου, Φάρος 
Ψυχικού, 210 6775.011		All	day	
bar	resto	των	Ανδρέα	και	
Γιώργου	Πιτσιλή–	γνωστοί	
από	τα	Balthazar	και	Rock	
‘n’	Roll–	σε	ντιζάιν	χώρο	με	
multi	culti	κουζίνα.	œœ Ξ	

*MeLoUK 
Κολοκοτρώνη 5, Χαλάνδρι, 210 6824.600 
Μοντέρνος	χώρος	και	λου-
κουμάδες	αλμυροί-γλυκοί	
που	αβαντάρονται	και	από	
πολύ	καλά	κοκτέιλ.	Καλές	
μουσικές	που	κρατάνε	
τον	κόσμο	μέχρι	αργά	το	
βράδυ. œΜ

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	κρεα-
τοφαγία	από	τους	συντε-
λεστές	των	γνωστών	«Εξ	
Ανατολής».	Και	τα	κλασικά	
σουβλάκια-καλαμάκια,	
και	τέλεια	κεμπάπ,	και	
θαλασσινά,	όλα		περασμένα	
από	wok	με	νόστιμες	asian	
ή	μη	σαλτσούλες.	Τα	ορε-
κτικά	του	είναι	απ’	όλη	την	
Ελλάδα.	œ

*NELLOÕS 
Λ. Κηφισίας 37Α  (Golden Hall), Μαρούσι, 
210 6844.724  Από	το	πρωί	με	
ωραία	πρωινά	(ζεστά	κρου-
ασανάκια,	ομελέτες,	χυμοί,	
σοκολάτες	Valhrona)	και	
στη	συνέχεια		γύρος	από…	
Black	Angus,	ζουμερά	
κρέατα,	πάστες,	ριζότα.	
Όμορφος,	φωτεινός	χώρος	
με	open	air	κουζίνα.	œœ

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

OSTERIA DA CLAUDIO (LÕ) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 210 
6834.228, 693 9950130	Η	κουζίνα	
του	Ιταλού	και	ταμπεραμε-
ντόζου	σεφ	claudio	είναι	
αυθεντική	και	πεντανό-
στιμη.Μαγειρευτά,	εξαι-
ρετικές	λεπτές	πίτσες	και	
μακαρονάδες,	ελληνικό	και	
ιταλικό	χύμα	κρασί.œœ

SIMPLY BURGERS
Κεντρικό τηλ.18380/ Λ. Κηφισίας 238, 
Εμπορικό Κέντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου Λα-
μπράκη 238, Κορυδαλλός/ Λ. Κηφισίας 228, 
Αβάνα, Χαλάνδρι(dine in)/ Λ. Πρωτόπαπα 
43, Ηλιούπολη/ Π. Φάληρο, Λ. Αμφιθέας 
183 /Μαρούσι, Χατζηαντωνά 3/ Βριλήσσια/ 
Ν. Σμύρνη/ Παγκράτι/ Άγ. Στέφανος/ Αγ. 
Παρασκευή/ Γλυφάδα / Ν. Ηράκλειο/ 
Αμπελόκηποι/ Σωτήρος Διός 48, Πασα-
λιμάνι/ Γαλάτσι/ Περιστέρι (Μπουρνάζι) 
Zουμερά	μπιφτέκια,	φρέ-
σκες	σαλάτες,	κρέατα	και	
πουλερικά	σε	ειδική	χάρτινη	
συσκευασία	που	–πώς	γίνε-
ται	δεν	ξέρουμε–	τα	διατηρεί	
ζεστά	και	τραγανά.	Και	dine	
in	και	delivery	στο	σπίτι	με	
δώρο	brownies.	œ

νοτια

APPLEBEES 
Λαζαράκη 12, Γλυφάδα, 210 8941.521-2
Η	μεγαλύτερη	κουζίνα	
casual	dining	στον	κόσμο,	
με	νόστιμα	burgers	από	
100%	κιμά	από	ελιά	μο-
σχαριού,	φρέσκες	σαλάτες	
ημέρας,	νωπά	steaks	και	
κοτόπουλα	μαριναρισμένα	
στις	ιδιαίτερες	συνταγές	
Applebee’s.	Μενού	από	
€9,90,	μενού	με	χαμηλές	
θερμίδες,	signature	
cocktails,	σπιτικά	γλυκά		
happy	hours	και	άλλα	
πολλά	σε	ένα	πολύ	προ-
σεγμένο...	αμερικάνικο	
περιβάλλον.	

 *bAKU Λητούς 11, (Ξεν. The Margi)
Βουλιαγμένη, 210 9670.924 All	day	
εστιατόριο	με	ατμόσφαιρα	
φιλικού	σπιτιού	που	είναι	
στολισμένο	με	συλλεκτικά	
χαλιά	από	το	Baku,	πόλη	
στα	βάθη	της	Κασπίας!	Γεύ-
σεις	διεθνείς	φτιαγμένες	
όμως		με	ντόπια	ελληνικά	
προϊόντα,	όπως	κριθαρότο	
παντζαριού,	μπακαλιάρος	
με	πουρέ,	rib	eye	με	σος	
μπεαρνέζ. œœΜ  

MATSUHISA ATHENS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, 
210 8960.510 Όπως	είπε	και	
η	Μαντόνα,	όταν	ανοίγει	
ένα	nobu,	η	πόλη	μπαίνει	
κατευθείαν	στο	χάρτη	των	
μητροπόλεων	του	πλανήτη!	
Ασιατικός	μινιμαλισμός	και	
υψηλή	γαστρονομία.	Black	
cod	ή	μενού	omakase,	για	
να	πάρεις	μια	γεύση	απ’	όλα.
Υπέροχη	θέα	θάλασσα.œœœ	

MiMAYA    	
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 
8944.850 Μεσογειακή	κουζίνα	
με	έμφαση	στις	πρώτες	
ύλες	που	κατά	κύριο	λόγο	
είναι	ελληνικές.	Ο	σεφ	Μι-
χάλης	Ηρωγλίδης	αναμει-
γνύει	ελληνική	παράδοση	
και	γαλλικές	τεχνικές	και	
σερβίρει	θαύματα.	œœ Μ

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

SOLETO 
Λαοδίκης 33-35, Γλυφάδα, 210 9680.460	
Ένα	καινούργιο	όμορφο	στέ-
κι,	ανοιχτό	από	το	πρωί	για	
καφέ,	πρωινά,	τυρόπιτες,	
σνακ,	στη	συνέχεια	με	ωραία	
πιάτα	ιταλικής	κουζίνας.	
Μέχρι	αργά	και	για	ποτό	και	
νοστιμιές	που	μπορείς	να	
αγοράσεις	για	το	σπίτι.	œ œ

VIΝCENZO 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα,	210 
8941.310	Πάθος	για	ναπο-
λιτάνικη	κουζίνα,	γι’αυτό	
πάντα	γεμάτο	από	πελα-
τεία	που	φτάνει	εδώ	από	
όλη	την	Αθήνα.	Πίτσα	με	
τραγανή	λεπτή	ζύμη	και	
πάστα	σε	άπειρες,	νόστιμες	
παραλλαγές.	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

ΕΛΑΙΑ 
Ερεχθέως 16 & Ερωτόκριτου, Πλάκα, 210 
3249.512	Θέα	στον	Λυκαβηττό	
και	το	λόφο	του	Φιλοπάπ-
που.	Καλομαγειρεμένο	
φαγητό,	πολλοί	μεζέδες	
και	ζωντανή	μουσική	με	τις	
Χριστίνα	Αλεξάνδρου	και	
Νίκη	Καραθάνου	κάθε	Πα-
ρασκευή	και	Σάββατο.	

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.	

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
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     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚος

ΣαρακοΣτιανο 
clubbing
Νηστεία ενόψει εθνικής εορτής

❱❱ Εκτός από τη γιορτή του Leon Segka στο 
Bios και το σπουδαίο ερχομό των Psychic 
Ills στο ΑΝ, κάπως σαρακοστιανό το μενού 
του δεύτερου τριημέρου στη σειρά ❱❱ Κα-
λό αυτό, να πάτε και καμιά εκδρομή να ξε-
λαμπικάρετε ❱❱ Στο αθηναϊκό μετερίζι, βέ-
βαια, θα παραμείνουν μερικοί από τους κα-
λύτερους DJs της πόλης για τo Audiorama 
της Παρασκευής στο 6 d.o.g.s. – Bodj, Cult 
Rekla, Lee Burton, k.atou, Lostra, Runner 
(free) ❱❱ Στον ίδιο χώρο που έδωσε σεμι-
νάριο τεχνικής το προηγούμενο Σάββατο 
ο Traxx, παίζει την Κυριακή ο Ρουμάνος 
Rhadoo από την ανερχόμενη βαλκανι-
κή σκηνή (€ 8, μαζί Anestie Gomez) ❱❱ Στο 
Inbox (Λ. Βουλιαγμένης 22) επίσης το Σάβ-

βατο δίδυμο δοκιμασμένων καλεσμένων, 
Jerome Sydenham και SCSI-9, σε 8ωρο 
tech house ανάγνωσμα (€ 10, μαζί GPal και 
George Kyriakou) ❱❱ Η Ino Mei το Σάββατο 
στο Aperitif το ρίχνει στα 90s. Από ελαφριά 
ποπ μέχρι βαρύ stoner, όλα παίζονται και 
χορεύονται (free) ❱❱ «Shor TALLes» το Σαβ-
βατόβραδο στο Pixi, με τους John John & 
Tall F. να υπόσχονται στο δελτίο τύπου ότι 
«το vibe δεν θα αφήσει τίποτα ακούνητο» 
(free) ❱❱ Την Παρ. στο Key Bar, καθιερωμένο 

ραντεβού με τους Untitled (free) 
❱❱ Όσο εσύ διαβάζεις στο athensvoice.gr 
την «κασέτα της ζωής του», ο Γιώργος Φα-
κίνος ταξιδεύει στη Σόφια για να στήσει 
Fetish Ball σε χώρο 2.500 ατόμων ❱❱ Τέλος, 
26-28/3 το Gagarin γιορτάζει τα 10 χρό-
νια του με ένα τριήμερο αφιερωμένο στο 
«ελληνικόν ροκ» που επιμελείται ο Αλέ-
ξανδρος «The Boy» Βούλγαρης. Από Ρόδες 
United σε Lost Bodies και Felizol. Σύνολο 15 
σχήματα, είσοδος ελεύθερη.●

city beat
του Παναγιωτη ΜΕνΕγΟΥ

➜ makismilatos@gmail.com

  low 

The InvIsIble Way (****)

Σ
υμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής το αντρόγυνο των μορ-
μόνων από τη Μινεσότα που δικαιώνει απόλυτα το όνομα 
του, φτάνοντας στο 10ο χαμηλότονο άλμπουμ του. Περι-
λαμβάνει και αυτός ο δίσκος τα ίδια ευγενή και αισθητικά άρ-

τια υλικά που συνήθως χρησιμοποιούν και περικλείει μια αρμονία 
που φαίνεται πως έχουν κατακτήσει  και οι ίδιοι.  

Ο Alan Sparhawk και η Mimi Parker 
χρησιμοποιούν τα απαραίτητα: την 
κιθάρα του, τα τύμπανά της και τη 
φωνή τους (άντε και κάνα μπάσο) για 
να δημιουργήσουν το δικό τους ήσυ-
χο κόσμο όπου όλα είναι σε χαμηλή 
ένταση, τόσο που μερικές φορές στα 
live τους οι θεατές δεν ακούνε (άσε 
που δεν τους βλέπουν κιόλας καθώς 
συχνά κάθονται κάτω). Αν λοιπόν α-
ναλογιστούμε εδώ τη φράση του Erik Satie: «Θέλω ο ήχος της μου-
σικής μου να μπερδεύεται με τον ήχο από τα μαχαιροπίρουνα», που 
έκανε τον Brian Eno να δημιουργήσει το ambient, μια μουσική 
περιβάλλοντος δηλαδή, που «μπορεί να ακουστεί ή να αγνοηθεί» 
όπως λέει ο ίδιος, τότε οι Low κάνουν ένα είδος folk/αmericana 
με χαρακτηριστικά ambient. Είναι τόσο χαμηλότονος ο ήχος τους 
που μπορεί να αγνοηθεί, τόσο ψιλοβελονιά κεντημένος που με 
μια πρόχειρη και απρόσεκτη ακρόαση μπορεί να ακουστεί συνη-
θισμένος και βαρετός. Όπως όλα τα πράγματα που δεν κάνουν 
μπούγιο και φασαρία έτσι και το «The Invisible Way» είναι ένα καλά 
κρυμμένο μυστικό, ένα άλμπουμ που χρειάζεται «πολλές και κατ’ 
ιδίαν ακροάσεις» (που θα ’λεγε και ο Μάνος Χατζιδάκις).  

Φέρει την αισθητική αύρα της δεκαετίας του ’60, η Mimi Parker 
(που τραγουδάει στα μισά σχεδόν τραγούδια του δίσκου) θυμίζει 
αμυδρά Joan Baez ή Emmylou Harris και ο Alan Sparhawk φέρνει 
στο μυαλό τον Gram Parsons ή τον Graham Nash, ενώ τα φωνη-
τικά τους συγχρονίζονται και αλληλοσυμπληρώνονται άψογα, 
οι μελωδίες τους είναι καλές και ψαγμένες, η folk κυριαρχεί και 
η αmericana εμφανίζεται διακριτικά, το υποδόριο χιούμορ (που 
γνωρίζουμε και από τις «κουφές» διασκευές τους) δίνει το παρόν,  
το όλον έχει μια προσωπικότητα που δεν μπορείς να αγνοήσεις 
και ένα ευδιάκριτο στίγμα. Τίποτα ρηξικέλευθο δεν υπάρχει εδώ 
και καμία ανατρεπτική διάθεση, όλα είναι συνηθισμένα και χαμη-
λότονα. Όταν όμως από συνηθισμένα υλικά γεννιέται κάτι ωραίο, 
ευχάριστο, που μπορεί να κάνει καλή παρέα, που έχει ευαισθησία 
και βάθος, τότε δεν μπορεί παρά να αξίζει τον κόπο.     ●

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ν
ew York. New York. Από 
το ρόσ τερ της  περίφη-
μης Sacred Bones. O Tres 

Warren και η Elizabeth Hart 
ακολουθούν εδώ και μία δεκαε-
τία τις ηχητικές τους εμμονές με 
drone, rock ’n’ roll και kraut ρυθ-
μολογία. έξειδικευμένοι space-
rockers μαγικού ρεα λισμού 
και  ψυχεδ ε λικών μ οτίβ ων. 
Μετά την πρόσφατη κυκλοφο-
ρία τους «One Track Mind», οι 
Psychic Ills ξεκίνησαν μια x-large 
περιοδεία στις 7 φεβρουαρίου 
από τη Νέα ύόρκη που καταλή-
γει στη δανία στις 20 Απρίλιου 
με nonstop συναυλίες. 3 από 
αυτές στην έλλάδα. 

An Club. Έναρξη 21.00. Είσοδος 
€14 (περιορισμένα εισιτήρια 
διαθέσιμα μέσω eventbrite|€17 
(προπώληση/ταμείο) Προπώλη-
ση: Tickethouse, Vinyl Microstore, 
Rhythm Records, Soundeffect 
Records, psychicills2013-ath.
eventbrite.com Στις 24/3. Ακόμη 
25/3 στο Stage Club, Λάρισα, και 
26/3 στη  Μαύρη Τρύπα, Θεσσα-
λονίκη .

Οι Active MeMber σε 69 λεξεισ
Όσοι θέλουν να έχουν τη θέση που ονειρεύονται στο αύριο πρέπει πρώτα να 
κλείσουν τους λογαριασμούς τους με το χτες και να βρουν τρόπο να απολαύ-
σουν το σήμερα όσο κι αν ακούγεται δύσκολο. Ζητούμενο και α-

γωνία μας να μη μας κλέψουν τη διάθεση να κάνουμε τα πράγματα 
αλλιώς, με τον τρόπο μας. Μη μας στεγνώσουν κι άλλο. Στα βάθια μας 

κρύβεται ένα παλιό μυστικό: το αγκάθι οπλίζει το ρόδο».

PASSPORT, Καραΐσκου 119, Πειραιάς, 210 4296.401. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 12. Προπώληση: Δισκοπωλείο 
Τζίνα, Πανεπιστημίου 57, Public, Flocafe, πλατεία Κοραή & Πειραιάς. Στις 24/3.

