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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα 
το σχεδιάζει ο Sotos 
Anagnos. Γεννήθηκε 
στην Αθήνα. Ασχολείται 
με την εικονογράφηση, 
τη γραφιστική και τα 
κόμικ. Δουλειά του έχει 
δημοσιευτεί σε διάφο-
ρα περιοδικά, βιβλία, 
fanzines και webzines 
(Βαβέλ, ΑTHENS 
VOICE, Index, Beast, 
Strukt,Internazionale, 
Thames & hudson κ.ά.). 
Κατά καιρούς έχει ερ-
γαστεί στη διαφήμιση, 
καθώς και στην καλλι-
τεχνική επιμέλεια και 
παραγωγή έντυπου υλι-
κού. Τα τελευταία χρόνια 
εργάζεται ως γραφίστας 
στην ΑTHENS VOICE. 
Ειδικότητά του είναι η 
εικονογράφηση, όπου 
χρησιμοποιεί διάφορες 
ανάμεικτες τεχνικές. Έχει 
πάρει μέρος σε εκθέσεις 
και φεστιβάλ στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό 
(Κίνα) και έχει εικονογρα-
φήσει όλες τις ιστορίες 
του Κωστάκη Ανάν στη 
Βαβέλ και στο mov. (το 
οποίο και σχεδίασε), κα-
θώς και τα 4 μέχρι στιγ-
μής βιβλία του.

DO IT! Κάθε εβδομά-
δα 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 εί-
στε όλοι καλεσμένοι.

EDITO
Tου Φώτη Γεωργελέ

Είναι κρίμα που οι άνθρωποι μαθαίνουν μόνο από 
τα λάθη τους. Και είναι πολύ κρίμα όταν αυτά τα 
παθήματα που γίνονται μαθήματα συμβαίνουν 
δίπλα μας, συμβαίνουν σε μας. 
Μέσα σε 10 μέρες είδαμε το «what if». Την ε-
ναλλακτική πραγματικότητα που κι εδώ στην 
Ελλάδα τόσο φλογερά μας προπαγάνδιζαν όλα 
αυτά τα χρόνια. Η Κύπρος αντίκρισε την άβυσ-
σο μόνο με την ορατή προοπτική της άτακτης 
χρεοκοπίας, ούτε καν με την ίδια τη χρεοκοπία. 
Κλειστές τράπεζες, όριο ανάληψης στα ΑΤΜ 
100 ευρώ, κλειστά βενζινάδικα, καταστήμα-
τα που πωλούν μόνο μετρητοίς, ελλείψεις σε 
φάρμακα και τρόφιμα. Ο λαϊκισμός στα λόγια 
είναι αήττητος. Υπόσχεται πάντα το τέλειο. Ό-
ταν φτάνει η ώρα της πραγματικότητας είναι πια 
αργά. Ακόμα κι αν αποφευχθεί η πλήρης κατάρ-
ρευση, η ζημιά έχει ήδη γίνει. 
Όταν χρεοκοπείς δεν υπάρχουν καλές λύσεις. 
Καλό είναι το μικρότερο κακό. Η χαρά, δηλα-
δή, του δημαγωγού. Πάντα μπορείς να κατηγο-
ρήσεις μια κακή λύση. Εκ του ασφαλούς. Τσά-
μπα είναι. Μόνο που δεν είναι πάντα. Γιατί η 
μακροχρόνια επικράτηση του τυχοδιωκτικού 
λαϊκισμού στο τέλος τυφλώνει τις κοινωνίες. Τα 
ηρωικά όχι, οι επαναστάτες των καφενείων και 
οι ριζοσπαστικές λύσεις των τηλεοπτικών πα-
ραθύρων διαμορφώνουν το κλίμα. Και οδηγούν 
στις αυτοκτονικές επιλογές. 

Έχουμε ήδη ξεχάσει ποιο ήταν το αρχικό σχέδιο 
διάσωσης. Μπροστά σε όσα συμβαίνουν κάθε 
μέρα, σε λίγο θα μας φαίνεται ιδανική λύση. Κι ό-
μως, τότε κάποιοι πανηγύριζαν για την απόρριψή 
του. Μέχρι να δούμε το κόστος αυτής της απόρ-
ριψης, τις εναλλακτικές λύσεις. Τώρα, εκτεθει-
μένοι, γράφουν μελαγχολικές ελεγείες για «το 
γλυκόπικρο όχι της αυτοδιάθεσης». Δηλαδή, μας 
ακούσατε και καταστραφήκατε, αλλά μπορείτε 
να είστε περήφανοι, η καταστροφή ήταν δική 
σας απόφαση. Ο λαϊκισμός, ο τυχοδιωκτισμός 
του όλα ή τίποτα, ναυάγησε στην Κύπρο. Όλοι οι 
τσάμπα μάγκες που έβαζαν τα «πυρηνικά πάνω 
στο τραπέζι», που καταργούσαν, διέγραφαν, κή-
ρυτταν ανεπιθύμητες τις τρόικες, έπαιζαν πόκερ 
με τραπουλόχαρτα τις χώρες. Μόνο που μάρκες 
ήταν οι άνθρωποι. Κι αυτοί πληρώνουν τώρα την 
παραφροσύνη του τυχοδιωκτισμού. 

Η αρχική λύση ήταν η λιγότερο κακιά, δηλαδή 
καλύτερη. Ήταν μάλιστα καλύτερη για την Κύ-
προ παρά για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Γιατί, 
για το σύνολο, καλύτερο ήταν να διασφαλιστούν 
οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ. Να μη 
δημιουργηθεί ανασφάλεια, να επιβεβαιωθεί το 
ασφαλές καταφύγιο, να δοθεί η αίσθηση δικαί-
ου. Για την Κύπρο, όμως, ήταν διαφορετικά. Η 
φούσκα του χρηματοοικονομικού τομέα σίγου-
ρα δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί αλώβητη. Η 
αποθέρμανση, όμως, μπορούσε να γίνει ομαλά. 
Οι ξένες καταθέσεις να μείνουν στο νησί. Κά-
ποιες θα έφευγαν έτσι κι αλλιώς, όμως μπορού-
σαν να κρατήσουν ένα μεγάλο μέρος. Το 9,9% 
στις μεγάλες καταθέσεις είναι χτύπημα, αλλά 
όχι οδυνηρό. Το μεγάλο κεφάλαιο ξέρει πότε 
πρέπει να πληρώνει για να έχει την ασφάλεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9,9% ανεβοκατεβαί-

νουν οι ισοτιμίες των νομισμάτων κάθε μήνα, οι 
μετοχές κάθε βδομάδα, για το διεθνές κεφάλαιο 
δεν είναι τραγικό. Και για τους μικροκαταθέτες, 
όμως, είναι μια απώλεια που θα μπορούσε να 
ήταν έως και εθελοντική. Τα τελευταία χρόνια 
η Κύπρος έχει γίνει χρηματοπιστωτικό κέντρο 
πουλώντας υπηρεσίες βασισμένες στη σταθε-
ρότητα και τη νομιμότητα της ΕΕ. Από τη στιγμή 
που οι «οφ-σορ» θεωρήθηκαν κανονικές εται-
ρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ξένα κεφάλαια 
συνέρεαν στο νησί. Μια μεσαία τάξη, λογιστικά 
γραφεία, δικηγορικά, σύμβουλοι επενδύσεων, 
φοροτεχνικοί, τραπεζικοί και τα παρελκόμενα, 
άνθισε προσφέροντας πρωτοφανή ευμάρεια. 
Με 5-6% τόκους καταθέσεων, η κυπριακή κοι-
νωνία μπορούσε άνετα να μοιραστεί τη ζημιά 
του 6,75% για να κρατήσει όσο μπορούσε πε-
ρισσότερους πελάτες. Με τη διανομή μετοχών 
τα ομόλογα του φυσικού αερίου χρύσωναν το 
χάπι στους χαμένους καταθέτες, αν τα πράγμα-
τα είχαν λήξει εκείνο το μοιραίο απόγευμα της 
Τρίτης, αν οι τράπεζες άνοιγαν κανονικά την 
επόμενη μέρα, είναι πολύ πιθανόν ότι θα είχαν 
γλιτώσει τη μεγαλύτερη ζημιά. 