PSYCHIC ILLS 
σε 3 δόσεις ψυχεδέλειας

Variousartists
του Μακη ΜηλατΟΥ

το sOUNDtraCK tHσ Πολησ
του γιωργΟΥ ΔηΜητρακΟΠΟΥλΟΥ

musicvoice
 

M H  X a Σ e i Στο pre-opening του 
Cheapart café, με απογευμα-

τινό BBQ και πάρτι, με τον δικό 
μας George Apergis ανάμεσα 
στους djs. Σ. Παπάγου αλέ-

ξανδρου 13, Χαλάνδρι. 23/3, 16.00.
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cAfes/bArs/
snAcks

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

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. 

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. 

FLOCaFe        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 210 9343.003,  
Ποσειδώνος & Χαράς, Νέα Μάκρη, 22940 
91164, Εμπορικό Κέντρο Τhe Mall Athens - 
Νερατζιώτισσα, Μαρούσι, 210 
6107.350,  Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. 

Κηφισίας 
15, Ν. Φιλοθέη, 
210 6839.222 Σε 
κάθε συνοικία της 
Αθήνας και σε όλη την 
Ελλάδα. Aγαπημένα cafés με 
υπέροχες γεύσεις καφέ, 
γλυκά και snacks, από κρύα 
sandwich σε μπαγκέτες και 
σε ψωμάκια όπως ciabatta 
και pizzetti μέχρι ζεστά, 
λαχταριστά club 
sandwitches bacon.Το πιο 
ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

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... 

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.

PAKOMEΛO
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρτησίας - Aγ. 
Mαρίνα Hλιούπολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr H μεγαλύτερη 
ποικιλία σε ρακόμελο απ’ 
όλη την Eλλάδα. 
ακομελομεζέδες, 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.

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

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.

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. 

* 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. 

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. 

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

ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ  
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. 

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. ●

ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΝΑ
Πειραιώς 166, γκάζι
Παρ & Σάβ. αντώνης Ρέμος 
- Στέλιος Ρόκκος.

aFter DarK
Διδότου 31 & ιπποκράτους, 
210 3606.460
21/3: Οlympos 2918. 22/3: 
The Outsiders. 23/3: Band 
Fatale. 24/3: Ghetto Love 
The Band 26/3: Balzac 
Diva. 27/3: Hybrid Meson.

AΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, Παγκράτι, 
210 7560.102
21/3: Third Attempt 
22/3: Πέτρος Σαριδάκης. 
23/3: Εgg Lemon Sauce 
& Interplay. 25/3: G. 
Kontrafouris Baby Trio. 
27/3: Tακίμ.

ΑΝ CLUB
Σολωμού 13-15, 
210 3305.056
21/3: George Gaudy 
& Empty Frame. 24/3: 
Psychic Ills.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Ελασιδών 6, γκάζι, 
210 9014.428
Παρ. Ορφέας Περίδης. 
Σάβ. Βασίλης Παπακων-
σταντίνου. 

ΑΥΛΑΙΑ
αγίου Όρους 15, Βοτανι-
κός, 210 3474.074
Σάβ. Κ. Τουρνάς. 17/3: 
Sofita. 19/3: Re-Define 
Project. 20/3: Hχοβολή. 
23/3: Γ. Μήτσης - Φ. Βελε-
σιώτου. 25/3: Δ. Βεριώνης 
- Γ. Αετόπουλος. 27/3: 
Stringless. 

ΒαDMiNtON 
Ολυμπιακά ακίνητα, 
Άλσος Στρατού γουδή, 
210 8840.600
Πέμ.-Σάβ. (20.30). κυρ., 
τετ. (19.30). «Θα σε πάρω 
να φύγουμε». Γ. Καπουτζί-
δης. Α. Λουδάρος, Τ. Τρύρ-
πη, Μ. Μπεγνής κ.ά. 

ΒΙΟS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
23/3: Leon Segka. 

ΓΡΑΜΜΕΣ
κων/πόλεως 111, κερα-

μεικός, 210 3414.350
23/3: Μπλε.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘεαΤΡο

λ. Συγγρού 143, νέα Σμύρ-
νη, 210 9315.600
Παρ. Έλλη Πασπαλά & 
Αpurimac. Kυρ.-Δευτ. 
Super Eίρωνες. 

CasabLaNCa MUsiC HaLL
Ζωοδόχου Πηγής 3
Παρ.&Σάβ. Kαίτη Γαρμπή - 
Ζωή Τηγανούρια.

DUNKeL
Πανόρμου 117 
22/3: No Man’s Land.

ZΥγοΣ
κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610
Παρ.&Σάβ. «Μαζί αυτοσχε-
διάζουμε» με λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα, Μίλτο Πασχα-
λίδη, Δήμητρα Παπίου, 
Opera Chaotique. 

FaUst
καλαμιώτου 11
21/3: Dobler. Δευτ. Opera 
Chaotique. 19/3: Soum 
Mates. τετ. See You Soon. 
26/3: Hermanos.

GaZarte
Βουτάδων 32-34, γκάζι, 
210 3460.347
23&24/3: Milo Z. 27/3: Ευ-
ανθία Ρεμπούτσικα.

GOtHaM CitY staGe
Agora Center, λ. κηφισίας 
12, Μαρούσι, 697 9112333
Παρ.&Σάβ. Οnirama.

HaLF NOte
Tριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213.310
14/3: Μάριος Στροφαλής 
- Gerardo Gomez. 15/3: 
Naughty Teacher Project. 
16/3: Belleville. 20/3: 
Sistah Jammaroots & The 
Oscillators 21-24/3: Fide 
& guests.

ΙΝ VIVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
23/3: Zero-Zero.

KOO KOO
Iάκχου 17, γκάζι, 
210 3450.930
21/3: Mahakala. Παρ. 
Χρήστος Θηβαίος & Μr 
Highway. Σάβ. Tonis Sfinos 
& the Playmates.  

κYKLOs Live staGe 
ιερά Οδός 74, Βοτανικός, 
210 3424.299
Σάβ. Nατάσσα Μποφίλιου. 

κΥΤΤαΡο
Hπείρου 48 & αχαρνών, 
210 8224.134
21/3: Shiver - Poem - 
The Shiver - 3Fold Pain 
- Playgrounded. 22/3: 
Mωρά στη Φωτιά. 23/3: 
BήταΠεις. 24/3: Saints & 
Sinners - Nostos. 

ΜΙΚΕ’S IRISH BAR
Σινώπης 6, αμπελόκηποι, 
210 7776.797
21/3: Satisfy. 22&29/3: 
Lambros Fisfis. 23/3: 
Soundtrap. 24, 27/3: 
Karaoke Night. 

MONAΣΤΗΡΑΚΙ STAGE
καπνικαρέας 35, Πλάκα, 
210 3215.015
Παρ.&Σάβ. Midnight in 
Athens.

ΝUEVA TROVA 
Βλαχάβα 9, Μοναστηράκι
21/3: Lego. 

passpOrt
καραΐσκου 119, Πειραιάς 
210 4296.401
22/3: Αρλέτα. Σάβ. Νίκος 
Πορτοκάλογλου - Φίλιπ-
πος Πλιάτσικας. 24/3: 
Active Member.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστομου 9, ηλιουπολη, 
210 9702.025
κυρ. Ο Γιάννης Νικολάου 
από τους Λαθρεπιβάτες.

reX
Πανεπιστημίου 48, Ομό-
νοια, 210 3823.269
Παρ.&Σάβ. Νίνο, Κωνστα-
ντίνος Αργυρός, Άντζελα 
Δημητρίου. 

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μαρίνου αντύπα 38, ηλιού-
πολη, 210 9750.060
21/3: Σ. Καλυβάτσης - Σ. 
Κάτσαρης - Γ. Μποστα-
ντζόγλου - Σ.Βογιατζάκη. 
22/3: Eρωφίλη - Γ. Περα-
ντάκος 23/3: Μ. Κανά - Β. 
Λέκκας.

siX D.O.G.s
αβραμιώτου 6-8, 210 
3210.510
21/3: Sex Beat - Action 
Ladies. 23/3: Lorenzo 
Senni - Biomass - Aφρο-
δίτη Ψαρρά. 24/3: 
Ηappy Dog Project. 27/3: 
Solarmonkeys - Press Esc - 
The Mighty N.

sOCiaLista

τριπτολέμου 33, γκάζι, 
210 3474.733
τρ. Σταμάτης Γαρδέλης.

staGe25
αισχύλου 25, Περιστέρι, 
210 5714.785
22/3: Aλέξανδρος Μπελ-
λές. 23/3: Γ. Δημητριάδης 
- Lexicon Project.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 
35-37, νέος κόσμος, 210 
9226.975
Kεντρική Σκηνή Παρ. & 
Σάβ. Σωκράτης Μάλαμας. 
ως 30/3. 25&26/3: Γιάννης 
Χαρούλης. Plus. 15/3: 
Πάνος Μουζουράκης - 
Θανάσης Αλευράς. Σάβ. 
Eλεωνόρα Ζουγανέλη. 
Club 21/3: Παναγιώτης 
Τσακαλάκος. 14/3: Μίλτος 
Πασχαλίδης. Παρ. Λεωνί-
δας Μπαλάφας. 23&24/3: 
House Band. Δευτ. Ραλλία 
Χρηστίδου «Βack To  70s». 
27/3: Σοφία Κουρτίδου.

Ταs staGe
Βουτάδων 6, γκάζι, 
210 3411.306
Παρ. & Σάβ (23.00) - κυρ. 
(14.00). Δημήτρης Μπά-
σης - Μελίνα Ασλανίδου 
- Χαράλαμπος Γαργανου-
ράκης.

ΤΡΙΑΝΟΝ
κοδριγκτώνος 21, Βικτώ-
ρια,  210 8215.469, 
210 8222.702
Πέμ. Βurger Project - Ηλί-
ας Καρελλάς «το νησί των 
κατεργαραίων». Σάβ. «Θε-
αμάτων τσίρκο» με τους Π. 
Αμπαζή, Π. Αστεριάδη, Η. 
Καρελλά, Κ. Καρυπίδη, Α. 
Λουδάρο, Γ. Μποσταντζό-
γλου, Λ. Φισφή, Ρ. Χαραλα-
μπίδη &  Η. Λογοθέτη. 

trOiKa CLUb
Πειραιώς 178, 
210 3413.550-552 
Παρ.&Σάβ.Τζίμης Πα-
νούσης.

ΤΩΡΑ Κ44
Kων/πόλεως 44, γκάζι,
 210 3423.560
21/3: Wedding Singers. 
23/3: We Own The Sky. 
24/3: Sunt of the month.

ΦΩΤΑΕΡΙΟ
Πειραιώς 102- 104, 
210 3413.888
Παρ.&Σάβ. Γιώργος 
Μαζωνάκης - Νίκος Κουρ-
κούλης.

ΧΑΜΑΜ
Δημοφώντος 97, Άνω Πε-
τράλωνα, 210 3421212
Σάβ. Γεράσιμος Ανδρεά-
τος - Σοφία Παπαζόγλου. 

XEΛΩΝΑ
Δεκελέων 26, γκάζι, 
216 9002.000-1
22,23,25/3: Γιώτα Νέγκα. 
τετ. Aργυρώ Καπάρου.

AΛΛοι ΧΩροι 

εstUDiO GaLLerY
κυριαζή 22 α, κηφισιά, 
210 8086.611
21/3: O Λουδοβίκος των 
Ανωγείων με το μαντολίνο 
του. Εαρινή σύναξη με 
ανοιχτά παράθυρα.

ΙΑΝΟΣ
Σταδίου 24, 210 3217.917
21/3: Παγκόσμια ημέρα 
Ποίησης. 22&23/3: Ν. Μαυ-
ρουδής - Μ. Τσαιρέλη - Γ. 
Τοσικιάν. 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
Β. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 
210 3611.206 
21/3: Έργα Γάλλων Φιλελ-
λήνων. 

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.000
22/3: Ασπασία Παπαδια-
μάντη - Νεφέλη Κωτσέλη 
(15.00) 23/3: Xρήστος 
Ραφαηλίδης - Ορχήστρα 
Σύγχρονης Μουσικής της 
ΕΡΤ  (20.30) 27/3:  Aφιέρω-
μα στον Άρη Γαρουφαλή 
με τη σοπράνο Μάιρα Μη-
λολιδάκη. (20.30)●

μουσίκεσ σκηνές liVe του γιωργΟΥ ΔηΜητρακΟΠΟΥλΟΥ

Unterwegs Νέο αίμα στο Floral 
Δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2010 στο Βερολίνο. ανακατεύουν το 
μουσικό σύμπαν με ετερόκλητες επιρροές. Παίζουν δικές τους συνθέ-
σεις. κάνουν και διασκευές. το όνομά τους σημαίνει «καθ’ οδόν», αφού 
ξεκίνησαν παίζοντας στους δρόμους του Βερολίνου. Ετοιμάζουν τον 
πρώτο τους ιπτάμενο δίσκο.

Floral, Θεμιστοκλέους 80, Eξάρχεια, 210 3800.070. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 5. Στις 23/3. 

διασκέδαση οδηγοσ

Ένα πάρτι την ημέρα
το πάρτι στο Σπίτι bar (Ανδρέα Πα-

πανδρέου 9, Χαλάνδρι) αρχίζει αύριο και 
κρατάει μέχρι το τέλος του μήνα. 21/3: Spyros 

Krybalis, 22/3: Ms LInwood, 23/3: Manolis 
Oikonomou, 24/3: Giorgos Florakis, 26/3: 5 

Decades of Japanese music, 27/3: Spyreas Syd 
& Diamond Pr, 28/3: Eva Boudouri, 29/3: Mr Z., 
30/3: BlackBall Night Vol.3, 31/3: Theo Groove. 
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διασκέδαση οδηγοσ

san telmo 
Ατμοσφαιρικό, φιλικό, κρυμμένο σε μια 

όμορφη πλατεία σαν τους μικρούς θη-

σαυρούς. Ανοίγει στις 9 το πρωί σερβί-

ροντας καλοφτιαγμένους καφέδες αλλά 

και ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλού-

σια ποικιλία τσαγιών, καθώς και σνακς 

και σπιτικό γλυκό της γιαγιάς. Αυτά ως το 

βράδυ που τα φώτα χαμηλώνουν και η 

μουσική και οι διαθέσεις ζωντανεύουν, 

με πολλές επιλογές από μια καλά ενημε-

ρωμένη κάβα και cocktails που ξεχωρί-

ζουν. Η μουσική στο San Telmo είναι σαν 

ταξίδι δίχως πρόγραμμα, αφού προσαρ-

μόζεται πάντα στις διαθέσεις των φίλων-

συνταξιδιωτών. Από νοσταλγικές jazz 

και swing επιλογές, σε έθνικ διαδρομές 

από πόλεις και χώρες που όλοι ονειρευ-

όμαστε να επισκεφθούμε. Όσο για τους 

ανθρώπους του μαγαζιού, φαίνεται πως 

δεν σταματούν να οργανώνουν καινού-

ρια πράγματα. Προγραμματίζουν ανοι-

χτά μαθήματα tango, κινηματογραφικά 

αφιερώματα και πολλά που έπονται.

Χαϊμαντά 25, Χαλάνδρι 

GOiNÕ OUt

ακούω φωνές
Η παράσταση «ακούω φωνές» της ομάδας Στίγμα, χρησιμοποιώντας έναν πρωτό-

τυπο τρόπο, δίνει... φωνή στις σκέψεις μας 

ε
ίναι μια κωμωδία που καταπιάνεται με ζητήματα σύνθετα: την απομόνωση του 

σύγχρονου ανθρώπου· τη μοναξιά στις σχέσεις των δύο φύλων· την ευκολία με την 

οποία κρίνουμε τους άλλους και τους κατηγοριοποιούμε. Τρία άτομα σ’ ένα μπαρ 

θέλουν να επικοινωνήσουν, αλλά οι φόβοι και οι ανασφάλειές τους δεν τους αφήνουν. 

Έτσι βυθίζονται πιο πολύ στις σκέψεις τους. Η Ρούλα Αντωνοπούλου, η Αμάντα Σοφια-

νοπούλου και ο Δημήτρης Νικολόπουλος (Ομάδα Στίγμα) συνεργάστηκαν στη συγγρα-

φή του κειμένου, που στηρίχτηκε σε μια ιδέα της Αμάντας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο 

Γρηγόρης Πατρικαρέας και το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση καινοτόμα για τα ελλη-

νικά δεδομένα. Υιοθετεί μια φόρμα που προέρχεται από τον κινηματογράφο: η πρόζα 

χρησιμοποιείται μόνο όπου κρίθηκε απαραίτητο, αφού όλες οι σκέψεις των ηρώων είναι 

ηχογραφημένες. Είναι μια παράσταση που σίγουρα θέλεις... ν’ ακούσεις.

SHAKESPEARE BAR, πλατεία Καρύτση 7, 210 3222.253, Δευτ. & Τρ. 21.15, € 8     

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Ένα πάρτι την ημέρα
το πάρτι στο Σπίτι bar (Ανδρέα Πα-

πανδρέου 9, Χαλάνδρι) αρχίζει αύριο και 
κρατάει μέχρι το τέλος του μήνα. 21/3: Spyros 

Krybalis, 22/3: Ms LInwood, 23/3: Manolis 
Oikonomou, 24/3: Giorgos Florakis, 26/3: 5 

Decades of Japanese music, 27/3: Spyreas Syd 
& Diamond Pr, 28/3: Eva Boudouri, 29/3: Mr Z., 
30/3: BlackBall Night Vol.3, 31/3: Theo Groove. 



38 A.V. 21 - 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Zωγράφου, άνω ΙλΙσΙά, γουδή

Τα 14 SOS της φοιτητούπολης

Dolce 
Γρ. Αυξεντίου 58-60,  Άνω Ιλίσια, 210 7487.683

Σημείο αναφοράς για τα Ιλίσια και ένα από τα πιο κλασικά ση-

μεία συνάντησης στην περιοχή, που λειτουργεί από νωρίς 

το πρωί για καφέ μέχρι αργά το βράδυ για ποτό. Ένας χώρος 

φτιαγμένος με έμπνευση και πολύ μεράκι, με ζεστή ατμό-

σφαιρα και rock διάθεση, που θα σου προσφέρει σίγουρα 

ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα σε ένα 

οικείο περιβάλλον με ποιοτικά προϊόντα.

Καθημερινά 09.00-03.00.

Μεξικάνος
Ευδήλου 15, πλ. Ελευθερίας, Γουδή, 210 7716.900

Προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση, ένα γευστικό ταξίδι στη χώρα των Αζτέκων και των Μάγια. Γευ-
τείτε πιάτα όπως εντσιλάδα, κεσαντίγια, μπουρίτο και φαχίτα. Συνοδέψτε τα με παγωμένη μαργαρίτα, 
σανγκρία, μοχίτο ή απλά με μια μπίρα σερβιρισμένη με το μοναδικό μεξικάνικο τρόπο. Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε και πιάτα πιο παραδοσιακά, όπως τσιλα-
κίλες, μολκαχέτε, πιβιπόγιο  ή ταμάλες ως «πιάτο της ημέρας». Η υποδοχή του ιδιοκτήτη, αλλά και το 
ιδιαίτερο περιβάλλον, θα σας γοητεύσουν όλες τις εποχές του χρόνου. Επωφεληθείτε από τις ειδικές 
προσφορές. Κάθε Πέμπτη με ζωντανή μουσική, μπορείτε να απολαύσετε μαργαρίτα λεμόνι 2+1 δώρο, 
αλλά και σανγκρία το 1 λίτρο στη μισή τιμή. Για τους φοιτητές Δευτέρα και Τρίτη 15% έκπτωση σε όλα 
τα πιάτα. Δευτ.-Πέμ. μετά τις 6.00 μ.μ. και Παρ.-Κυρ. μετά τις 2.00 το μεσημέρι.  
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φαγηΤό
L’ ARTIGIANO 

Κλεοβούλης 11, Ζωγράφου
Μπορείς να διαλέξεις κάποια από τις ιτα-
λικές πίτσες του ή ένα από τα 180 πιάτα, 
από κρέπες μέχρι μπριζόλες – και για το 
σπίτι.

ΜΠάλΚονάΤο 
Γ. Παπανδρέου 58, Ζωγράφου

Παραδοσιακό φοιτητικό στέκι της πε-
ριοχής, που σερβίρει διαφορετικούς 
μεζέδες (απάκι, κεφτέδες με extra hot 
σάλτσα) με κάθε παγωμένη ρακή ή τσί-
πουρο. 

καφέΣ & πόΤό

PLAYCE 
Λ. Παπάγου 128, Ζωγράφου 

Must στέκι της περιοχής, φημισμένο για 
πολλά: για την παρεΐστικη ατμόσφαιρα, 
για τα δεκάδες επιτραπέζια και τις ολοή-
μερες μάχες που γίνονται πάνω από αυ-
τά, για τα δεκάδες επίσης είδη από καφέ-
δες και τσάγια. Ζεστό και φιλόξενο όλες 
τις ώρες της ημέρας, με ωραίες μουσικές 
και πολύ κόσμο. 

MESTIZO
Αναστασάκη 1 & Παπάγου 104, Ζωγράφου
Με ξύλινη διακόσμηση, ειδικότητα στα 
κοκτέιλ και μουσικές soul, jazz, funky και 
house. Και με έναν εξαιρετικό εξωτερικό 
χώρο στο πάρκο για τις καλές ημέρες.

ΚουΜΠΙ 
Εθνικής Αντιστάσεως 2, Άνω Ιλίσια

Επιτραπέζιο και καφές το πρωί, soul, jazz, 
funky και alternative ρυθμοί παρέα με 
κοκτέιλ το βράδυ. 

MOJO CLUB 
Παπαδιαμαντοπούλου 36, Ιλίσια  

Γενιές και γενιές clubbers μεγάλωσαν 
εδώ, πάντα με rock, funk, jazz, disco και 
new wave. Κάθε Κυριακή και από ένα δια-
φορετικό live.   

ψώνια
BLENDER 

Γ. Ζωγράφου 4A, Ζωγράφου
Μπουτίκ με ρούχα, παπούτσια και αξε-
σουάρ για όλες τις ώρες, προσεκτικά δια-
λεγμένα, ανάμεσα σε αγαπημένες επώ-
νυμες φίρμες. 

γυμναΣΤικη
PANOS FITNESS STUDIO 

Γ. Ζωγράφου 6, πλ. Γαρδένιας, Ζωγράφου
Σύγχρονο γυμναστήριο με δυνατότη-
τα ομαδικής και προσωπικής άσκησης, 
αλλά και θεραπείας για αποκατάσταση 
τραυματισμών. 

FITNESS HALL 
Παπάγου & Αναστασάκη 1, Ζωγράφου

Μοντέρνος χώρος με σύγχρονα μηχανή-
ματα και εξειδικευμένους προπονητές, 
που θα σου βγάλουν πρόγραμμα κομμέ-
νο και ραμμένο στα μέτρα σου. 

BAD HABITS
Λεωφ. Παπάγου 141Β, Ζωγράφου, 

210 7792.836 

Boxing accessories & Equipment. Είναι η 

πηγή των γνήσιων προϊόντων LONSDALE 

london, Ben Lee Rocky Marciano και 

Everlast σε ασυναγώνιστες τιμές. 

Για άνδρες και γυναίκες (φόρμες, μπουφάν, 

φούτερ, t-shirts…) και φυσικά σούπερ 

αξεσουάρ. Τσέκαρε και το site 

(www.badhabits.gr) έχει σούπερ 

προσφορές.

facebook: bad habits athens

MAKARoNoPolIS
Λεωφ. Παπάγου 141Α, Ζωγράφου, 210 

7470.210, (what’s up) 698 4742066,  

http://makaronopolis.vresdelivery.gr 

Εδώ φέρνεις έναν Ιταλό φίλο και νιώθει 

πως τρώει στην πατρίδα του. Ολόφρεσκα 

χειροποίητα ριγγατόνι, σπαγγέτι, παπαρ-

δέλες, πένες, ταλιατέλες και φρέσκα γεμι-

στά ζυμαρικά. Μην ξεχάσεις να παραγγεί-

λεις και μία από τις σαλάτες του. Κάνει και 

delivery (13.00-02.00) σε Ζωγράφου, Ιλίσια, 

Καισαριανή, Γουδί, Παγκράτι, Κολωνάκι. 

οΠΤικά ΚΛΑΔΟΣ
Λεωφ. Παπάγου 117Α, Ζωγράφου, 210 7487.167, www.kladosoptica.gr, 

opticaklados@yahoo.gr

Γιά ψάΓΜενες ΜάΤιες! Εδώ ξέρεις πως θα βρεις σίγουρα αυτό που σου ταιριάζει και το κυριό-
τερο θα πάρεις αυτό που πρέπει για να βλέπεις όπως πρέπει. Ένας από τους πέντε οπτικούς σε 
αναλαμβάνει για να σε ενημερώσει και να σε βοηθήσει να βρεις ό,τι ταιριάζει στο πρόσωπό σου. 
Γρήγορο service, μεγάλο stock σε οφθαλμικούς φακούς και φακούς επαφής, και σχολαστικός 
οπτομετρικός έλεγχος τα χαρακτηριστικά του καταστήματος. Έχεις να επιλέξεις μεταξύ των συλ-
λογών MYKITA, Ethnia Barcelona, Face a Face, Badgley Mischka, Iyoko-Inyake, Lindberg και προσε-
χώς Moncler. Νεανικές συλλογές OAKLEY, RayBAn, Mark by Mark Jacobs και πολλά άλλα... κάνουν 
μία ακόμα διαφορά από τον ανταγωνισμό. Σε περιμένουν να τους γνωρίσουμε από κοντά!
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>>>   Οι αναφορές στον πρώι-
μο Τζιμ Τζάρμους και στις «off» 

κωμωδίες του Άκι Καουρισμάκι εί-
ναι κάτι περισσότερο από εμφανείς στο 

φιλμ των Ολιβιέ Μπαμπινέτ και Φρεντ Κιν 
«Ο Ρόμπερτ Μίτσαμ είναι νεκρός» (Robert 
Mitchum est  Μort)**, ένα σουρεαλιστικό road 
movie, για έναν ηθοποιό και τον ατζέντη 
του που ταξιδεύουν ως τον αρκτικό κύκλο 
για να συναντήσουν ένα μυθικό σκηνοθέ-
τη. Η ατμόσφαιρα είναι κατά στιγμές χαρι-
τωμένη, αλλά το χιούμορ δεν λειτουργεί 
ιδιαίτερα και οι αναφορές του είναι όχι μόνο 
ελαφρώς ξεπερασμένες, αλλά κυρίως υ-
περβολικά προφανείς. >>>  Ο Τόνι Κέι του 
«Μαθήματα Αμερικάνικης Ιστορίας» στέλνει 
τον Έντριεν Μπρόντι ξανά σχολείο στο ρόλο 
ενός αναπληρωτή καθηγητή που μαθαίνει 
μερικά ενδιαφέροντα «Μαθήματα ζωής» 
(Detachemnt). >>>  Ο Τζέραρντ Μπάτλερ εί-
ναι ο σωματοφύλακας του Αμερικάνου προ-
έδρου που θα τον σώσει από μια τρομοκρα-
τική επίθεση Κορεατών στο «Ο Όλυμπος 
έπεσε» (Olympus Has fallen) του Αντουάν 
Φουκουά. >>>  Το ντοκιμαντέρ του Στέλιου 
Κούλογλου «Νεοναζί: το Ολοκαύτωμα της 
μνήμης», ξεκινά από την άνοδο της Χρυσής 
Αυγής για να μιλήσει για τη μνήμη, τη λήθη 
και την ιστορική αλήθεια στη σύγχρονη Ελ-
λάδα, μέσα από τα εγκλήματα των ναζί στα 
Καλάβρυτα, το Δίστομο και τον Χορτιάτη. 

cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  iÕm so excited του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Passion*
ΣκηνοθεΣία: Μπράιαν Ντε Πάλμα

Με τουΣ: Ρέιτσελ ΜακΑνταμς, Νούμι Ραπάς

Αυτό που υπόσχεται ο τίτλος είναι απολύ-

τως απόν από το φιλμ του Μπράιαν Ντε 

Πάλμα, το χειρότερο με διαφορά στη μα-

κρά καριέρα του. Ριμέικ της «Αντίζηλου» 
του Αλέν Κορνό, το «Passion» ποζάρει σαν 

ένα σέξι θρίλερ για τον αδίστακτο κόσμο 

των επιχειρήσεων και τον αγώνα για την 

κορυφή, αλλά είναι ένα, στα όρια του α-

στείου, κουβάρι camp σαχλαμάρας, που 

δεν σε πείθει ούτε στιγμή. Και δεν κατορ-

θώνει καν να σε κάνει να γελάσεις με το 

πόσο κακό είναι. Ακόμη και οι δύο καλές 

πρωταγωνίστριές του πάνε ολοκληρω-

τικά χαμένες σε ρόλους που ούτε οι ίδιες 

μοιάζουν να παίρνουν στα σοβαρά. Πώς 

θα μπορούσαν άλλωστε, αφού το σενάριο 

είναι γεμάτο κλισέ, οι χαρακτήρες απολύ-

τως σχηματικοί, η αγωνία είναι ανύπαρκτη, 

η αληθοφάνεια επίσης και η αισθητική στα 

όρια του κακού γούστου; Το «Passion» είναι, 

υποτίθεται, ένα τεταμένο ψυχολογικό θρί-

λερ, αλλά ο χαρακτηρισμός παρωδία τού 

ταιριάζει πολύ καλύτερα. 

Girls, get a room Tο περίφημο χορευτικό 
με τα πιστόλια (Οlympus)

Μπιγκ Χιτ ***  

ΣκηνοθεΣία: Κάρολος Ζωναράς

Με τουΣ: Μελέτη Γεωργιάδη, Κάτια Ο’Γουόλις

Ένα ασπρόμαυρο φιλμ νουάρ όχι μόνο εξαι-

ρετικά κατασκευασμένο, τόσο που θα μπο-

ρούσε να διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα στα 

καλύτερα δείγματα του είδους, μα και αρκετά 

meta για να ενδιαφέρει ένα θεατή του σήμε-

ρα. Και, κυρίως, τόσο απολαυστικό που απο-

τελεί μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της 

φετινής ελληνικής παραγωγής. Ένας σκλη-

ρός αστυνομικός τα βάζει με όλους για να α-

ποκαλύψει μια αλήθεια που θα του στοιχίσει 

ακριβά και ο Ζωναράς τον ακολουθεί στην πο-

ρεία του κλασικού καταραμένου ήρωα συν-

θέτοντας μια άχρονη Αθήνα και μια εξίσου 

άχρονη και σταθερά αληθινή συνθήκη. Με 

εξαιρετικό πρωταγωνιστή τον Μελέτη Γεωρ-

γιάδη, θαυμάσια δουλειά στο τεχνικό μέρος, 

πετυχημένο ντουμπλάζ στις φωνές και συ-

νεχή «επιστροφή» στο «Big Heat» του Φριτς 

Λανγκ, το φιλμ αγκαλιάζει την αίσθηση της 

«κατασκευής» και την ανυψώνει σε κάτι όχι 

απλά ενδιαφέρον ως σινεφίλ άσκηση ή χα-

ριτωμένη «ιδιοτροπία», αλλά που λειτουργεί 

πετυχημένα σε όποιο επίπεδο κι αν το δεις.  

Άνεμος ψυχής (csak a szél )***
ΣκηνοθεΣία: Μπενς Φλιγκάουφ

Με τουΣ: Κάταλιν Τόλντι, Γκιόντζι Λεντβάι

Βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία για μια 

σειρά από ρατσιστικές επιθέσεις ενάντια 

σε μια κοινότητα Ρομά στην Ουγγαρία 

πριν μερικά χρόνια, το φιλμ του Φλιγκά-

ουφ («To δάσος», «Womb») μας μεταφέρει 

«εκεί» μέσα από την καθημερινότητα μιας 

οικογένειας, που παρακολουθούμε από το 

πρωί μέχρι το (μοιραίο) βράδυ. Μέσα από 

την παρατήρηση και την πρότερη γνώση 

μιας τραγωδίας που προφανώς θα συμβεί, 

ο Φλιγκάουφ κατορθώνει να χτίσει την α-

τμόσφαιρα ενός βραδυφλεγούς θρίλερ και 

μαζί να αναδείξει το ρατσισμό, τη δυσπι-

στία, την άβολη συγκατοίκηση των Ρομά 

με τους υπόλοιπους Ούγγρους. Ο αργός 

ρυθμός του φιλμ, η άρνησή του να χρωμα-

τίσει ιδεολογικά τη μια ή την άλλη πλευρά, 

ο τρόπος που προτιμά να μας βυθίσει στην 

κατάσταση αντί να «δείξει» ίσως δοκιμά-

σουν τις αντοχές κάποιων θεατών, όμως το 

συγκλονιστικό φινάλε δίνει τραγικό νόημα 

σε ολόκληρο το φιλμ στοιχειώνοντάς σε.