Έπειτα έκλεισαν οι τράπεζες, πάγωσαν οι κατα-
θέσεις, χάθηκαν όλες οι μεγάλες καταθέσεις της 
Λαϊκής, κουρεύτηκαν 30-40% της Κύπρου, θα 
μπουν περιορισμοί στην κίνηση του κεφαλαί-
ου, στις αναλήψεις. Ο φορολογικός παράδεισος 
κλείνει βιαίως. Περιορισμοί κεφαλαίου ίσον τέ-
λος ξένων καταθέσεων. 
Δεν τα ήξεραν όλα αυτά; Δεν μπορούσαν να τα 
υπολογίσουν; Βράδυ στην τηλεόραση, Έλληνας 
πολύ αριστερός πολιτικός θρηνεί: «Από τον καη-
μένο τον απλό άνθρωπο, που έχει 2.000 στην 
τράπεζα, που μπορεί να είναι φτωχός πρόσφυ-
γας από την Κυρήνεια, του παίρνουν τα λεφτά. 
Οι σκληροί, οι ανάλγητοι, οι εκδικητικοί Ευρω-
παίοι». Το κρεσέντο του λαϊκισμού. Σύμφωνα 
με το αρχικό σχέδιο, ο φτωχός (πριν 40 χρόνια) 
πρόσφυγας, θα έχανε 135 ευρώ. Λιγότερα από μια 
κλήση της τροχαίας γιατί δεν φορούσε ζώνη. 
Ο λαϊκισμός σκοτώνει. Έχει φτιάξει το κλίμα. 
Δεν υπάρχει ψύχραιμη σκέψη, μόνο πατριώτες 
και προδότες. Λίγοι, καλομαθημένοι, άπληστοι 
πολιτικοί το μόνο που ξέρουν είναι η πλειοδοσία 
πατριωτισμού και επανάστασης. Αγράμματοι, 
χωρίς καμία επαφή με την παγκόσμια πραγμα-
τικότητα, ξέρουν μόνο να πλειοδοτούν στην τη-
λεόραση. Με ένα σύνθημα: Κανένας συμβιβα-
σμός, να μη χάσουμε απολύτως τίποτα. Η μέθη 
της απληστίας οδηγεί πάντα στον γκρεμό. Αργά 
ή γρήγορα, στο τέλος, ο λογαριασμός έρχεται. 
Και η παραζαλισμένη κοινή γνώμη που τη μια 
μέρα διαδηλώνει πανηγυρίζοντας το «ηρωικό 
όχι», την επομένη διαδηλώνει να μην κλείσει η 
Λαϊκή, να μη χάσουν τη δουλειά τους. Απορρί-
πτουν το σχέδιο διάσωσης και την άλλη μέρα οι 
ίδιοι άνθρωποι διαμαρτύρονται για τις επιπτώ-
σεις του όχι. 

Να καταργούμε τα μνημόνια αλλά να παίρνουμε 
τα λεφτά τους, να είμαστε στο ευρώ αλλά να μην 
ακολουθούμε τους κανόνες της Ευρώπης. Άλμα 
στο κενό αλλά χωρίς επιπτώσεις, ηρωισμός αλ-
λά χωρίς απώλειες, επανάσταση αλλά light.  

Thanks for 

sharing our 

voice 
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Edito

Η Ευρώπη επιλέγει τα θύματά της, λέει ο πρόεδρος της χώρας μας. 
Αν εμείς δεν είμαστε η Ευρώπη, αν είμαστε τα θύματά της, γιατί μέ-
νουμε; Γιατί δεν εισηγείται και αυτός να βγούμε από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα; Αν έχεις προσέξει, όλοι αυτοί μόνο κατηγορούν. Κανείς 
δεν λέει τι θα γίνει, τι προτείνει. Άμα χρεοκοπείς, βρε παιδί μου, τι λες 
να κάνουμε; Άσ’ την την Ευρώπη, αφού θέλει να μας υποδουλώσει, 
να την αγνοήσουμε. Να μη ζητάμε λεφτά, δεν μας τα δίνει με το ζόρι, 
την παρακαλάμε. Κανείς δεν αναφέρει καν αυτό το μικρό ζήτημα. 
Καταγγέλλουν τους Γερμανούς, τους Ευρωπαίους, τους γκάνγκστερ, 
τους τοκογλύφους. Αν για μια μόνο στιγμή βουλώσεις τ’ αυτιά σου στα 
συνθήματα της παραφροσύνης, θα αντιληφθείς ότι η επαναστατική 
τους στάση συνίσταται στο να ζητάμε συνέχεια λεφτά. Γιατί μας δίνετε 
12, θέλουμε 17. Κι άλλα δάνεια. Πιο πολλά χρόνια. Τόσα χρειαζόμαστε. 
Δεν μας τα δίνετε χωρίς όρους; Είστε εκβιαστές, τιμωρητικοί, προ-
τεστάντες, γκάνγκστερ. Η αριστερά που έχει κάνει τον παρασιτισμό 
ιδεολογία και η δεξιά που έχει κάνει τον πατριωτισμό επάγγελμα, στην 
πραγματικότητα αδιαφορούν και για θέσεις και για πολιτικές απόψεις 
και για ιδεολογίες. Ένα πράγμα τούς συνενώνει. Ο αντιευρωπαϊσμός, 
ο αντιδυτικισμός, ο τυχοδιωκτισμός του παρασιτισμού. Είμαστε στη 
Δύση μόνο άμα μας τα ακουμπάει χωρίς όρους. Αλλιώς, αν πρέπει να 
γίνουμε κι εμείς «κανονικά» κράτη, καλύτερα απέναντι. Γι’ αυτό και 
οι εκλεκτικές συγγένειες με τους διάφορους Μιλόσεβιτς και Σαντάμ. 

Αυτές τις λίγες μέρες έπεσαν όλα τα προσωπεία. Όσοι κατηγορούσαν το 
«ανεξέλεγκτο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο» έδιναν μάχες για να το 
διασώσουν, την ώρα που το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα αρχίζει δειλά 
να το ελέγχει. Όσοι φώναζαν για την «υποδούλωση» της χώρας έβλε-
παν ως λύση να παραδώσουν το νησί στον Πούτιν. Όσοι διαδήλωναν 
γιατί «σώζουν τις τράπεζες με τα λεφτά των φορολογούμενων» έβρι-
σκαν λύση να κατασχεθούν τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων. Όσοι 
ζητούσαν για την Ελλάδα μια λύση «όπως της μεταπολεμικής Γερμανί-
ας», όταν το 50% των καταθέσεων πήγαν σταδιακά στην ανόρθωση της 
χώρας, τώρα έδιναν μάχες για τις καταθέσεις των Ρώσων ολιγαρχών. 
Κατηγορούν τη Μέρκελ φτιάχνοντας στα Μέσα Ενημέρωσης μια πα-
ρανοϊκή ατμόσφαιρα Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, την ώρα που στην 
αντιμετώπιση της κυπριακής χρεοκοπίας ομοφωνούν όλα τα κράτη, 
όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης, όλα τα κόμματα, όλων των πολιτικών 
αποχρώσεων, οι δεξιοί, οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι, ακόμα και 
το αριστερό DieLinke. Χωρίς καμία ανάλυση της πραγματικότητας, με 
πλήρη άγνοια, προτείνουν στον Πούτιν να αναλάβει τις τράπεζες για 
να κρατήσουν μέσα τα κεφάλαια των ολιγαρχών που βγήκαν από τη 
Ρωσία ακριβώς για να τον αποφύγουν. Προτείνουν δημοψήφισμα για 
έξοδο από το ευρώ, όταν ακριβώς η θέση της Κύπρου στην ευρωζώνη 
ήταν που την έκανε ελκυστικό χρηματοοικονομικό κέντρο. Προτεί-
νουν τα πάντα και τα αντίθετά τους, πιστοί μόνο στη δημαγωγία και 
τον καταστροφικό λαϊκισμό. 

Μπορούμε να κατηγορήσουμε για τα πάντα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό-
μως πρέπει πια να τελειώνουμε με τον τυχοδιωκτισμό που καταστρέ-
φει τις χώρες μας. Πρέπει να το αποδεχθούμε. Η συλλογική σκέψη 
και πολιτική της Ευρώπης των 27 χωρών, όσα λάθη κι αν κάνει, είναι 
καλύτερη από τις καταστροφικές κορόνες ενός πολιτικού προσωπικού 
που δεν διστάζει να παίξει με το λαό του για να διατηρήσει το χρεοκο-
πημένο μοντέλο που κατέρρευσε. 
Από την άλλη, είναι φανερό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πια 
να παίζει το ρόλο του παιδονόμου που εκ των υστέρων, με το άνοιγμα 
και το κλείσιμο της χρηματοδότησης, θα βάζει σε κοινή τροχιά τις απο-
κλίνουσες οικονομίες 27 κρατών. Θα αντιμετωπίζει όλο και πιο πολλά 
τέτοια φαινόμενα τυχοδιωκτικού λαϊκισμού που αργά ή γρήγορα θα 
οδηγήσουν στη διάλυση. Η απάντηση είναι μόνο προληπτική. Μόνο 
η εσπευσμένη εναρμόνιση τραπεζικών, ασφαλιστικών, φορολογικών 
συστημάτων, μόνο η μεγαλύτερη ενοποίηση μπορεί να οδηγήσει, όσες 
χώρες τουλάχιστον πραγματικά το θέλουν, σε μια βιώσιμη Ευρώπη. 
Αλλιώς οι φυγόκεντρες θα ενταθούν, οι άτακτες χρεοκοπίες θα είναι 
στην ημερήσια διάταξη και, το χειρότερο, σ’ αυτή την Ευρώπη της α-
ποτυχίας παιχνίδι θα κάνουν οι πιο τυχοδιωκτικές και σκοταδιστικές 
πολιτικές δυνάμεις. A
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
...Συνέχεια, όμως: η φράση «τι εννοείς;» λέγεται όλο και πιο συχνά με απειλητικό τρόπο. 