Βουκολικό

Αθηναϊκό νουάρ

Δεν Κρατιέμαι (los amantes Pasajeros)
ΣκηνοθεΣία: Πέδρο Αλμοδοβάρ

Με τουΣ: Χαβιέ Κάμαρα, Ραούλ Αρεβάλο, Κάρλος Αρέθες

Μόνο μία λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει τη νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ κι αυτή 
δεν είναι άλλη από το «εξωφρενική». Είκοσι χρόνια μετά την «Κίκα» (ναι, έχουν πε-
ράσει 20 χρόνια), ο Πέδρο μοιάζει να αφήνει κάθε ίχνος σοβαρότητας στην αίθουσα 
αναμονής και επιβιβάζεται μαζί με τους ηθοποιούς του σε μια πτήση γεμάτη αλκοόλ, 
ναρκωτικά, σεξ, υπερβολές, παρεξηγήσεις. Ξεδιάντροπα camp, από τα χρώματα της 
business class καμπίνας και το τρίο των (τόσο, μα τόσο) gay αεροσυνοδών έως τις κα-
ταστάσεις και τους διάλογους, το «Δεν Κρατιέμαι» είναι τόσο... ασυγκράτητο που πι-
θανότατα να φέρει στα όρια της αμηχανίας τους πιο συντηρητικούς θεατές που έχουν 
συνδέσει το όνομα του Ισπανού σκηνοθέτη με κομψά μελοδράματα και «πολύτιμα» 
συναισθήματα. Εδώ, ακόμη κι αν η κωμωδία του πετάει ψηλά, το χιούμορ είναι πολύ 
πιο «χαμηλού» επιπέδου, ωμά slapstick, απενοχοποιημένα «χυδαίο», συχνά υπερ-
βολικό. Στο βάθος, βεβαίως, ανακαλύπτεις όλη την αγάπη την οποία δείχνει στους 
ήρωές του ο Αλμοδόβαρ, όμως η επιφάνεια κρατά για τους θεατές μια διαδρομή όλο 
αναταράξεις. Για όσους έχουν ξεχάσει τις πρώιμες ταινίες του, το «Δεν κρατιέμαι» θα 
σας τις θυμίσει με τον πιο «ωμό» τρόπο, με αστεία για πίπες και ίχνη από σπέρμα 
στην άκρη των χειλιών. Ακόμη κι έτσι όμως, όπως κάθε ταινία του Αλμοδόβαρ, το 
φιλμ δεν είναι ποτέ «φτηνό» ή χοντροκομμένο.  Αντίθετα κρατά από την αρχή ως το 
τέλος την παιχνιδιάρικη διάθεση, την τρυφερή ματιά του και φυσικά όλο το ανατρε-
πτικό χιούμορ και την εξαιρετική δουλειά στη σκηνοθεσία, την εικόνα, τους ηθο-
ποιούς, που έχεις συνηθίσει να περιμένεις από ένα σκηνοθέτη ο οποίος ακόμη κι αν 
είναι σαφές ότι εδώ κάνει κυρίως ένα αστείο, παραμένει αναμφίβολα σπουδαίος. 

ÇΑγαπητοί 

επιβάτες,  

καλωσήλθατε στην 

πτήση 2549 της Peninsula 

Air για ΜεξικόÈ.

(Δέστε τις ζώνες σας! η πτήση στο 

ÇΔεν κρατιέμαιÈ προβλέπε-

ται επεισοδιακή...)

AκόΜη

criticÕs CHOICE

Τι; Κόφι; Τι; Κόφι; Τι; Κόφι;
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Πέντρο Αλμοδόβαρ με νέα ταινία αυτή την εβδομάδα. 

Τίτλος: «Δεν Κρατιέμαι!». Ακριβώς αυτό. Μπορεί το χιού-

μορ να αποτελεί πάντα βασικό στοιχείο των ταινιών 

του, όμως ο Πέδρο είχε πολλά (ίσως περισσότερα απ’ 

όσα έπρεπε) χρόνια να κάνει κωμωδία. 20 χρόνια μετά 

την «Kika» επιστρέφει με μια αληθινά... απογειωμένη 

ιστορία για την τρελή, απίθανη πτήση μιας ομάδας αταί-

ριαστων ανθρώπων που ξεγυμνώνουν τους εαυτούς 

τους με απολαυστικό τρόπο, στο πρόσωπο ενός θανάσι-

μου κινδύνου. Γέλιο υπό τη σκιά μιας τραγωδίας, χρώμα 

και υπερβολή σε ένα φιλμ που έγινε στην Ισπανία η πιο 

πετυχημένη ταινία του Αλμοδόβαρ μέχρι σήμερα. 

Έ
νιωσες πως υπήρχε η ανάγκη για αυτή την επι-

στροφή στην κωμωδία; Μας λείπει το γέλιο; Εδώ 

και καιρό είχα όρεξη να γυρίσω μια κωμωδία. Δυστυ-

χώς, για να γράψω το σενάριο για κωμωδία δεν μου 

αρκεί να το επιθυμώ. Τώρα, λίγο πριν την πρεμιέρα, χαίρομαι 

πολύ που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είχα αφιερώσει αρκετό 

καιρό σ’ αυτό το σενάριο, αλλά μέχρι τις τελικές διορθώσεις, 

ένα χρόνο πριν, δεν ήμουν σίγουρος. Ο κόσμος γελάει με τις 

ταινίες μου, μου το λένε στο δρόμο: «Κάνε ξανά κωμωδία. 

Μόνο με τις δικές σου ταινίες γελάμε τόσο!». Ερχόμουν σε 

δύσκολη θέση, αλλά δεν μπορείς να επιβάλεις στον εαυτό 

σου τι είδος ταινίας θα κάνεις. Τώρα ελπίζω πως όσοι  μου το 

ζητούσαν στο δρόμο θα τη δουν και θα την απολαύσουν.

Χαρακτηρίζεις την ταινία ως «κωμω-

δία με ηθικά διδάγματα, μεταφορές 

και μυθικά στοιχεία»…  Είναι χα-

ρακτηρισμοί για να ξεκινήσει η συ-

ζήτηση. Τη χαρακτηρίζω κωμωδία 

με ηθικά διδάγματα, όχι επειδή οι 

ήρωες γίνονται καλύτεροι άνθρω-

ποι στο τέλος της ταινίας. Οι ίδιοι 

παραμένουν και στο τέλος. 

Ο απατεώνας παρα-

μένει απατεώνας, αλλά κατά την περιπλάνηση στον αέρα, 

είχε το χρόνο να σκεφτεί τι αφήνει στη γη και να ανακαλύψει 

πως προτιμάει να γυρίσει στο σπίτι του και να συναντηθεί με 

την άσωτη κόρη του που έχει χρόνια να δει, παρά να αποδρά-

σει, παρόλο που η αστυνομία τον περιμένει στην πόρτα. Στη 

φυλακή θα είναι πιο κοντά στην οικογένειά του από ό,τι θα 

ήταν σε μία τροπική χώρα, κάτω από ένα φοίνικα. Είναι 

ταινία με ηθικό δίδαγμα, επειδή όλοι οι χαρακτήρες 

έμαθαν κάτι για τον εαυτό τους. Έμαθαν επίσης 

ότι το να λες ψέματα στον εαυτό σου ή στους άλ-

λους είναι κάτι πολύ μικρό. Επίσης, τώρα, η ταινία 

έχει περισσότερες μεταφορές από όσες είχε ένα 

χρόνο πριν, όταν την προετοιμάζαμε. Κι ωστόσο, 

παραμένει η ίδια ταινία. Σίγουρα ακούγεται εξε-

ζητημένο να λέω ότι το «Δεν κρατιέμαι» είναι μια 

μεταφορά της ισπανικής κοινωνίας, αλλά αυτή 

ήταν από τις πρωταρχικές προθέσεις μου. Εύκολα 

παρομοιάζεις αυτό το αεροπλάνο που κάνει κύκλους 

πάνω από το Τολέδο, χωρίς να ξέρει πότε και πώς θα 

προσγειωθεί, με την Ισπανία πριν ένα χρόνο. Μετά 

από τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, πι-

στεύω πως η ταινία έχει περισσότερες μεταφορές 

σε σχέση με όταν τη γυρίζαμε.

Δεν έχουμε κάνει ακόμα αυτή τη αναγκαστική 

προσγείωση, που είναι επικίνδυνη επειδή το αε-

ροπλάνο μπορεί να πάρει φωτιά. Ξέρουμε μόνο 

ότι πρέπει να προσγειωθούμε απότομα, αλ-

λά δεν ξέρουμε πώς, δεν είμαστε σίγουροι αν 

είναι έτοιμες οι υπηρεσίες διάσωσης... Στην 

ταινία υπάρχουν ασθενοφόρα, πυροσβεστι-

κά οχήματα κ.λπ. Στην πραγματικότητα χρειάζονται συ-

γκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες για να είναι αναίμακτη η 

προσγείωση και να φέρει κάτι καλύτερο. Πιστεύω πως θα 

ζήσουμε κάποιες μορφές κάθαρσης. Μακάρι να είναι εξίσου 

ευμενείς, όπως της ταινίας.

Υπάρχουν χαρακτήρες που ανταποκρίνονται στα αρ-

χέτυπα της σημερινής ισπανικής κοινωνίας, όπως το 

αεροδρόμιο φάντασμα στο τέλος. Ωστόσο, στην ταινία 

δεν αναφέρεται η σημερινή κρίση. Είναι σκόπιμο; Είναι 

απολύτως σκόπιμο που δεν αναφέρεται η κρίση. Όπως στο 

«Η Πέπι, η Λούσι, η Μπομ και τ’ άλλα κορίτσια» δεν υπήρχε 

ούτε ο παραμικρός υπαινιγμός στον Φράνκο. Αλλά, όπως 

σου είπα και προηγουμένως, πιστεύω πως η χώρα μας κά-

νει κύκλους στον αέρα σαν ένα αεροπλάνο και περιμένει 

μια λύση, να μάθει πού θα προσγειωθεί. Κάτι που θα βελ-

τιώσει τη σημερινή κατάσταση, δεν θα την επιδεινώσει, 

όπως συμβαίνει τώρα. Φοβάμαι ότι πρέπει να ζήσουμε πολ-

λές μορφές κάθαρσης –όπως στην ταινία– για να απαλλα-

χθούμε από το φόβο και τα τόσα ψέματα. 

Ας πούμε για τη διανομή των ρόλων. Συμμετέχουν ηθο-

ποιοί που έχουν συνεργαστεί με τον Αλμοδόβαρ στο 

παρελθόν, αλλά και νέοι. Ήθελα να συνεργαστώ ξανά με 

τον Χαβιέρ Κάμαρα, τη Σεσίλια Ροθ, τη Λόλα Ντουένιας, την 

Μπλάνκα Σουάρεζ, την Κάρμεν Μάτσι, την Παζ Βέγκα. 

Όπως και με την Πενέλοπε Κρουζ και τον Αντόνιο 

Μπαντέρας. Η ιδέα να ανοίξουν την ταινία οι 

δύο τελευταίοι (αρνούμαι να πω ότι κά-

νουν ένα πέρασμα, γιατί υποδύονται 

χαρακτήρες) ήταν επειδή ανήκουν 

στην καλλιτεχνική μου οικογένεια 

και καθοδηγούν το θεατή στην 

αρχή της αφήγησης… Οι υπόλοι-

ποι ηθοποιοί ήταν γενναιόδωροι, 

παιχνιδιάρηδες, τα πήγαν πολύ 

καλά και ανακάλυψα κάποιους νέ-

ους ηθοποιούς για το μέλλον.

Τέλος, υπάρχουν αναφορές σε καταστάσεις όπως αυτή 

που επηρεάζει «κάποιο σημαντικότερο από τον πρωθυ-

πουργό”. Πώς πιστεύεις ότι θα γίνουν δεκτές; Δεν ξέρω. 

Μακάρι να τις εκλάβουν με χιούμορ, αλλά πάντα έτσι λένε οι 

χιουμορίστες όταν σατιρίζουν δημόσια πρόσωπα. Όταν με 

σατίρισαν, δεν το αντιμετώπισα με χιούμορ. Τα τελευταία 

δύο χρόνια, ευτυχώς έχουν καταρριφθεί πολλά ταμπού 

που πριν έξι χρόνια ήταν βαθιά ριζωμένα στον ισπανικό 

λαό. Ένα από αυτά τα ταμπού ήταν ότι δεν θίγουμε «κάποιον 

σημαντικότερο από τον πρωθυπουργό». Δεν θέλω να ρίξω 

κι άλλο λάδι στη φωτιά. Είναι απλώς μια κωμωδία, ένα κω-

μικό καπρίτσιο. A  

Π έ δ ρ ο  Α λ μ ο δ ο β Α ρ

Επιστροφή 
στην 

κωμωδία
έπιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ο ισπανός φίλος εξηγεί αποκλειστικά 
στην Athens Voice το... σχέδιο πτήσης 

της καινούργιας του ταινίας 
«δεν κρατιέμαι». 

Διαβάστε όλο το κείμενο

www.athens voice.gr

 Πιστεύω πως η 
χώρα μας κάνει 

κύκλους στον αέρα σαν 
ένα αεροπλάνο και 
περιμένει μια λύση, 

να μάθει πού θα 
προσγειωθεί
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ΑθήνΑς

Α ΑΒΟΡΑ  
Ιπποκράτους 180, 210 6462.253

Η επίθεση Πέμ.-Τετ. 22:40 
/ Νεοναζί: Το ολοκαύτομα 
της μνήμης Πέμ.-Τετ. 17:40, 
19:15, 21:00 

ABΑΝΑ 
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546 

Τα παιδιά του πολέμου Πέμ.-
Τετ. 18:20, 20:30, 22:40 

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

Αίθ.1: Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:45, 23:00 
/ Tad, ο χαμένος εξερευνητής 
μεταγλ. Παρ.-Δευτ. 16:30 
Αίθ.2: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 20:00 / Django, ο 
Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 22:15 / Η 
ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 17:45 
• Αίθ.3: Passion Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30  • Αίθ.4: 
Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:30, 23:30 / Περιπολία Πέμ.-
Τετ. 17:20 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 
 
Αίθ.1: Passion Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30 / Tad, ο 
χαμένος εξερευνητής μεταγλ. 
Σάβ.-Δευτ. 16:40 • Αίθ.2: 
Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:40 / Οι Άθλιοι Πέμ.-
Τετ. 17:20 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα,  
210 8108.230 

Αίθ.1: Passion Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:40, 22:50 /Tad, ο χα-
μένος εξερευνητής μεταγλ. 
Σάβ.-Δευτ. 15:00 3D, 16:40 
Αίθ.2: Ο έρωτας της βασίλισ-
σας Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 / 
Οζ: μέγας και παντοδύναμος 
Πέμ.-Τετ. 17:30 • Αίθ.3: Πα-
ρενέργειες Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:30, 22:40  • Αίθ.4: Ακάλυ-
πτος Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:10, 
22:10 / Barbie: Η μπαλαρίνα 
με τις μαγικές πουέντ μεταγλ. 
Σάβ.-Δευτ. 16:30 

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841.010
 
Αίθ.1: Επιχείρηση: Argo Πέμ.-
Τετ. 18:00 / Η επίθεση Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:30 / Barbie: Η 
μπαλαρίνα με τις μαγικές που-
έντ μεταγλ.Σάβ.-Δευτ. 16:30  
• Αίθ.2: Passion Πέμ.-Τετ. 
18:50, 20:50, 22:45 / Tad, ο 
χαμένος εξερευνητής μεταγλ. 
Παρ.-Δευτ. 17:00 

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

Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:40 

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟς 2+1
Αγωνιστών Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, 
210 5813.470 

Αίθ.1: Ο έρωτας της βασίλισ-
σας Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 
22:30 • Αίθ.2: Το μεγάλο 
ταξίδι της Ζαράφα μεταγλ.
Πέμ.-Τετ. 17:00 / Ακάλυπτος 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 

ΑςΤΥ
Κοραή 4, 210 3221.925

Άνεμος ψυχής Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:15, 22:15 

ΑΤΛΑΝΤΙς 
Λ. Βουλιαγμένης 245, Δάφνη,  
210 9711.511

Αίθ.1: Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ.2: Αν...Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:00, 22:15 

Cine CApiTOl
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου (3ος 
όροφος στο Capitol Mall, σταθμός 
Βικτώρια), 210 8210.542

No Πέμ.-Τετ. 21:30 / Οζ: μέγας 
και παντοδύναμος Πέμ.-Τετ. 
19:00 3D 

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

Αίθ.1: Passion Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:00 • Αίθ.2: Ο Όλυ-