Ή εγώ περνάω πολλές ώρες/μέρες/συναστρίες σε ουρές όπου ακόμα και το «ήμαρτον» 
λέγεται με απειλητικό τρόπο.

Έ
χουμε πιτσικάρει ως ευρύτερη παρέα 
– κανένας φίλος και καμιά φίλη μου 
δεν είναι εντελώς καλά αυτή την εποχή, 
ούτε καν περίπου καλά. Στην ηλικιακή 

γκάμα 45-65 έχει πέσει φυλλοξήρα. Το αντι-
μετωπίζουμε αισιόδοξα και λέμε ο ένας στον 
άλλον πολυαννίστικες ατάκες («θα περάσει 
μωρέ», «δεν είναι τίποτε», «αφού δεν είσαι κα-
τάκοιτος μη το συζητάς», «ευτυχώς έχεις και άλλο 
αυτί/ρουθούνι» κ.λπ. κ.λπ.), αλλά μας τρώει η 
ανησυχία. Τι μέλλει γενέσθαι; Χωρίς λεφτά, 
με έξοδα που χτυπάνε κόκκινο όσο κι αν αλ-
ληθωρίζουμε, με θέματα υγείας που μπαίνουν 
κάτω από την ομπρέλα «δεν-είσαι-και-είκοσι-
χρονών», με την (κάλλιο-αργά-παρά-ποτέ) 
συναίσθηση ότι δεν είμαστε είκοσι χρονών 
πράγματι... πώς θα συντηρήσουμε το πρω-
τοποριακό γηροκομείο μας; Αυτό που θα έ-
χει υπέροχο προσωπικό με τρικέφαλους/ή/
και βυζάρες, θέα στη θάλασσα, μαλακό μενού 
και συγκρουόμενα αυτοκινητάκια στο σαλόνι; 
Πώς θα χρηματοδοτούμε τα σόου στο ρουφ 
γκάρντεν του γηροκομείου; Πώς θα αγορά-
ζουμε περούκες, μέικ-απ, γυαλιστερές τουα-
λέτες και πάνες ακράτειας; Πώς; 

Τα σκέφτεσαι όλα αυτά ενώ χτυπάς άλλο ένα 
χάπι (ό,τι να ’ναι) για τυχάρπαστη πάθηση και 
ενώ γίνονται σημεία και τέρατα γύρω σου. Μια 
και είσαι στο θέμα «σόου», πηγαίνεις να δεις 

κάτι να ξεχαστείς... καλά, σόρι, η εισαγωγή στο 
θέμα είναι πέτσα εντελώς αλλά μου ήρθε συ-
νειρμικά, μα την Παναγία, φαντάστηκα σόου 
στο πρωτοποριακό μας γηροκομείο και ποιους 
θα θέλαμε να μας τραγουδάνε, και το ένα έφε-
ρε το άλλο, τι σου είναι η ζωή μερικές φορές. 
Πήγα δύο Πέμπτες στο «Shamone» του Φώτη 
Σεργουλόπουλου στο σόου «The Kaliardians» 
που κάνουν με ασύλληπτη επιτυχία οι Ματ-
θίλδη Μαγγίρα, Γιάννης Αγγελάκης, Μάνος 
Πίντζης και Προκόπης Πολίτης ή Πάκο: τσα-
ντίστηκα με διάφορους φίλους που πήγανε 
(κουφάλες) πριν από μένα και δεν μου είπανε 
πόσο σούπερ είναι. Πόσο ωραία περνάς, πόσο 
καταπληκτικοί είναι όλοι. Πόσο έχει εξελιχθεί 
η Ματθίλδη τραγουδιστικά, πόσο ΘΕΑΑΑΑ (α-
γάπη μου) είναι. Και πόσο μεγάλη έκπληξη εί-
ναι ο Γιάννης Αγγελάκης, που «κάνει» από τη 
Μαρινέλλα μέχρι τον Αζίζ αλλά σε σκοτώνει με 
τον Παντελή Παντελίδη, κομπλέ με ζωγραφι-
σμένο αξύριστο-σαγόνι. Τελειώνω μάνι-μάνι 
με το «πόσο» και πάμε στο «τόσο». Κανονικά 
δεν θα έπρεπε να ήταν τόσο σαρπράιζ πάρτι 
οι σοουμπιζνίστικες ικανότητες του Αγγελά-
κη – πάντα «έκανε» τους πάντες, αλλά είναι 
διαφορετικό να τον βλέπεις στη σκηνή ή σε 
κάτι που είναι ανάμεσα σε σκηνή και σε πίστα, 
πάνω από το κεφάλι σου τέλος πάντων. Και μά-
λιστα σε κομπλέ υπερ-πλούσιο πρόγραμμα – 
τρεις ώρες το σόου μιμήσεις-τραγούδια-σκετς 

κι άλλες τόσες το «τραγουδάμε τα πάντα» που 
κρατάει ως τα άγρια χαράματα.

Η Ματθίλδη επίσης τραγουδάει-και-μιμείται τα 
πάντα, από Τίνα Τάρνερ μέχρι  Έτα Τζέιμς, με 
τρο-με-ρό σουξέ τη Ρένα Βλαχοπούλου ή γιατί 
όχι την Πάολα. Ο Πάκο έχει υπέροχη φωνή, ο 
Πίντζης κωμικό timing και θέλεις να σου κάνει 
τον Τομ Τζόουνς για πάντα. Πήγαμε με τη Ρίκα 
Βαγιάννη και τη Γαλήνη Τσεβά (τυχαία, δίπλα 
στην Κατερίνα Γιατζόγλου) και γελάσαμε σα 
να μην είχαμε ακούσει ποτέ για Κρίση. Σα να 
είχαμε εκατομμύρια λεφτά. Σα να δουλεύα-
με με τρέλα σε δημιουργικά καλοπληρωμένα 
πράγματα. Σα να παίρναμε ντραγκς, δηλαδή, 
αλλά καλού τύπου, αέριο του γέλιου ας πούμε, 
με περισσότερο βάθος και πλάτος...
Το «Shamone» είναι όμορφο μαγαζί, η μπά-
ρα τεράστια και λαμπερή, όπως Νέα Υόρκη, η 
διακόσμηση διακριτική – πάλι σόρι γιατί δεν 
θυμάμαι τη διακόσμηση, τόσο ενθουσιάστηκα 
με το σόου. Υπολογίστε κανένα 20-25άρικο (με 
δύο ποτά), αλλά αν πάτε μία φορά δεν θα το υ-
πολογίσετε, θα αισθανθείτε ότι τοποθετήσατε 
σοφά τα λεφτά σας. Ο κόσμος είναι ωραίος, η 
ατμόσφαιρα, το σέρβις, οι φάτσες… συνολικά 
το χαίρεσαι και, ΟΧΙ, δεν είναι κολλητός μου 
ο Σεργουλόπουλος. Παρόλο που, ΝΑΙ, γράφω 
συνήθως καλά πράγματα για τους κολλητούς 
μου, εδώ σας φέρνω την ψυχρή αλήθεια.  

τ 
έλεια, το επόμενο ήταν πιθανώς- ε-
παγγελματικό ραντεβού στο «Pausa» 
με αρωματικά τσάγια, κομπλικέ κα-
φέδες και υπέροχα επιδόρπια. Το μι-

νι-χαμπουργκεράκι είναι γκραν σουξέ, όπως 
και η Πάβλοβα με φράουλες.  Έχω ξαναπάει 
στο «Pausa»  σε άλλες εποχές, το φαγητό είναι 
πολύ καλό, οι τιμές λογικές, το μαγαζί ωραίο 
και φιλικό, κυριλέ πλην όμως ζεστό. Η «καλή» 
έξοδος, δηλαδή, λίγο πριν τα βόρεια-βόρεια 
προάστια, σε οικονομικό πακέτο. 

Στο θέμα «πακέτο»... προσέξατε που όλοι, α-
κόμα και τα κέντρα εξετάσεων υγείας, προ-
σφέρουν πια οικονομικά πακέτα; Όχι; Τότε 
δεν είστε άνω των σαράντα και καλά κάνετε. 
Προτείνω να μείνετε εκεί που είστε και μια 
μέρα πολλά τέρμινα αργότερα θα πιαστεί ο γο-
φός/πισινός/λαιμός/αφαλός σας ή θα έχετε 
μία ενόχληση οπουδήποτε μέσα στο σπίτι και 
θα συνειδητοποιήσετε (καλή ώρα) ότι, κοίτα να 
δεις, δεν είστε είκοσι χρονών indeed. Αλλά, 
εντάξει. Κανείς δεν είναι τέλειος. A  

• Shamone, Κων/πόλεως 46, Γκάζι, 210 3450.144 (Κάθε 
Πέμ. το σόου της Μ.Μαγγίρα «The Kaliardians». Τσεκάρετε 
το πρόγραμμα  για τα υπόλοιπα βράδια. Κλειστά Δευτ.)  
• Pausa, all day bar resto, Αγ. Κωνσταντίνου 46 & 
Ηφαίστου 3, Μαρούσι, 210 6180.533-5       
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

Περασμένα με-
σάνυχτα Κυριακής στο Six 

D.O.G.S. κι ενώ η Chinawoman 
ολοκληρώνει σιγά σιγά το live της, 
το κοινό παραληρεί και ουρλιάζει: 

«More!! More!! More!!»
Κι ένας χίψτερ: «Μώρα. 

Έχασα το μετρό, 
γαμώτο».

Έκπληκτη 
υπάλληλος σε ταμείο: Εσείς 
είστε στη φωτογραφία της

 ταυτότητας;!
Ηλικιωμένη κυρία: Ναι, ήμουν 23 
τότε. Την έβγαλα για να πάω στα 

Ιεροσόλυμα.
(Τετάρτη πρωί, Νέο Ψυχικό)

«Μια και έχω χρό-
νο, επιτρέψτε μου να σας 
σερβίρω εγώ τη σαλάτα».

(Σερβιτόρος με υπερβάλλοντα ζήλο, σε μοδάτο 
εστιατόριο του κέντρου. Σάββατο μεσημέρι)

«Αγάπη μου, μη 
στηρίζεσαι πάνω μου».

(Κοντό κορίτσι σε ψηλό αγόρι, περπατώντας (πολύ) 
αγκαλιασμένοι στη Χαριλάου Τρικούπη. Παρα-

σκευή μεσημέρι).

«Α, ωραία. Τότε 
να πάμε το Σάββατο για 

καφέ. Να φυλάξεις και τη 
βενζίνη σου».

(Τετάρτη μεσημέρι. Κυρία μιλάει στο κινητό 
της, Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα) 

«Μία εβδομάδα 
μόνο ζελέ και νερό και 

μία εβδομάδα μόνο πουρέ 
και νερό. Αυτή είναι δίαιτα».

(Ώριμες κυρίες στο εντευκτήριο του 
Ευαγγελισμού. Δευτέρα πρωί)

«Και γιόγκα 
κάνω για να έρθω 

στα ίσα μου, και παραδο-
σιακούς χορούς κάνω πού 
και πού, και τις αναπνοές 

μου τις παίρνω».
(Κυρία –φαινόταν σε απόγνωση– προς 

ιδιοκτήτη βιβλιοπωλείου. Εξάρχεια, 
Τετάρτη πρωί)

Η ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Πώς καταλαβαίνεις ότι οι Κύπριοι 
χρεοκόπησαν;
Απάντηση: Είναι άδεια η Ερμού τα 
Σάββατα.

FISHέκι
Το καλύτερο όνομα για fish & chips 
ντιλίβερι. 
(στην πλατεία Αγίας Παρασκευής)

ΒΑΖΑΑR ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
230 τίτλοι, εξαιρετικές εκδόσεις 
του Μουσείου, (Γκίκας, Φωτόπουλος, 
Τομπάζης, Άγιον Όρος κ.ά.)  θα διατε-
θούν με έκπτωση 50% και 70% από 
τις 4-7 Απριλίου και ώρες λειτουρ-
γίας του μουσείου στο κτίριο της 
Πειραιώς.
(αξίζει να ενισχύσουμε όλοι) 

ΤΟ ΤWIT ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Ολημερίς στο Τwitter. Γι’ αυτό 
μένουν αμάζευτες οι ελιές».
(@natachef)

ΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
...Ο Έλληνας δυο δίκαια ασκεί 
πανελευθέρως
συνέρχεσθαι τε και ουρείς εις όποιο 
θέλει μέρος...
...θέλει ακόμα –κι αυτό είναι ωραίο–
να παριστάνει τον Ευρωπαίο
στα δυο φορώντας τα πόδια που ’χει
στο ’να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι

(Γεώργιος Σουρής 1853-1919)

ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι τελευταίες μόλις ξεψύχησαν.

ΚΥΠΡΟΣ 2013
Ο χρόνος έληξε. Έρχονται δάκρυα 
και μουσώνες.

ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
Δεν τις καταργούμε; Μόνο η 
Κουντουρά τις παρακολουθεί. 
Οπότε, ας την πάμε σ’ ένα 
στρατόπεδο να δει live τα άρματα.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Χίλιες φορές να δω τη Σκορδά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ
Χίλιες φορές να δω τον Αυτιά.

CROWD-FUNDING
H νέα ρόκα-παρμεζάνα. 
Το βρίσκεις παντού.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
«Καλύτερα να μελετήσουμε και 
τρόπο φυγής μας από το ευρώ».
(Χριστόδουλε, δεύρο έξω!)

ΤΟ ΣΤΙΛ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗΣ 
ΜΟΔΑΣ
Νεομποέμ, αγοροκόριτσο, φαντα-
ρίνα ή από πάνω μέχρι κάτω στο 
πράσινο-μπουκαλί; 
Και μετά σου λένε να μη τρελαθείς.

ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Αν είχαμε χιούμορ, θα το κάναμε κι 
αυτό τριήμερο. 
Η στήλη πάντα επικροτούσε το 
υπερθεαματικό χιούμορ.
 
 

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Είστε σκεπτικός ή υπερήφανος για τον τρόπο που αντιμε-
τωπίζουν οι συμπατριώτες σας τα γεγονότα των 

τελευταίων ημερών;
Σκεπτικός, σίγουρα. Υπερήφανος γιατί;

Γιατί επιλέξατε να ζήσετε μακριά από 
το κέντρο της Αθήνας;

Όταν άφησα την Κύπρο, το 1989, έζησα την ευλογία του επαρ-
χιώτη που χάνεται στη μεγάλη πόλη. Ούρλιαζα από χαρά στο 
παπάκι που είχα τότε, κατεβαίνοντας τη Βασ. Σοφίας. Αυτή η 

χαρά έφυγε σιγά-σιγά και δεν είχα λόγους να μένω. Τώρα 
χαίρομαι να την επισκέπτομαι.

Από ποιες άλλες γειτονιές έχετε περάσει;
Ιλίσια - Ζωγράφου - Ιλίσια - Βύρωνας - Ζωγράφου -Αμπελό-

κηποι (στα προσφυγικά της Πανόρμου, που ήταν ερείπια 
κι αργότερα έγιναν ταβέρνες και καφέ) - Νέα Ιωνία - Κάτω 

Πετράλωνα. Μετά έφυγα εκτός Αττικής: Εύβοια - Αρκαδία - 
Μεσσηνία - Ρωσία. Ξαναγύρισα στην Αττική και τώρα είμαι 

πάλι στην Εύβοια.

Το καλύτερο σύνθημα που έχετε δει σε αθηναϊκό τοίχο; 
Θα πω το πρώτο που μου ’ρχεται στο μυαλό: «Το κακάο 

τα σπάει»... Αυτό μου ήρθε, τι να κάνω;

Η δική σας «μόνο στην Αθήνα» ιστορία;
Ο απέναντι είχε πιάσει μια θέση πάρκιγκ κάτω από έναν ευκά-
λυπτο. Όταν έφευγε, έβαζε πινακίδα-ιδιοκατασκευή «Απαγο-
ρεύεται η στάθμευσις». Έστηνε μεγάλους καβγάδες για αυτή 
τη θέση. Μια μέρα (ήμουν στο παράθυρο), έσπασε ένα τερά-
στιο κλαδί, κορμός ολόκληρος, και του ισοπέδωσε το αμάξι.

Το πιο όμορφο τραγούδι που έχει γραφτεί
 ποτέ για την Αθήνα;

Το «Όπου κι αν πας θα θυμάσαι», που τραγούδησε η Δανάη 
το 1947. Το άκουσε τότε, μικρός, ο πατέρας μου από το γραμ-
μόφωνο του γείτονα, μετά μου το τραγουδούσε σαν νανού-
ρισμα. Μετά το έλεγα εγώ στις κόρες μου. Όταν άκουσα την 

κανονική εκτέλεση, πρόσφατα, δεν είχε καμία σχέση μ’ αυτό 
που ήξερα.

Το πιο «περίεργο» μέρος που θα θέλατε να κάνετε 
live στην Αθήνα;

Πάνω στα Τουρκοβούνια, στο συνοικισμό Παπανδρέου, έχει 
κάτι νταμάρια, ένα σεληνιακό τοπίο. Πήγαινα και καθόμουν 
συχνά τις νύχτες εκεί, με τις ώρες. Το αγαπώ αυτό το μέρος.

Πώς φαντάζεστε την πόλη μας σε 50 χρόνια;
Ανθρώπινη. Είμαι αδικαιολόγητα αισιόδοξος.