μπος έπεσε Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:00, 00:30  • Αίθ.3: Οδηγός 
αισιοδοξίας Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:15, 22:45 • Αίθ.4: Tad, ο 
χαμένος εξερευνητής μετ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ.  / 
Κυρ.-Δευτ. 13:30 / Ο Όλυμπος 
έπεσε Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:00, 
00:30 • Αίθ.5: Η αγάπη έρχε-
ται στο τέλος Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:20, 22:30 • Αίθ.6: Δεν κρα-
τιέμαι Πέμ.-Τετ. 17:50, 19:50, 
21:50, 23:50 • Αίθ.7: Tad, ο χα-
μένος εξερευνητής μετ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ. 17:10, 
19:10 / Κυρ.-Δευτ. 15:10, 19:10 
/Απαγωγή Πέμ.-Τετ. 21:20, 
23:40 • Αίθ.8: Barbie: Η μπα-
λαρίνα με τις μαγικές πουέντ 
μετ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ. 
17:15 / Κυρ.-Δευτ. 15:30, 17:15 
/ Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:15, 23:30 • Αίθ.9: Passion 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 19:50, 22:00, 
00:20 • Αίθ.10: Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλ.Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ. 17:30 
/ Κυρ.-Δευτ. 15:20, 17:30 / 
Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 19:45, 
22:10, 00:20 • Αίθ.11: Passion 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:00, 23:10 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα μετ. 
Κυρ.-Δευτ. 14:40, 16:40 • 
Αίθ.12: Περιπολία Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:30, 22:50 • Αίθ.13: 
Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:30, 22:45 / Ραλφ, η επόμε-
νη πίστα μετ.Κυρ.-Δευτ. 16:00  
• Αίθ.14: Σάμμυ 2 μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ. 
17:20 / Κυρ.-Δευτ. 15:15, 17:20  
/ Παρενέργειες Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:40, 00:00 • Αίθ.15: 
Οζ: μέγας και παντοδύναμος 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:30, 00:10 
• Αίθ.16: Ομορφα πλάσματα 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:45 / 
Περιπολία Πέμ.-Τετ. 23:30 / 
Σάμμυ 2 μετ. Κυρ.-Δευτ. 15:50 
• Αίθ.17: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:50, 23:20 
• Αίθ.18: Ξενοδοχείο για τέρα-
τα μετ.Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / Κυρ.-Δευτ. 15:30, 
17:30 /Πολύ σκληρός για να 
πεθάνει σήμερα Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:45, 00:00 • Αίθ.19: 
Οζ: μέγας και παντοδύναμος 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 20:00, 22:50 
Αίθ.20: Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ. 
18:15, 20:45, 23:15 / Κυρ.-
Δευτ. 15:45, 18:15, 20:45, 
23:15  

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

Αίθ.1: Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:00, 21:10, 23:15 / Σάμ-
μυ 2 μεταγλ. Κυρ.-Δευτ.15:00 
• Αίθ.2: Οζ: μέγας και παντο-
δύναμος Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Τρ., Τετ. 18:40, 21:20, 00:00 / 
Κυρ.-Δευτ. 16:00, 18:40, 21:20, 
00:00 • Αίθ.3: Επιχείρηση: 
Argo Πέμ.-Τετ. 22:00 / Περιπο-
λία Πέμ.-Τετ. 00:30 / Passion 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 19:50 / 
Ξενοδοχείο για τέρατα μεταγλ. 
Κυρ.-Δευτ. 15:45 • Αίθ.4: 
Παρενέργειες Πέμ.-Τετ. 20:00 
/ Tad, ο χαμένος εξερευνητής 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., 
Τετ. 18:00 / Κυρ.-Δευτ. 14:00, 
16:00, 18:00 / Passion Πέμ.-
Τετ. 22:15, 00:20 • Αίθ.5: Tad, ο 
χαμένος εξερευνητής μεταγλ. 
Πέμ.-Τετ. 17:00 / Ο Όλυμπος 
έπεσε Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:40, 
00:10 / Barbie: Η μπαλαρίνα 
με τις μαγικές πουέντ μεταγλ. 
Κυρ.-Δευτ. 15:20 

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

Αίθ.1: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ.Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., 
Τετ. 16:30, 18:30 / Κυρ.-Δευτ. 
12:30, 14:30, 16:30, 18:30 / 
Οδηγός αισιοδοξίας Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:15 • Αίθ.2: Tad, ο 
χαμένος εξερευνητής μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Τετ. 16:00, 
18:00 3D / Κυρ.-Δευτ. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 / Τρ.16:45 / 
Ακάλυπτος Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 20:00, 22:15, 
00:30 / Τρ.18:45, 21:00, 23:15 
Αίθ.3: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ.-Τετ. 16:00, 18:00 
/ Επιχείρηση: Argo Πέμ.-
Τετ. 20:10, 22:40 • Αίθ.4: 
Ακάλυπτος Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Τετ. 16:30, 18:45, 21:00, 23:15 
/ Κυρ.-Δευτ. 14:15, 16:30, 
18:45, 21:00, 23:15 / Τρ. 15:30, 
17:45, 22:15, 00:30 • Αίθ.5: 
Passion Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:00, 22:10, 00:20 • Αίθ.6: 
Οζ: μέγας και παντοδύναμος 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Περιπολία 
Πέμ.-Τετ. 19:00 / Ο Όλυμπος 
έπεσε Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., 
Τετ. 16:20 / Κυρ.-Δευτ. 13:50, 

16:20  • Αίθ.7: Barbie: Η μπα-
λαρίνα με τις μαγικές πουέντ 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., 
Τετ. 16:40 / Κυρ.-Δευτ. 12:40, 
14:40, 16:40 / Ο Όλυμπος 
έπεσε Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:20, 
00:10 • Αίθ.8: Tad, ο χαμένος 
εξερευνητής μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Τρ., Τετ. 17:10 / Σάβ. 
15:10, 17:10, 19:10 / Κυρ.-Δευτ. 
11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10 /
Απαγωγή Πέμ., Παρ., Τρ., Τετ. 
19:10, 21:10, 23:10 / Σάβ.-Δευτ. 
21:10, 23:10  • Αίθ.9: Παρενέρ-
γειες Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:45, 
22:00, 00:15 • Αίθ.10: Passion 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:10, 23:20 
/ Σάμμυ 2 μεταγλ. Σάβ. 15:00, 
17:00 / Κυρ.-Δευτ. 13:00, 
15:00, 17:00 • Αίθ.11: Οζ: μέγας 
και παντοδύναμος Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Τρ., Τετ. 15:15, 18:00, 
20:45, 23:30 / Κυρ.-Δευτ. 
12:20, 15:15, 18:00, 20:45, 

23:30 • Αίθ.12: Δεν κρατιέμαι 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:10, 22:10, 
00:10 / Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Σάβ. 15:50 / Κυρ.-
Δευτ. 11:30, 13:40, 15:50 
Αίθ.13: Passion Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:10, 23:20 • Αίθ.14: 
Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:10 

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

Αίθ.1: Tad, ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Τρ., Τετ. 17:30 / Κυρ.-
Δευτ. 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 
/ Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:30, 23:30  • Αίθ.2: Δεν κρα-
τιέμαι Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 
22:30, 00:40 • Αίθ.3: Περιπο-
λία Πέμ.-Τετ. 00:10 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ. 
17:50 / Κυρ.-Δευτ. 11:50, 
13:50, 15:50, 17:50 / Ακάλυ-
πτος Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10 
Αίθ.4: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., 
Τετ. 17:20 / Κυρ.-Δευτ. 13:40, 
15:30, 17:20 / Παρενέργειες 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45, 00:00 
Αίθ.5: Οζ: μέγας και παντο-
δύναμος Πέμ., Παρ., Σάβ., 

Τρ., Τετ. 18:50, 21:30, 00:10 / 
Κυρ.-Δευτ. 13:30, 16:10, 18:50, 
21:30, 00:10 • Αίθ.6: Passion 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:10, 22:20, 
00:30 / Barbie: Η μπαλαρίνα 
με τις μαγικές πουέντ μεταγλ. 
Κυρ.-Δευτ. 11:30, 13:10, 14:50, 
16:30 • Αίθ.7: Ο Όλυμπος 
έπεσε Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:30, 
22:00, 00:30 /Tad, ο χαμένος 
εξερευνητής 3D μεταγλ.Κυρ.-
Δευτ. 11:00, 13:00, 15:00 
Αίθ.8: Δεν κρατιέμαι Πέμ.-
Τετ. 19:20, 21:30, 23:40 
Αίθ.9: Passion Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:00, 22:10 / Παρ.-
Κυρ. 20:00, 22:10, 00:20 

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

Αίθ.1: Tad, ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλ. Πέμ., Παρ., 

Σάβ., Τρ., Τετ. 17:00 3D / 
Κυρ.-Δευτ. 13:00 3D, 17:00 3D 
/ Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:10, 23:20 / Barbie: Η μπα-
λαρίνα με τις μαγικές πουέντ 
μεταγλ. Κυρ.-Δευτ. 15:20 
Αίθ.2: Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., 
Τετ. 16:40 / Κυρ.-Δευτ. 12:20, 
14:30, 16:40 / Ο Όλυμπος 
έπεσε Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:20, 
23:50  • Αίθ.3: Ξενοδοχείο 
για τέρατα μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ. 17:30 
/ Κυρ.-Δευτ. 13:30, 15:30, 
17:30 / Passion Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:40, 00:00  • Αίθ.4: 
Οζ: μέγας και παντοδύναμος 
Πέμ.-Τετ. 16:50, 19:45, 22:30 
/ Σάμμυ 2 μεταγλ. Κυρ.-
Δευτ. 12:45, 14:45 • Αίθ.5: 
Περιπολία Πέμ.-Τετ. 00:20 / 
Tad, ο χαμένος εξερευνητής 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., 
Τετ. 16:00, 18:00 / Κυρ.-Δευτ. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 / 
Ακάλυπτος Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 20:00, 22:10 
/ Τρ.ι 22:20 

ΓΑΛΑΞΙΑς 
Μεσογείων 6, 210 7773.319
Κάθε Τετάρτη œ 5
Αίθ.1: Ο Όλυμπος έπεσε Πέμ.-

Τετ. 18:40, 20:40, 22:40 
Αίθ.2: Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:20, 22:20 

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

Η επίθεση Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:15, 22:15 / Μπιγκ Χιτ Πέμ.-
Κυρ. 00:15 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650.318
 
Αίθ.1: Δεν κρατιέμαι Πέμ., 
Παρ., Τρ., Τετ. 18:50, 21:00, 
23:10 / Σάβ.-Δευτ. 16:40, 
18:50, 21:00, 23:10 • Αίθ.2: Ο 
Όλυμπος έπεσε Πέμ., Παρ., 
Τρ., Τετ. 20:00, 22:40 / Σάβ.-
Δευτ. 17:20, 20:00, 22:40  

ΔΑΝΑΟς 

Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
210 6922.655

Αίθ.1: Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30 
Αίθ.2: Δεν κρατιέμαι Πέμ.-
Τετ. 17:30, 19:30, 21:30 

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, Κέντρο, 210 3632.789

Το πρόσωπο της ομίχλης 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 

ΕΜΠΑςςΥ nOVA ODeOn
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Kολωνάκι,  
210 7215.944

Δεν κρατιέμαι Πέμ., Παρ., 
Τρ., Τετ. 18:30, 20:50, 23:10 
/ Σάβ.-Δευτ. 16:00, 18:30, 
20:50, 23:10 

ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 210 8810.602

Τα μυθικά πλάσματα του Νό-
του Πέμ.-Τετ. 22:30 / Ο έρω-
τας της βασίλισσας Πέμ.-Τετ. 
18:10 / Χαμένος Παράδεισος 
Πέμ.-Τετ. 20:30 

ΙΝΤΕΑΛ 
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720 

Μαθήματα ζωής Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:10, 22:20 

ΚΗΦΙςΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567
Αίθ.1: Passion Πέμ.-Τετ. 
18:45, 20:45, 22:45 
Αίθ.2: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 / Σάβ-
βατοκύριακο στο Hyde park 
Πέμ.-Τετ. 18:00 
 
ΚΗΦΙςΙΑ CinemAx ClAss CyTA
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 6231.601 -933

Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30 

ΜΙΚΡΟΚΟςΜΟς FilmCenTeR
Λ. Συγγρού 106 (μετρό Φιξ ),  
210 9215.305

Ο Ρόμπερτ Μίτσαμ είναι νε-

κρός Πέμ.-Τετ. 19:00, 20:45, 
22:30 

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 210 
9703.158  
 
Αίθ.1: Η ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 
17:45 / Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 20:15 / Django, ο 
Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ.2: Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:00, 22:00  • Αίθ.3: 
Οζ: μέγας και παντοδύνα-
μος Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:45 
/ Περιπολία Πέμ.-Τετ. 
23:20 
Αίθ.4: Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:45 / Tad, ο χαμένος 
εξερευνητής μεταγλ. 
Παρ.-Δευτ. 16:30 
Αίθ.5: Passion Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:15, 23:30 
Αίθ.6: Οι Άθλιοι Πέμ.-
Τετ. 18:45 / Παρενέργει-
ες Πέμ.-Τετ. 21:45 

ODeOn KOsmOpOlis 
mApOyςi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ.1: Σάββατοκύριακο 
στο Hyde park Πέμ., 

Παρ., Τρ., Τετ. 18:10, 20:10, 
22:20 / Σάβ.-Δευτ. 15:50, 
18:10, 20:10, 22:20  • Αίθ.2: 
Passion Πέμ.-Τετ. 18:40, 
21:10, 23:20 / Ραλφ, η επόμενη 
πίστα μεταγλ. Παρ.-Δευτ. 
16:30 • Αίθ.3: Η αγάπη έρχεται 
στο τέλος Πέμ.-Τετ. 18:10 / 
Παρενέργειες Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:40 / Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Παρ.-Δευτ. 16:00 • 
Αίθ.4: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:20, 22:50 
• Αίθ.5: The Paperboy Πέμ.-
Τετ. 22:50 / Όμορφα πλά-
σματα Πέμ.-Τετ. 20:20 / Tad, 
ο χαμένος εξερευνητής 3D 
μεταγλ. Πέμ., Τρ., Τετ. 18:20  / 
Παρ.-Δευτ. 16:20, 18:20 
Αίθ.6: Tad, ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλ. Πέμ., Παρ., Τρ., 
Τετ. 17:10 / Σάβ.-Δευτ. 15:10, 
17:10 Απαγωγή Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:20, 23:30  • Αίθ.7: Α-
κάλυπτος Πέμ., Τρ., Τετ. 19:20, 
21:30, 23:40 / Παρ.-Δευτ. 
16:50, 19:20, 21:30, 23:40 
Αίθ.8: Ακάλυπτος Πέμ., Παρ., 
Τρ., Τετ. 17:50, 20:00 / Σάβ.-
Δευτ. 15:40, 17:50, 20:00 Ο Ό-
λυμπος έπεσε Πέμ.-Τετ. 22:10 
• Αίθ.9: Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
/ Barbie: Η μπαλαρίνα με τις 
μαγικές πουέντ μεταγλ.Παρ.-
Δευτ. 16:10  • Αίθ.10: Λίνκολν 
Πέμ.-Τετ. 17:40 / Δεν κρατιέ-
μαι Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10 
Αίθ.11: Δεν κρατιέμαι Πέμ., 
Παρ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:00, 
21:00, 23:10 / Σάβ.-Δευτ. 
15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 
23:10  • Αίθ.12: Οζ: μέγας και 
παντοδύναμος Πέμ., Τρ., Τετ. 
19:50, 22:30 / Παρ.-Δευτ. 
16:40, 19:50, 22:30  
 
ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 210 3622.683

Αίθ.1: Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 
17:20, 19:40, 22:00 • Αίθ.2: 
Οδηγός αισιοδοξίας Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Σάββατοκύριακο στο 
Hyde park Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15  

ΟDeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος Κό-
σμος, 210 6786.000

Αίθ.1: Tad, ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλ. Πέμ., Παρ., Τρ., 
Τετ. 18:10 / Σάβ.-Δευτ. 16:10, 
18:10 / Δεν κρατιέμαι Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:10  • Αίθ.2: Δεν 
κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:00, 21:00, 23:10  • Αίθ.3: Η 
αγάπη έρχεται στο τέλος Πέμ.-
Τετ. 17:30 / Παρενέργειες 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:00 
Αίθ.4: Οζ: μέγας και παντο-
δύναμος Πέμ., Τρ., Τετ. 20:00, 
22:50 / Παρ.-Δευτ. 17:20, 
20:00, 22:50 • Αίθ.5: Passion 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 22:20 
Αίθ.6: Ο Ολυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
/ Barbie: Η μπαλαρίνα με τις 
μαγικές πουέντ μεταγλ.Σάβ.-
Δευτ. 16:20 • Αίθ.7: Tad, ο 
χαμένος εξερευνητής μεταγλ. 
Πέμ.-Τετ. 17:10 / Απαγωγή 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ.8: Σάββατοκύριακο στο 
Hyde park Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:20, 22:30  / Ξενοδοχείο για 