 Η διαφορά του να εμφανίζεστε σε συναυλιακούς 
χώρους, σε σύγκριση με τις μουσικές σκηνές;

Έχω κάνει συναυλίες που θα θυμάμαι για πάντα, τόσο σε 
συναυλιακούς χώρους, όσο και σε μουσικές σκηνές. Όταν η 

μαγεία μάς χαρίζεται, λειτουργεί παντού. Αλλιώς, μας φταίει 
ο χώρος, ο ακροατής, τα παπούτσια που μας στενεύουν και 

το μωρό που δεν μας άφησε τη νύχτα να κοιμηθούμε.

Μιλήστε μας για την καλεσμένη σας, αυτό το Σάββατο, 
την Karine Polwart; Τι άλλο θα ακούσουμε;

Η Karine είναι ίσως η πιο αντιπροσωπευτική Σκοτσέζα τρα-
γουδοποιός της γενιάς της. Είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, 

ανεπιτήδευτη, κοινωνικά ευαίσθητη και ουσιαστική. Θα τρα-
γουδήσουμε μαζί 4-5 τραγούδια, δικά μου και δικά της. Κατά 
τα άλλα, θα είναι μια «κανονική» καλοκαιρινή συναυλία, μέσα 

στο χειμώνα. Καθόλου κανονική, δηλαδή.

Ο Α.Ι. εμφανίζεται το Σάββατο 30/3 στο Fuzz (€ 13,10) και μόλις έπιασε την κι-
θάρα για να γράψει καινούργια τραγούδια. Έγινε πρόσωπο της επικαιρότητας 
με το κείμενο για την Κύπρο που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του και μπορείτε 

να διαβάσετε στο athensvoice.gr

Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

AθΗΝΑ id

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Τραγουδοποιός 
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Γιατι τη λένέ ΚιΚιζα
Μια και ξεκινήσαμε με Μεταξουργείο, ας μι-

λήσουμε για τη στάση «Κίκιζα» των τρόλεϊ 

και των λεωφορείων πάνω στη Λένορμαν, 

πολύ κοντά στην πλατεία. Λοιπόν, όπως 

γράφει ο Βασίλης Αγγελίδης στο βιβλίο 

του για την περιοχή και αναπαράγει ένας ευ-

αίσθητος μπλόγκερ (πιο γρήγορα βρίσκω 

το θέμα στο ίντερνετ απ’ ό,τι θα έβρισκα το 

βιβλίο στη βιβλιοθήκη μου!), «το μπακάλι-
κο του Κίκιζα ήταν γνωστό σ’ όλη την Αθήνα. 
Βρισκόταν στη γωνία Λένορμαν και Παλαμηδί-
ου... Ήταν το μεγαλύτερο μπακάλικο της τότε 
Αθήνας και λειτουργούσε από το 1925… Δεν 
έδινε ποτέ βερεσέ. Κι έκλεισε το 1972».  (Να 

λοιπόν που και τα μπακάλικα παράγουν ο-

νόματα στάσεων για τα ΜΜΜ.) Περισσότερα 

στο μπλογκ που προανάφερα: http://tinyurl.
com/cb6xr2d.  Ήθελα μονάχα να προσθέσω 

ότι αυτή η οικογενεική επιχείρηση είναι που 

εξελίχτηκε στη γνωστή βιομηχανία ζυμαρι-

κών «Μέλισσα». Και για του λόγου το αλη-

θές: http://tinyurl.com/chkjec9

ΔημοτιΚη βιβλιοθηΚη 
Πολλοί αναγνώστες με ρωτάνε πού μπο-

ρούν να μελετήσουν για το παρόν και το πα-

ρελθόν της πόλης μας. Λοιπόν, κατά καιρούς 

σας έχω γράψει για διάφορα (παλαιο)βιβλι-

οπωλεία ή βιβλιοθήκες (όπως του Συλλόγου 

των Αθηναίων στην Πλάκα ή της Βουλής στο 

Καπνεργοστάσιο), τώρα όμως θα σας πω 

για μια εξαιρετική δανειστική βιβλιοθήκη: 

είναι η δημοτική της Αθήνας. Η βιβλιοθή-

κη αυτή περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία 

για την πόλη «(φωτογραφικό υλικό, βιβλία, 
καρτ ποστάλ), σπάνιες εκδόσεις του 18ου και 
19ου αιώνα ΦΕΚ που χρονολογούνται από το 
1833, αρχείο εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου 
που χρονολογείται από το 1862 έως σήμερα 
και 900 τίτλους περιοδικών από το 1834». Ε-

κτός απ’ αυτά, είναι και δανειστική ως προς 

βιβλία λογοτεχνίας, ιστορίας, επιστημονικά 

κ.λπ. Δανείζονται όλοι οι κάτοικοι του λεκα-

νοπεδίου, όχι μόνοι οι δημότες Αθηναίων. 

Λετουργεί και απογεύματα, ενώ είναι εύκο-

λα προσβάσιμη γιατί βρίσκεται κολλητά στο 

σταθμό Λαρίσης. Μπορεί και να με συνα-

ντήσετε εκεί. Δομοκού 2, τηλ. 210 8846.011, 
210 8846.012, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρί-
τη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00-19.00, Τετάρτη 
9.00-15.00. Περισσότερα: http://tinyurl.com/
cylzsup. Για έναν πλήρη κατάλογο του υλικού: 
http://79.129.28.232/ A    

➜ d.fyssas@gmail.com

City Lover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο

Πλατέια μέταξουρΓέιου & Πλατέια ΚαραϊσΚαΚη
(Προς τα παιδιά από το 52o λύκειο). Αν κάνετε τον κόπο και γκουγκλάρετε «πλατεία Μεταξουργείου», στις 
φωτό που βγάζει το γουέμπ δεν θα φωτιστείτε – για την ακρίβεια θα φωτιστείτε λάθος. Γιατί οι εικόνες 
δείχνουνε την πλατεία Καραϊσκάκη (τη μία από τις δύο του δήμου μας, γιατί υπάρχει κι άλλη, προς τον 
Νέο Κόσμο), που είναι μεν βρίσκεται κολλητά στην πλατεία που πληκτρολογήσατε, αλλά είναι άλλη 
πλατεία. Η αληθινή πλατεία Μεταξουργείου είναι 100 μέτρα προς τα νότια, στη γωνία Λένορμαν & Α-
χιλλέως. Και είναι κλάσμα της παλιάς μεγάλης πλατείας, που κολοβώθηκε αγρίως όταν διαπλατύνθη-
καν οι δύο μεγάλοι αυτοί δρόμοι και τη διχοτόμησαν. Σώθηκε, όμως, μεταφέρθηκε και μακροημερεύει 
το σύμβολό της, η μικρή κρήνη-σιντριβάνι (φωτογραφία) για το οποίο διαβάζουμε (http://tinyurl.com/
cb4nyos) ότι είναι γλυπτό του 1851, αρχικά στημένο κοντά στους Αέρηδες, στην Πλάκα, μεταφερμένο 
εδώ για άγνωστους λόγους από το δήμαρχο Σπύρο Πάτση. Η μεταφορά συνέβη στο μεσοπόλεμο. Στην 
πλατεία Καραϊσκάκη είναι απλά η στάση «Μεταξουργείο» του μετρό, εξού κι η σύγχυση. Η πλατεία αυτή 
είναι όπως η παλιά Ομόνοια: ένας κύκλος με συνεχή κίνηση αυτοκινήτων γύρω γύρω κι ένα μεγάλο 
γλυπτό (μαζί με μερικά μικρότερα) στη μέση. Είναι δηλαδή απολύτως αδύνατο ο πεζός περαστικός να 
τη φτάσει, εκτός κι αν αποφασίσει να ρισκάρει ζωή ή ακεραιότητα. Θα άξιζε ίσως μια κυκλοφοριακή 
ρύθμιση στο πρότυπο της Ομόνοιας, όπου τώρα πας πεζός από του Μπακάκου στην Πανεπιστημίου. 
Κλείνω με μια αναφορά στο γλυπτό της πλατείας Καραϊσκάκη. Ενώ είναι μνημείο πεσόντων αερο-
πόρων –μια παραγγελία απόστρατων αεροπόρων στο σύγχρονό μας γλύπτη Μουστάκα–, διάφορα 
χριστιανικά, αποκρυφιστικά κ.λπ. μπλογκ θεωρούν ότι απεικονίζει τον «εκπεσόντα εωσφόρο». Και να 
φανταστείτε ότι αυτά γράφτηκαν πριν μας προκύψουν οι ψεκασμοί και οι ψεκασμένοι (…). Αυτά. Για το 
ίδιο το Μεταξουργείο ως τοπωνύμιο έχω γράψει παλιότερα (http://tinyurl.com/bna8xpq).



Επιμέλεια: Δήμήτρα τριανταφύλλού

Οι  Έλληνες με τις καλές ειδήσεις

Alfa
Η ATHENS VOICE 

σε συνεργασία με 

τη The Newtons 

Laboratory 

παρουσιάζουν 

ιστορίες επιτυχίας

 μέσα στην κρίση

Οι ρίζες της Αlfa βρίσκονται στη δεκα-

ετία του 1950, όταν ο Αθανάσιος Κου-

κουτάρης στην προσπάθεια επιβίωσης 

μέσα στη μεταπολεμική Ελλάδα άρχισε 

να παράγει και να πουλά τυρόπιτες. Στη 

δεκαετία του 1960 η επιχειρηματική 

δραστηριότητα παίρνει εταιρική μορ-

φή με την επωνυμία «Αθ Κουκουτάρης 

και σία ΟΕ». Μια δεκαετία αργότερα 

στεγάζεται σε ιδιόκτητες κτιριακές 

εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα ο 

Αθανάσιος Κουκουτάρης ιδρύει 

δεύτερη εταιρεία με την επωνυ-

μία  «Αικατερίνη Κουκουτάρη και 

σία ΟΕ» με αντικείμενο την πα-

ραγωγή γλυκισμάτων. Το 1986, 

με την είσοδο των παιδιών του 

Aθανάσιου Κουκουτάρη, Διο-

νύση και Γιώργου στην επιχει-

ρηματική δραστηριότητα, οι 

δύο εταιρείες συγχωνεύονται 

και δημιουργείται η «ΑΘ. ΚΟΥ-

ΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ» με την επω-

νυμία Alfa με την οποία κι είναι 

γνωστή σήμερα.

«Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας 

της η επιχείρηση δραστηριοποιή-

θηκε στην περιοχή της Δυτικής Μακε-

δονίας και στα τέλη της δεκαετίας του 

1990, μετά την ολοκλήρωση παραγω-

γικών επενδύσεων σε εξοπλισμό και 

σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, 

ιδρύθηκε και το υποκατάστημα Αθη-

νών. Παράλληλα, αξιοποιώντας μια το-

πική συνταγή, λανσάραμε στην αγορά 

την πίτα με χωριάτικο φύλλο και με το 

κοζανίτικο όνομα “Κιχί”. 

Η αποδοχή των προϊόντων από τον 

αστικό πληθυσμό της πρωτεύουσας 

ήταν άμεση, καθώς τα συνέδεσε άμε-

σα με την παράδοση και τις παιδικές 

μνήμες. Οι πωλήσεις απογειώθηκαν 

και μέχρι το 2004 η επιχείρηση ίδρυσε 

υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, τα 

Ιωάννινα, την Κρήτη και ολοκλήρωσε 

το δίκτυο πωλήσεων στην εγχώρια α-

γορά με αντιπροσώπους στους νομούς 

που δεν κάλυπταν τα υποκαταστήμα-

τα. Σήμερα τα προϊόντα μας βρίσκονται 

στα ράφια όλων των σουπερμάρκετ 

και σε μεγάλο αριθμό πελατών catering 

(αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εστια-

τόρια, ξενοδοχεία).

Έτσι, από μια μικρή βιοτεχνία της πε-

ριφέρειας, η Alfa κατάφερε να έχει 

ηγετική θέση στον κλάδο της και να 

περιλαμβάνεται στις 100 μεγαλύτερες 

βιομηχανίες στον κλάδο Τροφίμων-

Ποτών. Αυτή την περίοδο, έχο-

ντας στη φιλοσοφία μας την καινοτο-

μία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

καινοτομούμε με τη νέα επαναστατική 

συσκευασία σε χάρτινο ταψάκι, το ο-

ποίο τοποθετείται κατευθείαν στο 

φούρνο εξασφαλίζοντας τέλειο 

ψήσιμο. Για τη συσκευασία η επι-

χείρηση βραβεύθηκε στη διεθνή 

έκθεση Anuga και στη διεθνή έκ-

θεση τροφίμων του Amsterdam.

Μετά το 2005 κι αφού καθιερω-

θήκαμε στην εγχώρια αγορά κα-

ταλαμβάνοντας την πρώτη θέση 

στο κ λάδο της ζύμης, το 2005 

αρχίσαμε να συμμετέχουμε σε 

διεθνείς εκθέσεις τροφίμων σχε-

διάζοντας την εξωστρεφή μας πο-

ρεία. Το 2006 ιδρύσαμε εταιρεία 

στο Βουκουρέστι, το 2009 στο Βε-

λιγράδι και το 2010 στις ΗΠΑ. 

Ειδικότερα μετά την κρίση του 2009, 

ενισχύσαμε το τμήμα εξαγωγών και δι-

πλασιάσαμε το ποσοστό των εξαγωγών 

στον κύκλο εργασιών από 10% σε 20%. 

Σήμερα εξάγουμε τα προϊόντα μας 

σε 28 χώρες, ανάμεσα στα άλλα 

στις αγορές της Βόρειας Αμερικής, 

της Ευρώπης και των Βαλκανικών 

χωρών, και στην Αυστραλία.

Τα προϊόντα είναι επώνυμα, με 

φανατικούς καταναλωτές, οι οποί-

οι καθημερινά μας στέλνουν μη-

νύματα ικανοποίησης. Η αποδοχή 

τους στηρίζεται στις άριστες και 

με υψηλή διατροφική αξία πρώτες 

ύλες που χρησιμοποιούμε. 

Στα πλαίσια της καινοτομίας, 

καθιερώσαμε στις συσκευασίες 

των προϊόντων σήματα τα οποία 

πληροφορούν τον καταναλωτή για 

σημαντικές ιδιότητες των προϊόντων. 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

τα σήματα που δηλώνουν προϊόντα χω-

ρίς συντηρητικά, χωρίς χρώματα, χω-

ρίς γενετικώς μεταλλαγμένα υλικά, με 

μηδέν χοληστερόλη, με αγνό παρθένο 

ελαιόλαδο, με ελληνική φέτα Α ποιότη-

τας, χωρίς τρανς λιπαρά.

Με την έναρξη της κρίσης και τη δια-

φαινόμενη πτώση της εγχώριας αγο-

ράς αντιδράσαμε με εξωστρέφεια και 

κατάφεραμε να μειώσουμε τις επιπτώ-

σεις της κρίσης. Αυξήσαμε τις συμμε-

τοχές στις διεθνείς εκθέσεις –πέντε 

το χρόνο σε διεθνείς εκθέσεις τρο-

φίμων– κι ενισχύσαμε το τμήμα ε-

ξαγωγών. Έτσι το 2012 καταφέραμε 

να πετύχουμε αύξηση του κύκλου 

εργασιών κατά 6%.

Τα μελλοντικά μας πλάνα είναι να 

επεκτείνουμε το δίκτυο συνερ-

γασιών στις διεθνείς αγορές και 

να δημιουργήσουμε ένα δυνα-

τό brand name. Τα μηνύματα 

που έρχονται από τις διεθνείς 

αγορές είναι ενθαρρυντικά και 

μας δίνουν κουράγιο να συνε-

χίσουμε αυτή τη δύσκολη προ-

σπάθεια και να πετύχουμε τους 

στόχους μας.

Τι λέμε σε κάποιον που θέλει να ανα-

πτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα 

στην Ελλάδα σήμερα; Να εφοδιασθεί 

με ένα όραμα, καλή οργάνωση, υπομο-

νή και όρεξη για πολλή δουλειά.

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 Διονύσης 

Κουκουτάρης, πρόεδρος & δι-
ευθύνων σύμβουλος της εται-

ρείας Alfa, μιας επιχείρησης 
με έδρα την Κοζάνη κι αντικεί-

μενο τις παραδοσιακές πίτες.

Με την έναρξη της 
κρίσης και τη 

διαφαινόμενη 
πτώση της εγχώρι-
ας αγοράς, αντιδρά-
σαμε με εξωστρέ-
φεια και καταφέ-

ραμε να μειώσουμε 
τις επιπτώσεις

 της κρίσης
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Η πιο ξεκάθαρη απόδειξη 
ότι «δεν υπάρχει καμία 
ελπίδα πλέον για τη 
χώρα» της εβδομάδας 
Ο διχαστικός και απόλυτα 
σοβαρός καβγάς την 25η 
Μαρτίου σε σχόλια ιστότοπου 
γνωστής σοβαρής εφημερίδας, 
για το ποια είναι η πραγματικά 
σωστή σκορδαλιά που 
επιτρέπεται να συνοδεύει τον 
μπακαλιάρο. (Ναι, η λάθος 
σκορδαλιά, ήταν για τους 
«δοσίλογους».)