τέρατα μεταγλ.Σάβ.-Δευτ. 
16:00  • Αίθ.9: Οδηγός αισιο-
δοξίας Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:10, 
22:40  • Αίθ.10: Ακάλυπτος 
Πέμ., Παρ., Τρ., Τετ. 18:50, 
21:10, 23:20 / Σάβ.-Δευτ. 
16:40, 18:50, 21:10, 23:20 

ΟςΚΑΡ
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια,  
210 2281.563

Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00, 22:00 

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

Αίθ.1: Tad, ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλ. Πέμ., Παρ., Τρ., 
Τετ. 16:10 / Σάβ.-Κυρ. 12:00, 
14:00, 16:10, 18:10 / Δευτ. 
14:00, 16:10 / Ο Όλυμπος έπε-
σε Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 20:00, 22:00, 00:00 
Αίθ.2: Barbie: Η μπαλαρίνα 
με τις μαγικές πουέντ μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Τρ., Τετ. 16:00, 
17:30 / Σάβ.-Κυρ. 13:00, 14:30, 
16:00, 17:30 / Δευτ. 14:30, 
16:00, 17:30 • / Ακάλυπτος 
Πέμ.-Τετ. 19:00 / Ο Όλυμπος 
έπεσε Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 
Αίθ.3: Δεν κρατιέμαι Πέμ., 
Τρ., Τετ. 16:50, 18:40, 20:30, 
22:20 / Παρ. 16:50, 18:40, 
20:30, 22:20, 00:10 / Σάβ.-
Κυρ. 13:10, 15:00, 16:50, 18:40, 
20:30, 22:20, 00:10 / Δευτ. 
15:00, 16:50, 18:40, 20:30, 
22:20 • Αίθ.4: Passion Πέμ.-
Τετ. 17:00, 19:10, 21:15, 23:20 
/ Η ζωή του Πι Σάβ.-Δευτ. 
14:00 • Αίθ.5: Οζ: μέγας και 
παντοδύναμος Πέμ.-Τετ. 17:00 
/ Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:30, 23:30 / Tad, ο χαμένος 
εξερευνητής 3D μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 13:20, 15:10 / Δευτ. 
15:10  • Αίθ.6: Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλ.Πέμ., Παρ., 
Τρ., Τετ. 16:20 / Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:10, 16:20 / Δευτ. 
14:10, 16:20 / Ακάλυπτος Πέμ.-
Τετ. 18:20, 20:20, 22:30 
Αίθ.7: Zero Dark Thirty  Πέμ.-
Τετ. 22:10 / Περιπολία Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:10 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μετ. Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 15:40 / Δευτ. 15:40  

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗς ΕΛΛΑΔΟς - ΛΑΪς
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
210 3609.695

Αίθ.1: Μετά το Μάη Πέμ.-Τρ.ι 
17:30, 19:45, 22:00 / Τετ. 
17:30, 19:45 / Χιγκίτα Σάβ. 
00:00 / Τετ. 22:00 / The 
Capsule Σάβ. 00:15 / Τετ. 22:15 
• Αίθ.2: Σκηνοθετώντας την 
Κόλαση Πέμ.-Τετ. 18:30, 22:15 
/ Singapore sling Πέμ., Κυρ. 
20:00 / Ο χαμένος τα παίρνει 
όλα Παρ., Δευτ., Τετ. 20:00 
/ Πρωινή περίπολος Σάβ., 
Τρ. 20:00 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους,  
210 3811.147
 
Ο Τσάβεζ, η Βενεζουέλα και η 
νέα λατινική Αμερική 
Πέμ. 21:45 / Σάβ. 23:00 / Ερνστ 
Τέλμαν-Ο γιος της τάξης του 

Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:30 / 
Μουσική επανάσταση Πέμ. 
22:45 / Μπολιβαριανή 
Βενεζουέλα. Ο λαός στον 
αγώνα ενάντια στον 4ο πα-
γκόσμιο πόλεμο Παρ. 23:00 
/ Δευτ. 21:45 / Revolution: 
απλά μαθήματα επαναστα-
τικής πρακτικής Παρ. 21:45 
/ South of border Σάβ. 21:45 
/ Η επανάσταση δεν θα μετα-
δοθεί τηλεοπτικά Κυρ., Τρ. 
21:45 / Μπολιβάρ για πάντα. 
Πολίτης της ελευθερίας Τετ. 
23:00 / Δεν θα επιστρέψουν. Η 
επανάσταση της Βεναζουέλας 
σήμερα Τετ. 21:45 

ΤΡΙΑ ΑςΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826.873 

Αίθ.1: Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:40 / Tad, ο 
χαμένος εξερευνητής μεταγλ.
Σάβ.-Δευτ. 17:00 / Barbie: 
Η μπαλαρίνα με τις μαγικές 
πουέντ μεταγλ. Κυρ. 15:30 
• Αίθ.2: Passion Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222.702

Μπιγκ Χιτ Παρ. 20:45, 22:30 
/ Σάβ. 23:00 / Κυρ. 22:30 / 
Δευτ.-Τετ. 19:00, 20:45, 22:30 
/ Φιλιά εις τα παιδιά Κυρ.-
Δευτ. 16:30  ●

cine ωρεσ προβολησ

Δεν Κρατιέμαι
Πολύχρωμος, αστείος, απο-γειωμένος Αλμοδόβαρ

Μπιγκ Χιτ***    
Νεο-νουάρ πολλαπλών ανα-γνώσεων

Άνεμος Ψυχής ***Απροσποίητος ρεαλισμός σε μια σκληρή ιστορία

Passion*
Ντε Πάλμα παρωδία...

Ο Ρόμπερτ Μίτσαμ Είναι Νεκρός**Κόπια Τζάρμους και Καου-ρισμάκι

Μαθήματα Ζωής
Ο Έντριεν Μπρόντι καθηγη-τής μέσης εκπαίδευσης

Ο Όλυμπος Έπεσε
Ο Τζέραρντ Μπάτλερ σωμα-τοφύλακας του προέδρου

Νεοναζί: το Ολοκαύτωμα της μνήμης
Από το Δίστομο και τα Καλά-βρυτα στη Χρυσή Αυγή

JUsT THe FACTs

☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτη
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NIKE AIR MAX 25  ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ξεκίνησε σαν επανάσταση: το 1987 παρουσιάζεται για πρώτη φορά το Nike Air Max. Ένα παπούτσι 
που στην ενδιάμεση σόλα του αντικαθιστούσε το αφρώδες υλικό με αέρα, για να γίνει ελαφρύτερο 
και πιο ανθεκτικό – με τον Tinker Hatfield να εμπνέεται την ορατή αερόσολα από τη σύγχρονη αρ-
χιτεκτονική του Παρισιού. Από τότε, και με το Nike Air Max να ανανεώνεται διαρκώς, η επανάσταση 
επεκτάθηκε από την Καλιφόρνια ως την Ιαπωνία, από το στίβο στο δρόμο, από τον αθλητισμό στις 
μουσικές σκηνές και τα νεανικά κινήματα, μέχρι που έφτασε να μετατραπεί σε μια ολόκληρη κουλ-
τούρα: την κουλτούρα Air Max.  

 Σήμερα η οικογένεια υποδημάτων Nike Air Max, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογί-
ες, καινοτομεί και επανεφεύρει τα κλασικά μοντέλα με την υποστήριξη της τεχνολογίας Engineered 
Mesh, που επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει και να τα κάνει πιο ελαφριά. Παράλληλα, αποδίδει φόρο 
τιμής στην κληρονομιά των Air Max, με τα έντονα χρώματα της Nike να πρωταγωνιστούν και τη 
γνωστή αντικραδασμική προστασία τους να αλλάζει για ακόμη μία φορά τους κανόνες του παιχνι-
διού. Είτε είστε λάτρεις των vintage και των κλασικών σχεδίων, είτε η πρωτοπορία σε κάθε έκφρα-
ση είναι το ζητούμενο για εσάς, γνωρίζετε την απάντηση: Nike Air Max.

Nike Air Max 9O OG

Nike Air Max 1 Engineered Mesh

Nike Air Max  1 OG

Tinker Hatfield 

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

Καλλιθέα
Kings στο κλαμπ, ξανθιά 

κουκλίτσα, φόραγες τζιν 

και μαύρη μπλούζα, σε 

ερωτεύτηκα, θέλεις να 

ζήσουμε το υπέρτατο ό-

νειρο μαζί; Παναγιώτης, 

694 8681762

αμφιθέας 
10 το πρωί, 16/3, έξω 

από τράπεζα Αγροτική, 

κοιταχτήκαμε, με τρέλα-

νε το πλούσιο μπούστο 

σου. Νίκος, 694 4879030

ΓΚαζι
13/3, 01.30, περίπτερο, 

εσύ υπέροχη μελαχρινή 

35, εγώ ο αξύριστος 45, 

μιλήσαμε, γελάσαμε, 

ο δικός μου ζήλεψε με 

τράβηξε και φύγαμε, 

στείλε ή τηλεφώνησε 

στο 698 9479644

Χέλώνα
Γιώτα Νέγκα, 4/2. Κάπνι-

ζες κρυφά πίσω από την 

πλάτη μου, έχεις υπέρο-

χα καστανά μάτια (ή μή-

πως πράσινα;), θέλω να 

σε κοιτάζω συνέχεια… 

γράψε εδώ

φέΠα 
Πάρτι μασκέ 9/3 είχες 

ντυθεί κοκκινοσκουφί-

τσος, στο τέλος της βρα-

διάς χορέψαμε το «είσαι 

παιδί μου πειρασμός», 

στείλε μου partyfepa@

hotmail.com, η Ένστολη

Διαφήμιςή
Milko shake φοράς 

σακάκι και πουκάμισο 

και σε ψάχνω εδώ και 

3 μήνες. Πλιζ στείλε 

stefanos14587@

hotmail.com

AlexAnder SAunA
Συναντηθήκαμε στο 

νταρκ ρουμ, ήθελα να σε 

δω γιατί ήταν σκοτεινά 

και εσύ αρνήθηκες, ή-

σουν μεθυσμένος…

νέος Κοςμος
27/2, εσύ χτυπούσες το 

κουδούνι... πρόλαβες 

να δεις τα μάτια μου; Με 

εντυπωσιάζεις για δεύ-

τερη φορά...

Ψυρρή
Εγώ με το ποδήλατο, 

με ρώτησες για την οδό 

Σαρρή, μαγεύτηκα! Θα 

ήθελα πολύ να σε ξανα-

δώ, αν θες στείλε εδώ 

taboyras@yahoo.gr 

rooSter 

Πλατεία Αγ. Ειρήνης, 

23/2. Ήσουν με τη μικρη 

βαφτισιμιά σου (Νεφέ-

λη). Θέλω να σας ξανα-

δώ. plateiaeirhnhs@

gmail.com 

 

αθήνα
Κοπελιά με τα ροζ αυτιά 

κουνελιού, το βαμμένο 

πρόσωπο και τη φίλη με 

τα κόκκινα κερατάκια, 

ήσουν αστέρι. Αν τύχει 

και το δεις rozautia@

yahoo.gr 

 

ΓουΔή
Στάση πλ. Ελευθερίας 

κάποια πρωινά 7.30 

π.μ. Ψηλέ, μελαχρινέ, 

κοιταζόμαστε, παίρνου-

με το ίδιο λεωφορείο. 

Μ’ αρέσεις, δεν το ξέ-

ρεις; Αν το δεις στείλε 

anem20000@yahoo.gr

ήλέΚτριΚος
Λίγο παλιό (5/8), σχεδόν 

απίθανο: Από Καλλιθέα 

(;) έως την ίδια αποβά-

θρα. Μπήκες όμως σε 

άλλο πλοίο! Πού είσαι; 

Είσαι ψηλός, μελαχρινός 

και κουβαλούσες ένα 

μεγάλο back pack. 

(Κι εγώ ψηλή, μελαχρι-

νή.) 

025
Συναντιόμαστε συνέχεια 

στο  λεωφορείο μα δε 

μιλάμε ποτέ. Μελαχρινός 

μακρυμάλλης πάντα χα-

μογελαστός. Πότε θα σε 

ξαναδώ;

Πέτραλώνα
Καθαρά Δευτέρα ή-

σουν στο κουτούκι του 

Αποστόλη και έτρωγες 

καλαμαράκια με την 

παρέα σου. Τι ωραία που 

φύσαγες τον καπνό απ’ 

το  τσιγάρο σου!  Κοι-

ταχτήκαμε, μα δε μου 

μίλησες...

μέταξουρΓέιο
Έτρωγες σουβλάκι απ’ 

τον Elvis και με έτρωγες 

με τα μάτια σου!  Ψηλός, 

ξανθός, δεν προλάβαμε 

να γνωριστούμε αλλά 

υπήρχε κάτι στον αέρα. 

Ήταν ιδέα μου;

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

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...

Καταχάρηκα την ε-
ξέλιξη της Πέμπτης, 
μετά τα κρασιά, 
παρόλο που η κου-
βέντα σου είχε «τρι-
χόπτωση»... και εις 
άλλα με υγεία!

Τελικά είπες θα πας 
στην Κόρινθο για 
διήμερο και ακόμα... 
Τι έγινε; Αποφάσι-

σες να γίνεις μόνι-
μος κάτοικος;
 
Κατερίνα, μου έχεις 
πει ότι διαβάζεις A.V. 
Δεν σηκώνω το τη-
λέφωνο γιατί έχουμε 
χωρίσει. Όταν σου εί-
πα ότι πηγαίνω και με 
άλλες εσύ μου είπες 
εγώ έτσι σε θέλω, 
αλλά εγώ δεν σου 

έκανα πλάκα. Σου 
είπα από την αρχή 
ότι είμαι άντρας που 
κερατώνει και εσύ η 
μαζόχα γούσταρες. 
Το τελευταίο διάστη-
μα είμαι με άλλη. 
Τεσπά... Καλά να 
περνάς.

Τόση κυκλοθυμία 
δεν μπορώ να την 

καταλάβω. Από τη 
μια επιμένεις όταν 
εξαφανίζομαι και 
μετά όταν τηλεφω-
νώ το παίζεις αδιά-
φορος. Συγνώμη, 
κουράστηκα.

Αυτό που ζούμε δεν 
είναι το «λίγο» αλλά 
το «τίποτα», Γιάννη 
μου.

elements of style Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

ΤΙ ΝΕΑ

JoHn WAlKer & SonS 
Μετά το ταξίδι του στην Ασία, το John Walker & Sons Voyager, ένα πο-

λυτελές ιστιοφόρο τύπου δεκαετίας του 1920, θα φθάσει στην Ευρώπη 
τον Μάιο, σηματοδοτώντας το λανσάρισμα του νέου triple malt John 

Walker & Sons Odyssey. Το πλοίο θα επισκεφθεί τις Κάννες, το Μονακό, 
τη Βαρκελώνη, την Αθήνα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, διοργανώνο-
ντας παντού εκδηλώσεις, πριν καταλήξει στο Εδιμβούργο, εκεί όπου 

ξεκίνησε η ιστορία του John Walker & Sons πριν από δύο αιώνες. 

FACtorY outlet 
Με όμορφες Βραζιλιάνες, χορευτές, σάμπα και ζωντανή μουσική από 

το συγκρότημα Salsa de Cuba γιόρτασε το καρναβάλι το Factory Outlet 
στο Αεροδρόμιο, σε ένα αποκριάτικο πάρτι που έγινε στις 9/3. Οι «απρο-
ετοίμαστοι» βρήκαν εκεί καπέλα, περούκες, μάσκες και όλα τα απαραί-
τητα για την ημέρα, ανανεώνοντας το ραντεβού σε ένα από τα επόμενα 

happenings για τα 15 χρόνια Factory Outlet. 

red Bull 
Τρεις ολοκαίνουργιες γεύσεις παρουσίασε η Red Bull: Red Edition 
με γλυκόξινη γεύση cranberry, Blue Edition με φρουτώδη γεύση 

blueberry και Silver Edition με δροσιστική γεύση lime. Όλες είναι διαθέ-
σιμες στη συσκευασία των 250 ml, με τα νέα μέλη της οικογένειας της 

Red Bull να αντανακλούν τα χρώματα των αντίστοιχων φρούτων χάρη 
στο μοναδικά σχεδιασμένο design της συσκευασίας.   

AMStel rAdler 
Μια νέα μπίρα, με χυμό 
λεμονιού και 2% αλκοόλ, 
την Amstel Radler, πα-

ρουσίασε στο κοινό η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 
διευρύνοντας την γκά-
μα μαρκών της αλλά 
και τις επιλογές των κα-
ταναλωτών. Πρόκειται 
για μπίρα με θολή όψη, 
λόγω της ανάμειξης της 
μπίρας Amstel με το χυ-
μό λεμονιού, με άκρως 
δροσιστική γεύση. 

teZenIS 
To ιταλικό fashion & lingerie 
brand κλείνει 10 χρόνια και σας 
κάνει δώρο, με κάθε αγορά σας 
από την ανοιξιάτικη συλλογή, 
ένα μενταγιόν με cupcake κό-
σμημα!