Μεγαλύτερη κυβερνητική 
νίκη της εβδομάδας
Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες. Που 
καταδίκασε μια χώρα να ζει 
για τα επόμενα χρόνια με 
Ευρυπίδηδες Στυλιανίδηδες 
και Βενιζέλους. Διότι, ναι, 
είναι ακατανόητη η εικόνα 
της Κωνσταντοπούλου να 
συνεργάζεται με τον Χαϊκάλη 
προκειμένου να εμποδίσουν 
τη Νέα Τάξη να κλέψει τα 
φωνήεντα από τους Έλληνες. 
Ή είναι πέρα από κάθε εφιάλτη 
η σκέψη ότι ο Παπαδημούλης 
θα συσκέπτεται με την κυρία 
Γεωργαντά του ΕΛΣΤΑΤ (και 
του ελλείμματος 3%) για μια 
κοινή οικονομική πρόταση. 
Όμως, το χειρότερο είναι ότι η 
συνεργασία με τον τύπο που 

θεωρεί πολιτικό επιχείρημα το 
γεγονός ότι οι Κύπριοι γαμάνε 
τις Σουηδέζες στις παραλίες 
(ως «τάπα» σε Σουηδό 
πολιτικό) στερεί από τον 
ΣΥΡΙΖΑ το ηθικό πλεονέκτημα 
της διαφορετικότητας. Γίνονται 
και αυτοί ίδιοι «τακτικιστές», 
όπως αυτοί που κατηγορούν. 
Και το ακόμα χειρότερο 
είναι ότι μπαίνοντας στη 
λογική της συλλήβδην 
συνωμoσιολογίας των ηλιθίων 
τύπου ΑΝΕΞΕΛ, αφήνει τους 
Φαήλους, τους Αδώνιδες και 
τις παρόμοιες μορφές ζωής 
να παριστάνουν τους μόνους 
αξιόπιστους εκπροσώπους 
του ορθολογισμού. Χωρίς 
αντίπαλο. Δηλαδή το ίδιο λάθος 
που άφησε τους αγράμματους 
«κατουρητές καναλιών» 
να παριστάνουν τους 
αποκλειστικούς εκπρόσωπους 
του πατριωτισμού. 

Η καταγγελία-ρεκόρ της 
εβδομάδας 
Από το Σωματείο Ελλήνων 
Ηλεκτρολόγων, που έπειτα 
από 30 χρόνια διαπίστωσε πως 
θέατρο στην Πλάκα δεν πληροί 
τις προδιαγραφές ασφαλείας. 
Και το κατήγγειλε. Απλώς 
ήθελαν πρώτα να είναι τελείως 
σίγουροι. Και το καλό πράγμα 
αργεί και 30 χρόνια να γίνει.  

Η κίνηση πραγματικής 
ανωτερότητας της 
εβδομάδας
Το γεγονός ότι το Mega, 
αν και σίγουρα διαθέτει 

εικόνες του πουλιού του 
βουλευτή Παππά από τις 

κάμερες ασφαλείας και 
άνετα θα μπορούσε να τον 

καταστρέψει δίνοντας στη 
δημοσιότητα αποδείξεις 

μηδαμηνού «μεγέθους» 
(εκθέτοντάς τον 

έτσι πραγματικά 

στην αγέλη του), προτιμάει να 
τηρήσει στάση πληγωμένης 
αξιοπρέπειας, κατηγορώντας 
ως αγέλη ανθρώπους που είναι 
υπερήφανοι να είναι αγέλη.  

Η πιο ξεχασμένη 
είδηση της 

εβδομάδας
Η ίδρυση του 
κόμματος «Νέα 
Μέρα», με 
αρχηγό κάποιον 

Χρήστο Ζώη, 
που δεν διαφέρει 

σε τίποτα από τους 
άλλους Χρήστους 

Ζώηδες της πολιτικής ζωής. 
Και ο οποίος βρήκε έναν 
ακόμα τρόπο να πει «μη 
με ζαλίζετε με σοβαρές 
απαντήσεις, αφήστε με σας 
παρακαλώ να κάνω το κομμάτι 
μου τώρα που έγινα κι εγώ 
αρχηγός χωρίς παρεμβολές». 
Δηλαδή, ανακοινώνοντας 
ότι «βασικός άξονας (;) της 
πολιτικής του κόμματος είναι 
η παραμονή στην Ευρωζώνη, 
αλλά όχι με κάθε κόστος». Με 
άλλα λόγια «ό,τι κάτσει». Όμως 
ένα κόμμα που τα στελέχη του 
έφαγαν ώρες να αποφασίσουν 
ποιες λέξεις θα φτιάχνουν 
το ακριτόλεξο «Με.Ρ.Α.» του 
τίτλου (όπως και της Ρι.Κ.Συ.) 
εμπνέουν εμπιστοσύνη στον 
απεγνωσμένο ψηφοφόρο. Δεν 
εμπνέουν; A

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ τΟυ 
Forrest Gump Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την κατάργηση της συνήθειας να φθάνουν οι λογαριασμοί 
στα εστιατόρια, μέσα σε διπλωμένο ÇβιβλιαράκιÈ)

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο πιο μισητός Mr. Gamao της Ευρώπης, εξηγεί:

Η απανθρωπΗ θέσΗ έργασίασ τΗσ έβδομαδασ Μέλος του συνεργείου 
καθαρισμού τζαμιών 
σε σύμβαση με το 
Mega Channel 

Η μη υπερήφανη 
κίνηση, που αναιρεί 

μια υπερήφανη 
κίνηση της 
εβδομάδας  

Η επιγραφή «Ρώσοι, 
αδέρφια, μη μας 

προδώσετε» στους 
δρόμους της Λευκωσίας, 
πάνω από μια ελληνική 

σημαία. Που σημαίνει ότι 
αν στην πραγματικότητα 

θεωρείς αδερφό σου αυτόν 
που αποσύρει τα κεφάλαιά 

του την πιο κρίσιμη 
στιγμή, είναι προφανές 

ότι του τα συγχωρείς όλα, 
γιατί με αυτόν ήθελες 
να βρίσκεσαι από την 

αρχή. Άρα η αυθεντικά 
υπερήφανη κίνηση θα 

ήταν να το έχεις κάνει (και 
να έχεις απορρίψει τους 
πρόστυχους Γερμανούς) 

όταν μπορούσες, όχι όταν 
δεν μπορείς να κάνεις 

αλλιώς. Όχι;  

Η οξύμωρη 
διαμαρτυρία της εβδομάδας

Το να καταγγέλλεις τα μέτρα ασφαλείας στις παρελάσεις, που εξαιτίας τους δεν μπορείς να κάνεις αυτά ακριβώς τα οποία η παρουσία τους προσπαθεί να σε αποτρέψει να κάνεις. 



citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ποθέτω ότι ανάμεσά μας δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει 
δει το «Life of Brian» («Ένας προφήτης μα τι προφήτης»).  Αν 
υπάρχει, ας νοικιάσει το DVD ή ας κατεβάσει την ταινία χωρίς 

τύψεις: γυρίστηκε το 1979, οι Monty Python έχουν βγάλει εκατομμύρια 
από τότε. Στην κατεχόμενη, από τους Ρωμαίους, Ιουδαία δραστηριοποι-
ούνται δύο αντιστασιακές οργανώσεις. Και το Λαϊκό Μέτωπο της Ιου-
δαίας θα έκανε τα πάντα για να βγάλει εκτός παιχνιδιού το Ιουδαϊκό Λα-
ϊκό Μέτωπο. Ο Μπράιαν ήταν μία βολική περίπτωση. Ο νόθος γιος ενός 
Ρωμαίου και μίας Εβραίας παρουσιάστηκε, από το Λαϊκό Μέτωπο της Ι-
ουδαίας, ως ο Μεσσίας που θα έδιωχνε τον κατακτητή και θα έφερνε τον 
Θεό στη γη. Στον Μπράιαν δεν άρεσε η ιδέα. Έβλεπε τους ανθρώπους να 
του αποδίδουν θαύματα. Να λατρεύουν το σανδάλι του, να δοξάζουν τη 
μητέρα του. Το Λαϊκό Μέτωπο της Ιουδαίας απέκτησε πρόσωπο και οι 
άνθρωποι μια ψευδαίσθηση. Όταν βρέθηκε στο σταυρό, αντιπροσωπεία 
του Μετώπου διάβασε ψήφισμα συμπαράστασης. Και κάποιος άρχισε να 
τραγουδά το επικό «Always look at the bright side of life» –προσθέστε 
μόνοι σας το σφύριγμα. Η Κύπρος είναι ο Μπράιαν. Η ελληνική αντιπο-
λίτευση αντιστοιχεί στα Μέτωπα της Ιουδαίας. Οι Ρωμαίοι υποδύονται 
την Ευρώπη. Και η ελληνική κυβέρνηση κάνει τον Θεό – πάντα σιωπη-
ρός και δεν είσαι σίγουρος για την ύπαρξή του. Είναι, όμως, ολόκληρο το 
έργο μπροστά στα μάτια μας. Μια σειρά πολιτικών, με τεράστιες ευθύνες 
για την κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα τους, απόκτησε το μυ-
θικό επίχρισμα ηρωισμού και αντίστασης μόνο και μόνο επειδή έπραξε 
το αυτονόητο: ψήφισε σε πρώτη φάση «όχι» στο κούρεμα, καταφεύγο-
ντας στη συνέχεια σε μία προσχηματική διαπραγμάτευση επί θεμάτων 
στα οποία είχε ήδη συμφωνήσει. Και όλα αυτά εδώ παρουσιάστηκαν ως 
πράξη αντίστασης και ηρωισμού από ένα γαλατικό χωριό που υψώνει το 
μεσαίο δάχτυλο προς τη Γερμανία. Τη μούντζα ξέχασαν. 