Μη χΑσΕΙσ

SWAtCH 
Μοντέλο Irony Chrono, 

από τη Summer Buzz 
Collection, με φωτεινά 

και έντονα χρώματα, 
€ 125

αθήναΪΚή 
ζυθοΠοιια 

Μοντέρνα, minimal εμ-
φάνιση, πολλές θεματι-
κές ενότητες, πλούσιο 

οπτικοακουστικό υλικό 
που αποτυπώνει την ι-

στορία της εταιρείας εί-
ναι τα βασικά χαρακτη-
ριστικά του ανανεωμέ-
νου site  της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας www.
athenianbrewery.
gr. Εκεί μπορείτε να 

μάθετε πολλά μυστικά 
για την μπίρα και για το 
σωστό τρόπο σερβιρί-

σματός της. 
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ΠλαΚα
Δαιδάλου 27
Iσόγειο προσόψεως 53 τ.μ. με αποθήκη υπογεί-
ου 9 τ.μ., φωτεινό, ψηλοτάβανο, σε κτίριο του 
1935, δρύινα πατώματα, κλιματισμός, διπλά 
τζάμια, πόρτα ασφαλείας, λουτρό και κουζίνα 
minimal, πλήρως ανακατασκευασμένο.
Τιμή: € 135.000, 210 3635,508, 697 7785793

ΠέζοΔρομος Δέλφών
ΚΟΛΩΝΑΚΙ κατάστημα 33 τ.μ., ισόγειου με πα-
τάρι 30 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα και αέρα, στον 
πεζόδρομο της οδού Δελφών 2, χρήση εκτός 
café-bar, τιμή € 700/μήνα. 
210 3635.508, 693 2 733196

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.

ΜιΚρεΣ αγγελίες

ςε γνωρίζω...

ABILITY. Ρεκόρ γάμων 
και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Ελλάδα-
Ευρώπη-Αμερική-
Αυστραλία. Δεκτή δια-
μεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Σύγχρονες 
μέθοδοι, εχεμύθεια, 
στοχευμένα ραντεβού, 
πληθώρα επιλογών, 
πολυετή εμπειρία στο 
χώρο των συνοικεσί-
ων. Σχέση-Συμβίωση-
Γάμος. Υψηλών προ-
διαγραφών γνωριμίες 
για σας που αναζητάτε 
την ποιότητα στη ζωή 
σας! Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr 

«I DO!». Αισθητικός 
22χρονη, φιλόλογος 
27χρονη, εκπαι-
δευτικός 30χρονη, 
δικηγόρος 34χρονη, 
χορογράφος 38χρονη, 
αρχιτέκτων 42χρονη, 
καθηγήτρια Πανεπιστη-
μίου 45χρονη, διευθύ-
ντρια ΔΕΚΟ 50χρονη, 
γεωπόνος 55χρονη, ζω-
γράφος 60χρονη, αξια-
γάπητες, αξιοπρεπείς, 
πολύ ευκατάστατες, 
αναζητούν κοντά μας 
το σύντροφο της ζωής 

τους. Γραφείο Συνοικε-
σίων «I DO!». Κολωνάκι, 
Αμερικής 19, 6ος όρο-
φος, καθημερινά 10:00-
20:00, Σάββατο 10:00-
15:00, 213 0260.000, 
697 7433711, www.
idosinikesia.gr

Από Ρόδο νεαρή 
αισθητικός 28χρο-
νη λεπτή, καλλονή, 
1.75 ύψος, αναζητά 
φιλία-εκδρομές-
συμβίωση με ελεύ-
θερο-διαζευγμένο-
χηρευάμενο νησιώτη-
Κύπριο. Δεκτός πανελ-
λαδικά, και κάτοικος 
ΗΠΑ. 210 8055.934, 
697 9423346
  

ζήτα μου ό,τι θες

Πωλείται Vespa LX 
150, χρώματος μπεζ, 
με γνήσιο βαλιτσάκι 
Vespa, μοντέλο 2008, 
17.000 χλμ., τιμή € 
1.600. Τηλ. επικοινωνί-
ας 697 7415613 

Παραδίδονται σε 
εργαστήριο μαθήματα 
κεραμικής, μικρού 
γλυπτού, ανάγλυφου, 
χρηστικού και διακο-
σμητικού αντικειμένου. 
210 6411.392, 693 
7411215  

Της ΜΥΡΤώΣ ΚΟΝΤΟΒΑ
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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.

Αγαπητή Μυρτώ, γεια σου. Θέλω 
τη γνώμη σου στο εξής: πρόσφα-
τα, ένας άνθρωπος με τον οποίο 
είμαι πολύ ερωτευμένη και το 
ξέρει, μου είπε πως δεν νιώθει 

για εμένα όπως εγώ θα ήθελα και πως, 
μάλιστα, είναι πολύ ερωτευμένος με 
άλλο άτομο – με το οποίο, όμως, αντι-
μετωπίζει κάποια προβλήματα. Παράλ-
ληλα, ενώ μου λέει πως με αγαπάει και 
είμαι σημαντική για αυτόν, δεν είναι 
ξεκάθαρος στο τι θέλει από μένα και με 
αυτόν τον τρόπο με εμποδίζει να απο-
μακρυνθώ από αυτόν και να ηρεμήσω. 
Είναι τόσο καθίκι ή τόσο μπλεγμένος 
μέσα του; Και εγώ τι θα συμβούλευες να 
κάνω; Δες το σοβαρά, pleaaaaaaaaase 
(τώρα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς 
που σου γράφουμε θέλουμε να μας α-
παντάς σοβαρά, ενώ η στήλη είναι 
χιουμοριστική, δεν το έχω καταλάβει. 
Μάλλον μας αρέσει να κάνουμε κουμά-
ντο εμείς στο ύφος, χαχα!) 
Μια μπερδεμένη 

Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, αγαπητή Μπερ-
δεμένη. Μπορεί να είναι και καθίκι και μπερ-
δεμένος. Αν κάποια στιγμή ξεμπερδευτεί και 
παρόλα αυτά είναι καθίκι, τι να τον κάνετε; 
Απ’ την άλλη μεριά, αν δεν είναι καθίκι, τότε 
προφανώς μιλάμε για επαγγελματία χαοτικό. 
Αφενός είναι ερωτευμένος με άλλη και αφε-
τέρου δεν σας αφήνει να φύγετε.  Όμως, όπως 
λέει και ο σκληρός κανόνας της ζωής, όταν 
βαρεθείτε να χτυπάτε την καρδιά σας «πάνω 
στο τείχος ενός τρελού κερατά», θα πάρετε τις 
συναισθηματικές, ευαίσθητες αποσκευές σας 
και θα αποχωρήσετε. Βλέπετε, ποτέ δεν μας 
κρατάνε οι άλλοι. Εμείς μένουμε όσο αντέχου-
με, εμείς φεύγουμε όταν έρθει ο καιρός.

Υ.Γ. 1 Στο μεταξύ, προσοχή στα πολλά γλυκά.
Υ.Γ. 2  Ναι, οι σοκολάτες συμπεριλαμβάνονται.

Ήγγικεν η ώρα να τα πούμε, Μυρτώ... μετά 
από τόσο καιρό μιλώντας λίγο βρώμικα. 
Είμαι 19 (στα είκοσι) και τι να σου λέω; 
Αρχίζω να νιώθω απίστευτα dead...! Ε-
ντάξει, μια 4ετία περίπου, το ζούσα α-
πόλυτα το θέμα: να κυκλοφορούμε σό-
λο μόνο κολλητές – μπακουρέ και να το 
γουστάρουμε γιατί παίζαμε όποτε θέλα-
με και κάναμε και το κομμάτι μας, περ-
νώντας απίστευτα και ξέφρενα (όπως 
περνάει η κοριτσοπαρέα), κάνοντας φυ-
σικά και σοβαρές σχέσεις. Τον τελευταίο 
καιρό όμως –όπου κολλάει και το dead 
που είπα πριν– δεν έχω φάει καμία φλα-
σιά με κανέναν, τι και αν η κοριτσοπαρέα 
μού έχει φέρει τοοο τεκνο-κόσμο. Δίνω 
απλά μια ευκαιρία σε ό,τι έχει εμφανι-
στεί  –ακόμη και αν δε μου λέει κάτι–  να 
γνωριστούμε κάπως καλύτερα. Ε, αυτό 
έχει παραγίνει! 7 στους 8 μου φαίνονται 

«φλατ» και ό,τι και να μου πουν ή να  μου 
κάνουν επίσης «φλατ» και αυτό είναι 
που με τρελαίνει. Σκεφτόμουν, «άραγε 
βάζω πολλά standards; Πρέπει να αρχί-
σω περικοπές;» Τελικά, κατάλαβα πως 
μόνο standards δεν βάζω. Γιατί όποτε 
άρχιζα κάτι με κάποιον, πρώτη μού ερ-
χόταν η φράση «έλα μωρέ, μην είσαι τό-
σο σκύλα, δώσε μια ευκαιρία»… Και τότε 
αυτός έδινε τόσες αφορμές και έκανε μία 
σειρά από λάθη, που αναθεωρούσα μέ-
σα στις 3 εβδομάδες για την ώρα και τη 
στιγμή που είπα το οκ. So, ιδού η απο-
ρία. Κάνω κάτι λάθος; Να μπαίνουν αυτά 
τα standards λίγο πιο αυστηρά μπας και 
δούμε άσπρη μέρα; Φιλιά από μια παλιά 
φίλη της στήλης!

Αρχικά, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή την ε-
πιστολή τη γράψατε πρώτα στα αγγλικά και 
μετά τη μεταφράσατε. Έφαγα ένα τέταρτο να 
καταλάβω τι λέτε και να βάλω στίξη και πάλι 
αναρωτιέμαι αν βγαίνει νόημα. Και δεν φτάνει 
αυτό, μου ξεκινάτε και με ένα ωραιότατο «ήγ-
γικεν» κι όποιον πάρει ο Χάρος. Τέλος πάντων, 
τόπο στα νιάτα. So, εν προκειμένω, δεν είμαι 
σίγουρη για το πόσο αληθινές ευκαιρίες δίνετε 
στα αγόρια τη στιγμή που τα βαθμολογείτε με 
το μπλοκάκι της δασκάλας ανά χείρας, my old 
friend. Εδώ άλλοι τρώνε την μπούφλα μετά από 
τρία και τέσσερα χρόνια σχέσης, εσείς βγάζετε 
οριστικές αποφάσεις μέσα σε τρεις βδομάδες; 
Please, reconsider the meaning of the words 
«σχέση, ευκαιρία, φλασιά». Γκουντ λακ.

Υ.Γ. Υποψιάζομαι πως αυτό που δεν κατάφερε 
η Διαμαντοπούλου, το κατάφερε το fb με τα 
msgs. Gamo ta greeklish mou!

Μυρτώ, είμαι μπλεγμένη σε ένα ερωτικό 
τρίγωνο, τετράγωνο – στο τέλος θα γί-
νει πολύγωνο! Χωρισμένη πριν από ένα 
χρόνο, μετά από μακροχρόνια σχέση με 
τον πρώην, σπουδάζουμε σε διαφορε-
τικές πόλεις αλλά μιλάμε –και δεν εν-
νοώ φιλικά–, καθώς όταν γυρίζουμε και 
οι δυο στον τόπο μας, βρισκόμαστε και 
περνάμε υπέροχα. Αλλά τα πράγματα 
είναι μπερδεμένα: αυτός έχει σχέση  –τι 
είδους, θα σε γελάσω, εφόσον μιλάμε 
κάθε μέρα και την έχει απατήσει πολ-
λές φορές–, ενώ εγώ για να μπορέσω να 
τον ξεπεράσω έκανα κάτι με άλλον, ο ο-
ποίος ενδιαφερόταν καιρό για μένα. Και 
τώρα, από τη μία κοροϊδεύω τον ένα και 
από την άλλη, εγώ και ο πρώην μου α-
γαπιόμαστε τόσο, αλλά φοβόμαστε. Τι; 
Δεν ξέρω... Πρέπει να ξεμπερδευτούν τα 
πράγματα. Καμιά λύση;

 Αυτό που φοβάστε μάλλον είναι το παρελ-
θόν. Κανείς μας δεν θέλει ένα παλιό μοτίβο 
που τον έπνιγε. Η λύση θα ήταν να  κάνετε μια 
καινούργια σχέση. Με τον πρώην σας. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Όταν βρίσκεται ο Άρης στο ζώδιό μας, τα πράγ-
ματα επιταχύνονται. Υπάρχει κινητικότητα σε 
όλα τα μέτωπα και μερικές φορές ένταση, ανυ-
πομονησία, τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα. Έτσι 
από τη μία πλευρά μπορείς να διεκπεραιώσεις 
και να τρέξεις όλα τα θέματα που σε ενδιαφέ-
ρουν κι από την άλλη στο τρέξιμό σου μπορείς 
να πέσεις πάνω σε κάποιον χτυπώντας τον, χω-
ρίς να το καταλάβεις. Η Αφροδίτη από 22/3 επί-
σης στο ζώδιό σου στρογγυλεύει τις γωνίες και 
τουλάχιστον σπρώχνοντας κάποιον του ζητάς 
αμέσως συγγνώμη. Σε κάθε περίπτωση τώρα 
έχεις περισσότερο τον έλεγχο της ζωής σου. 
Ωστόσο, έχε υπόψη σου ότι μπορείς να δώσεις 
τέλος σε μια δουλειά ή σε μια σχέση ή να τρο-
ποποιήσεις κάτι από τα δύο ή να τα εξελίξεις. 
Με λίγα λόγια, ο ακούσιος λήθαργος του προ-
ηγούμενου καιρού δίνει τη θέση του σε δρά-
ση. Δράση, το μότο του Κριού. Ο Άρης είναι στο 
σπίτι του εδώ βάζοντας έναν τίγρη στη μηχανή 
σου, αλλά και ανεβάζοντας την παρορμητικό-
τητα και τις εκρήξεις σου. Σε κάθε περίπτωση, 
«Welcome back!».  

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Άρης και Αφροδίτη (από 22/3) βρίσκονται στον 
Κριό, δηλαδή στον 12ο ηλιακό σου οίκο. Και τι 
συμβολίζει ο 12ος οίκος; Τη θυσία, την ανάγκη 
να υποχωρήσει ο εγωισμός, την ανιδιοτελή α-
γάπη, την προσφορά χωρίς ανταπόδοση, τη 
συμπόνια. Και το φόβο, την απόδραση, τους ε-
θισμούς, την ήττα, τις δοκιμασίες. Βρίσκεσαι, 
δηλαδή, σε μια εποχή μεταξύ μεγαλείου και 
πτώσης. Αυτό στη ζωή μεταφράζεται σε εργα-
σιακά προβλήματα, σε προσωπικές δοκιμασίες, 
σε μια αίσθηση ανεπάρκειας, σε μια καθημε-
ρινότητα που προβάλλει απαιτήσεις, ευθύνες 
και καθήκοντα. Όμως, υπάρχει και η ανακούφι-
ση και η γαλήνη που νιώθεις όταν βοηθάς τους 
άλλους, όταν ξεσκονίζεις το παρελθόν χωρίς 
να κρίνεις αλλά συνειδητοποιώντας και μαθαί-
νοντας. Υπάρχει η αναγνώριση ότι ένα κύκλος 
κλείνει για να ανοίξει ένας καινούργιος. Ναι, εί-
ναι εποχή καμπής και θα ευχόσουν να έφευγες 
κάπου όπου τη νύχτα θα κοίταζες τα αστέρια 
και θα ονειρευόσουν και τη μέρα θα περπατού-
σες ξυπόλητος δίπλα στη θάλασσα, ενώ δίπλα 
σου θα ήταν αυτός/ή που αγαπάς. Μακάρι να 
μπορούσες. 
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Με πλανήτες στον 11ο ηλιακό σου οίκο (τον Άρη 
ήδη και την Αφροδίτη στον Κριό, από 22/3, μπο-
ρείς να ανέβεις στον ουρανό, να ανανεώσεις τις 
φιλίες και τις επαγγελματικές σου σχέσεις, να 
βρεις σύντροφο, να αναζητήσεις νέους συμμά-
χους για να πολεμήσετε μαζί τις ατέλειες του κό-
σμου, ή για να συνεργαστείτε σε νέους στόχους 
σκοπεύοντας στο αύριο, ή για να φτερουγίσει η 
καρδιά σου για τον Ένα ή τη Μία. Ο Δίας επίσης 
είναι πάντα εδώ στους Διδύμους κι αυτό σημαί-
νει ότι επιτέλους υπάρχει και πάλι ανέφελος 
καιρός. Με δυο λόγια: Καλός καιρός/Μετακίνη-
ση. Το σύμπαν σε γενναιόδωρη διάθεση ανοί-
γει προοπτικές και ευκαιρίες, κλειδώνει τις συ-
μπτώσεις, εξελίσσει τις δυνατότητες, διευρύνει 
τις προσδοκίες, εντείνει τη δημιουργικότητα, 
στέλνει τους ανθρώπους που θα σε στηρίξουν, 
εμπνεύσουν, ερωτευθούν και ερωτευθείς. Ε-
ντάξει: συν Αθηνά και χείρα κίνει, ε;   

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Διάστημα φωτιά που φωτίζει ή που σε καίει. Δη-
λαδή, η επαγγελματική και η κοινωνική σου ζωή 

παίρνουν φωτιά. Η δημόσια εικόνα σου, το κύ-
ρος, το στάτους, η θέση σου στην κοινωνία είναι 
μερικά από τα θέματα αυτών των εβδομάδων. Ε-
παγγελματικά υπάρχει κινητικότητα: μπορείς να 
εξελιχθείς ή μπορεί να διαπιστώσεις ότι υπάρ-
χουν προβλήματα που χρειάζονται επειγόντως 
λύσεις. Επίσης, η ανεξαρτησία γίνεται σημαία: 
«Σταματήστε να μου λέτε τι και πώς θα το κάνω. 
Αφήστε με να πάω όπου θέλω τη ζωή μου. Μη 
με πατρονάρετε», το μήνυμα ηχηρό, στρέφεται 
προς όποιον προσπαθεί να σου βάλει τα δύο 
πόδια σε ένα παπούτσι. Αυτό μπορεί να σημαί-
νει και συγκρούσεις. Αν το αντέχεις μπορείς να 
απαλλαγείς από όποιον σε τρελαίνει – αν δεν 
αντέχεις τότε κάνεις ένα βήμα πίσω. Με την Α-
φροδίτη στον Κριό (από 22/3) δίνεις τεράστια 
σημασία στις σχέσεις, γιατί αυτές έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην εικόνα που θέλεις να προβάλεις 
προς τα έξω. Όμως ποιος ή ποια είναι αυτή που 
όποτε το θελήσει, με ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή 
μια εντολή σε κάνει να αισθάνεσαι σαν σκυλάκι 
που επιστρέφει στο αφεντικό του ακόμα και αν 
δεν θέλει; Σύντροφος, διευθυντής ή κάποιος 
με εξουσία πάνω σου; Ή μήπως αυτός ή αυτή 
που εκμεταλλεύεται την αδυναμία που του/της 
δείχνεις;   

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Στο προηγούμενο διάστημα υπήρξε σύγχυση 
αισθημάτων, στόχων, πράξεων. Σα να κολυ-
μπούσες σε μια θάλασσα νύχτα χωρίς φεγγάρι – 
αλλόκοτη αίσθηση στην οποία παρόν και παρελ-
θόν σε τράβαγαν από το κάθε χέρι σου και εσύ 
στη μέση απορούσες και μπερδευόσουν. Τώρα 
η διαύγεια επανέρχεται. Ξέρεις, συνειδητοποι-
είς, έχεις λογική, μπορείς να αποστασιοποιη-
θείς, να επικοινωνήσεις, να καταλάβεις και να σε 
καταλάβουν. Με την είσοδο της Αφροδίτης (από 
22/3) στον Κριό, που βρίσκεται ήδη και ο Άρης, 
η πρόταση της περιόδου μπορεί να είναι «θέλω 
να εξερευνήσω, να μάθω καινούργια πράγματα, 
να ταξιδέψω», θέλεις δηλαδή να κάνεις οτιδή-
ποτε εκτός από το να δουλεύεις κλεισμένος στο 
γραφείο σου κοιτώντας έξω τον ουρανό, ονει-
ροπολώντας ή κοιτάζοντας σάιτ με ξενοδοχεία 
και προορισμούς και  αναστενάζοντας. Άρα με 
ξεκάθαρο μυαλό και την πίστη ότι αξίζει το πέ-
ρασμά σου από τη γη, φέρσου με μεγαλοψυχία 
στους άλλους, μάθε κάτι που ανέκαθεν ήθελες 
να μάθεις αλλά ανέβαλλες, ερωτεύσου αν είναι 
αυτό που αναζητάς (όσα φέρνει η ώρα δεν τα 
φέρνει ο χρόνος) και κυρίως μην προτιμήσεις 
τη μοναξιά αυτή την περίοδο γιατί η ζωή που 
ψάχνεις είναι μέσα στους ανθρώπους.   

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Όταν αποσυνδέθηκε το σεξ από την αναπαρα-
γωγή έγινε διασκεδαστικό και ταυτόχρονα μια 
πολύ σοβαρή υπόθεση στη σχέση δύο ενηλί-
κων. Με πλανήτες στον Κριό μπορείς να διασκε-
δάσεις όσο με θέλεις με το σεξ, αλλά μην ξεχνάς 
ότι με την Αφροδίτη (από 22/3) στον Κριό το α-
πολαμβάνεις περισσότερο με αυτόν ή αυτήν 
που έχεις μεγαλύτερη συναισθηματική εγγύ-
τητα ή οικειότητα. Η δέσμευση δίνει έξτρα πό-
ντους στην ηδονή. Τώρα, αν δεν υπάρχει στον 
ορίζοντα κανείς, υπάρχει πάντα αυτό που ονο-
μάζεται μετουσίωση, στη διοχέτευση δηλαδή 
της σεξουαλικότητας στη δημιουργία. Δεν κά-
νεις σεξ κάνεις τέχνη, κλείνεις οικονομικές συμ-
φωνίες, ψάχνεσαι να δεις τι θα κάνεις επαγγελ-
ματικά, η επιθυμία που δεν εκτονώνεται γίνεται 
καύσιμο εξέλιξης. Κι αν όλα αυτά σε αφήνουν 
αδιάφορο, τότε η εφορία, τα δάνεια, οι κάρτες, 
οι λογαριασμοί μπορεί να σε αφήσουν άγρυπνο 
μερικές νύχτες ή να σε ξυπνήσουν με τη σκέψη 
πως «θα βάλω λεφτά στην τσέπη μου». Κι αν σε 

παρηγορεί, κι αυτοί που θα κάνουν αχαλίνωτο 
σεξ δεν θα γλιτώσουν τους οικονομικούς πο-
νοκέφαλους, αλλά βεβαίως το σεξ παραμένει 
ευχάριστο σε κάθε περίπτωση. 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Σε κριτικάρει κάποιος λέγοντας ότι δεν υψώ-
νεις ποτέ τη φωνή σου επειδή φοβάσαι μήπως 
ο Άλλος το εκλάβει ως επιθετικότητα, ή ότι είσαι 
κάποιος που θέλει να τα έχει όλα υπό έλεγχο, ή 
ότι όσο περισσότερο δένεσαι σε μία σχέση τόσο 
περισσότερο αποστασιοποιείσαι συναισθημα-
τικά από το φόβο της εγκατάλειψης. Κανείς δεν 
καταλαβαίνει ότι οι σχέσεις για σένα δεν είναι 
ένα συναισθηματικό ξεσάλωμα, αλλά απαιτούν 
τόση σχεδόν τέχνη όση και μια επιτυχημένη 
φιγούρα χορού. Χρειάζεται πολλή άνεση και 
μεγάλη αυτοσυγκράτηση, πολλές ανταλλα-
γές λόγων και μεγάλη σιωπή. Και, προπαντός, 
χρειάζεται σεβασμός. Άρης και Αφροδίτη (από 
22/3) σε τραβάνε έξω από το σπίτι γιατί οι συ-
ναναστροφές, οι καινούργιοι άνθρωπου που 
θα συναντήσεις ή οι παλιοί με τους οποίους θα 
αναθερμάνεις τις επαφές σου, είναι σημαντι-
κότεροι από την ήρεμη οικογενειακή ζωή ή την 
απομόνωση. Θυμήσου: 1) Υπάρχει ουρανοκα-
τέβατος έρωτας που δεν υπολογίζει δεσμούς 
και ησυχία. 2) Ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής 
σου, όταν έχεις δίκιο, δεν θα σε σκοτώσει. 3) Αν 
δεν θέλεις να σπάσει μια σχέση, περιφρούρησέ 
την ή εξέλιξέ την.    

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

1) Έχεις πολλή δουλειά, έχεις πολλή δουλειά. 
2) Δεν έχεις καθόλου ενέργεια ώστε να συμπα-
ρασταθείς στους έχοντες ανάγκη, σε όσους α-
γαπάς, σε όσους θέλουν υποστήριξη. Το αυτό 
ισχύει και για σένα από την πλευρά τους. Είναι 
απασχολημένοι με τα δικά τους βάσανα και δεν 
έχουν καιρό για σένα. 3) Δεν υπάρχει τίποτα το 
αφύσικο στα προηγούμενα. Είσαι άνθρωπος, 
ξέρεις τους περιορισμούς και τις δυνατότητες 
των ανθρώπων, έχεις αίσθηση των περιστά-
σεων και των προβλημάτων και γνωρίζεις από 
πρώτο χέρι ότι είναι αντι-ανθρώπινο να αγα-
πάς ή να σε αγαπάνε συνεχώς άνευ όρων. 4) Αν 
κάνεις μια δουλειά που σε γεμίζει, γκάζωσε. Αν 
όχι, τόσο το χειρότερο, γιατί ούτως ή άλλως θα 
γκαζώσεις και θα σε γκαζώσουν. Κι αν κάποια 
στιγμή σιχτιρίσεις, θυμήσου ότι στις μέρες μας 
κάθε δουλειά έχει καταντήσει αναντικατάστατη 
δουλειά. 5) Πρόσεξε σώμα, διατροφή, υγεία. 6) 
Όταν αγαπάς κάποιον μετά από τα καψόνια που 
του έχεις κάνει, τον αγαπάς για πάντα. Κι όταν 
σε αγαπάει κάποιος μετά τα καψόνια που σου έ-
χει κάνει, τουλάχιστον θα σε θυμάται για πάντα. 

ΤόξόΤης  (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Με τον Δία στους Διδύμους έχεις ανάγκη οι σχέ-
σεις σου να έχουν μέλλον. Γιατί ο Δίας ουσιαστι-
κά είναι η διάθεση να σχεδιάζουμε, να έχουμε 
προοπτική, να νιώσουμε ότι αυτό που ξεκινάμε 
τώρα θα υπάρχει και μετά από χρόνια. Ο Δίας 
λοιπόν ρίχνει στο δρόμο σου ανθρώπους γοη-
τευτικούς, πληθωρικούς, ανοιχτούς, αυτόν ή 
αυτήν που θα ερωτευθείς. Με τον Άρη και την 
Αφροδίτη στον Κριό, από την άλλη πλευρά, 
καλείσαι να απαντήσεις σε μερικές σημαντικές 
ερωτήσεις: Μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς 
αμφιβολίες, κρίσεις, αγωνία ή πολλές στιγμές 
θλίψης; Μπορείς να παραμείνεις ερωτευμένος 
όσο την πρώτη εποχή, που γνωρίστηκες με τον 
υπέροχο Άλλο; Πώς γίνεται να ενσωματώσεις 
στη σχέση την πλήξη και τις εποχές αδιαφορίας 
για αυτόν που κάποτε ήταν ακαταμάχητος; Η 
αλήθεια είναι ότι, αν ερωτευθείς, οι παρά πάνω 

ερωτήσεις δεν έχουν καμία μα καμία σημασία. 
Και με τον Δία ερωτεύεσαι. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Θέλεις γερές ρίζες, θέλεις κάπου να ανήκεις, 
κάποιον/α να αγαπάς, θέλεις οικογένεια, θέλεις 
κάποιον/α να είναι εκεί για σένα. Αυτό είναι το α-
στρολογικό πλαίσιο αυτής της εποχής, όπως το 
δείχνουν ο Άρης και η Αφροδίτη (από 22/3) στον 
Κριό. Θα υπάρξουν στιγμές έντασης και θυμού 
που μπορεί να πυροδοτηθεί από οτιδήποτε, οπο-
τεδήποτε, και που ουσιαστικά θα οφείλεται στην 
ανάγκη σου να νιώσεις ότι ο άλλος, οι άλλοι, ενδι-
αφέρονται για σένα και σε νοιάζονται. Οι σκηνές 
για ασήμαντη αφορμή μπορεί να οφείλονται και 
στην έλλειψη εμπιστοσύνης – θέλεις να σου απο-
δείξουν το ενδιαφέρον τους. Από την άλλη πλευ-
ρά, αν αυτή την εποχή είσαι υπέρ του δέοντος 
ψυχρός ή απόμακρος, είναι καλύτερα να εξηγή-
σεις σε αυτούς που είναι δίπλα σου ότι η επαγγελ-
ματική σου ζωή δεν σου αφήνει περιθώρια για 
ρομαντικά δείπνα και ερωτικές εξομολογήσεις, 
αφού είσαι αγχωμένος, γιατί καλείσαι εργασιακά 
να αποδείξεις την αξία σου ή να υπερασπίσεις τη 
θέση σου. Συμπαράσταση χρειάζεσαι, όχι γκρίνια.  

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Τι νέα; Αν είσαι κυρίως γεννημένος/η τον Ιανου-
άριο, το ξέρεις το έργο. Στρίμωγμα παντού. Ακό-
μα κι αν υπάρχει ένα καλό γεγονός –γάμος, παι-
δί, εξέλιξη στη δουλειά– είναι τέτοιο το άγχος 
αν θα τα καταφέρεις να ανταπεξέλθεις στις νέες 
υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που συνε-
πάγονται, που σου μειώνει τη χαρά. Φαντάσου 
αν, από την άλλη πλευρά, υπάρχει κρίση στις 
προσωπικές σχέσεις ή αγωνία στα επαγγελ-
ματικά. Δοκιμασία και αντοχή είναι δύο αγαπη-
μένες λέξεις του Κρόνου, που σε τεστάρει από 
τον περασμένο Οκτώβριο. Κατά τα λοιπά ο Δίας 
στους Διδύμους σου αναπτερώνει το ηθικό –δεν 
υπάρχει μόνο συννεφιά, αλλά και ηλιόλουστες, 
ανοιξιάτικες μέρες που στην πράξη σημαίνουν 
μια ανοιχτή ερωτική πρόσκληση–, ναι, έρωτας 
στον ορίζοντα και υπερεκχυλίζουσα δημιουρ-
γικότητα – ιδέες, έργα, τέχνη, επαγγελματικές 
προοπτικές, φιλίες, καινούργιοι άνθρωποι, ενδι-
αφέρουσες συναντήσεις. Ξεκουνήσου.  
 
ιχθύές  (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Μετά το τσουνάμι Φεβρουαρίου και Μαρτίου, 
μέχρι πριν από λίγο, η καρδιά πηγαίνει στη θέση 
της και ό,τι μπορεί να ονομαστεί «κανονικότητα» 
–που για σένα ανήκει στις ακατανόητες  λέξεις– 
επανέρχεται. Επειδή αυτό που τονίζεται αυτή 
την περίοδο ιδιαίτερα είναι το ζήτημα της οικο-
νομικής ασφάλειας, που γίνεται πιο έντονο όταν 
γυρίζοντας στο σπίτι βλέπεις, ανοίγοντας την 
πόρτα στο πάτωμα, λογαριασμούς που σου δη-
μιουργούν ταχυπαλμία, θυμήσου: η οικονομική 
ασφάλεια δεν έχει καμία σχέση με τη συναισθη-
ματική ασφάλεια. Δηλαδή, η οικονομική ένταση 
που υπάρχει, η αγωνία να επιβιώσεις οικονο-
μικά, να σταθείς στα πόδια σου, ανεβάζουν τα 
επίπεδα εγωισμού σε σημείο να μη διακρίνεις 
τους άλλους ή τον Άλλο που σε ενδιαφέρει και 
μπορεί να δημιουργήσουν ρήγματα. Ωστόσο ο 
Δίας βρίσκεται στη βάση του ωροσκοπίου σου, 
στους Διδύμους, κι αυτό σημαίνει ότι και υπάρ-
χουν άνθρωποι που σε αγαπάνε και ότι αν είσαι 
μόνος/η μπορεί να έρθει αυτός που περιμένεις 
ή δεν περιμένεις ή ότι, σε κάθε περίπτωση, μέσα 
στο γενικό χαμό εσύ σώζεσαι και μάλιστα βγαί-
νεις σε καινούργια παραλία. A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριέ, welcome back dearest!
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