ι στο διάολο συνέβη τελικά στην Κύπρο; Το τραπεζικό σύστη-
μα κατέρρευσε από τις επισφάλειες, τους εγκληματικούς ως 
δόλιους χειρισμούς και το ελληνικό PSI που, ναι, Αλέξη, είναι 

διαγραφή χρέους από χώρα του ευρωπαϊκού Νότου. Το «κούρεμα» των 
καταθέσεων δεν ήταν μόνο ένα σενάριο που συζητούσαν στην Ευρώπη, 
ήταν και ένα σχέδιο που είχε αποδεχθεί η διαχείριση του προέδρου Χρι-
στόφια. Λογικό. Το όνειρο κάθε κομμουνιστή δεν είναι να γκρεμίσει τον 
καπιταλισμό; Από τις τράπεζες θα ξεκινήσει. Ο Χριστόφιας δεν είναι, 
φυσικά, ηλίθιος. Απέφυγε να πάρει ο ίδιος την απόφαση και, όπως στα 
cartoon, άφησε τη βόμβα στα χέρια του Αναστασιάδη. Ο νέος πρόεδρος 
έκανε στην αρχή μία συμφωνία που έβαζε μαχαίρι στην καρωτίδα των 
μικροκαταθετών. Όμως το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο δεν απαιτεί 
από τον πρόεδρο να ελέγχει τη Βουλή. Και επειδή το κόμμα του Ανα-
στασιάδη δεν έχει την πλειοψηφία, η συμφωνία που ο πρόεδρος ειση-
γήθηκε, καταψηφίστηκε. Λογικό. Έτσι και το αποδεχόντουσαν με τη 
μία, χωρίς να παιχθεί και η κωμωδία με τους Ρώσους, ο κόσμος θα έκανε 
εισβολή στη Βουλή. Και όμως, όλο αυτό εμφανίστηκε εδώ ως «πάνδη-
μο όχι του κυπριακού λαού που δείχνει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, 
αυτός της άρνησης και της σκληρής διαπραγμάτευσης». Τουλάχιστον 
οι δικοί μας έδωσαν μία ψευδαίσθηση μακράς διάρκειας. Οι άλλοι δια-
πραγματεύτηκαν με το ρολόι στον κρόταφο. Θα μου πείτε ότι, εντάξει, 
ήταν αφορμή για το πολιτικό ζευγάρωμα του Αλέξη με τον Πάνο, που ε-
λαφρύνει κάπως την ατμόσφαιρα. Όμως μιλάμε για συνειδητή διαστρέ-
βλωση της πραγματικότητας μέσα από λαϊκισμό και πολιτική σκοπιμό-
τητα. Αποτελεσματική; Ναι. Αν πίστευα το timeline μου, η Κύπρος είναι 
γη ηρώων που καρπίζει παλικάρια της πολιτικής, έτοιμα με σθένος και 
εθνικό τσαμπουκά να πατήσουν τον κάλο κάτω από την μπότα της Γερ-
μανίδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόλαβε και τύπωσε αφίσες με ένα «Όχι» που ήταν 
αναπόφευκτο «Ναι». Στην Ελλάδα οι Κύπριοι πολιτικοί ξεπλύθηκαν. 
Κανένας δεν τους ζητάει ευθύνες για το σύρσιμο της χώρας σε αυτή την 
κατάσταση. Πολιτικά, η Μέρκελ είναι τόσο χοντρή που όλοι μπορούν να 
κρυφτούν από πίσω της. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

The Life of Cyprus
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Η κόκκινη γραμμΗ

Ακήρυχτος πόλεμος ανακοι-
νώσεων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ με non 
paper για την κρίση στην Κύ-
προ, ανήμερα της εθνικής επε-
τείου. Φαίνεται ότι ανεπισήμως 
τους λύνεται η γλώσσα. 

Μαύρα σενάρια στο Μαξίμου, τις μέρες 
τις κρίσης. Ακόμα και αυτό της αιφνίδιας 
παραίτησης Σαμαρά με τη διεξαγωγή ε-
κλογών, όσο είναι καιρός, ακούστηκε.

Ο πρωθυπουργός απορρίπτει αυτά τα 
σενάρια – προς το παρόν.

Θλιβερή διαπίστωση στο Μέγαρο Μαξί-
μου τα τελευταία 24ωρα: είμαστε απελπι-
στικά μόνοι στο διπλωματικό πεδίο. 

Επειδή πολύς λόγος έγινε για τις συμμα-
χίες του Νότου, επαφές με Ισπανούς και 
Γάλλους κυβερνητικούς παράγοντες που 
έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο α-
πέβησαν άκαρπες. 

Όγκος συναλλαγών Ρωσίας-Γερμανίας 
το 2012, περί τα 52 δισ. ευρώ. Το 40% του α-
ερίου που καταναλώνει η Γερμανία προέρ-
χεται από τη Ρωσία. Μιλάμε για νούμερα...

Μεγάλα διλήμματα  για ορισμένους 
συνεργάτες και συμβούλους του πρω-
θυπουργού ανάμεσα στις πατριωτικές 
εξάρσεις και τη σκληρή οικονομική πραγ-
ματικότητα.

Δύσκολοι καιροί για Φαήλους...

Βεργής και Λεβέντης έκαναν εμφάνιση 
σε δημοσκόπηση ως πιθανοί πρόεδροι 
και πήραν μερικά εκατοστά προτιμήσεων! 
Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας...

Μαθήματα δημοκρατίας α λα Ενωμένη 
Ευρώπη Νο 1: Ο Μπαρόζο έλεγε στον ορ-
γισμένο Μετβέντεφ ότι ούτε οι ευρωπαϊ-
κές κυβερνήσεις γνώριζαν την απόφαση 
του Eurogroup για την Κύπρο.

Μαθήματα δημοκρατίας Νο 2. 
Εννιά νομοσχέδια σε μια βρα-
διά ψήφισε το κοινοβούλιο της 
Κύπρου...

Έκρηξη της Έλενας Κουντουρά για τη 
στέρηση του δικαιώματος του λαού να 
παρακολουθήσει την παρέλαση. Έκανε 
λόγο για «καθεστώς που φοβάται τη λαϊ-
κή οργή». Εν, δυο, κάτω!

Ο Χρήστος Ζώης, πρόεδρος του νέου 
κόμματος «ΝΕΑ ΜΕΡΑ», άρχισε να συνα-
γωνίζεται σε κορόνες τον Πάνο Καμμένο. 
Μήπως να τον καλέσει ο Αλέξης;

Γιώργος Βασιλείου, ο πρώην πρόεδρος 
της Κύπρου τα είπε έξω από τα δόντια για 
τους πρωτεργάτες της χρεοκοπίας της 
Λαϊκής.

Βρήκε χρόνο ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, παρά τον 
κόκκινο συναγερμό στην κυβέρνηση, να 
πεταχτεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη 
Λαμία, για την παρέλαση.

Έτοιμος να θέσει εκ νέου στα όργανα του 
ΣΥΡΙΖΑ το θέμα παραμονής ή όχι στο ευ-
ρώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Τα όργανα 
(ξαν)άρχισαν. ●

Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται σε όλη 

την Ευρώπη από το Euronews. Από τα τέλη 

του Δεκεμβρίου η ελληνική έκδοση του 

Euronews μεταδίδεται σε όλη τη Γηραιά 

Ήπειρο, δορυφορικά, καλωδιακά ή επίγεια 

ψηφιακά. Υπάρχει μόνο μια χώρα που 

αρνήθηκε τη λειτουργία του Euronews, κι 

αυτή είναι η Ελλάδα!

αντάζει απίστευτο, αλλά είναι 
απολύτως ελληνικό. Η ελληνι-
κή κυβέρνηση, μέσω της ΕΡΤ, 

σταμάτησε πλήρως την εκπομπή του 
Euronews στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα 
το ευρωπαϊκό κανάλι να μην έχει πα-
ρουσία στη χώρα. Είναι το μοναδικό... 
«περήφανο όχι» της ελληνικής κυβέρ-
νησης στην Ευρώπη. Η ΕΡΤ διέκοψε 
την αγγλική και γαλλική έκδοση του 
Euronews για να μην επιτρέψει τη με-
τάδοση του ελληνικού προγράμματος, 
ώστε να μη «δυσαρεστηθούν» οι εκ-
πρόσωποι των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών. 

Η μετάδοση του Euronews στην ελληνι-
κή γλώσσα ήταν μια ιδέα των κυβερνή-
σεων Γ. Παπανδρέου και Δ. Χριστόφια, 
όταν το Euronews ξεκίνησε την τουρ-
κική εκδοχή του. Μετά από διαβουλεύ-
σεις, οι διοικήσεις των ΕΡΤ, ΡΙΚ και του 
Euronews κατέληξαν σε συμφωνία η ο-
ποία προέβλεπε πως η ελληνική γλώσ-
σα θα γίνονταν η 12η που θα μιλούσε το 
Euronews σε ένα 24ωρο πρόγραμμα που 
θα μεταδιδόταν στην Ευρώπη. Επιπλέ-
ον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τη 
χρηματοδότηση του εγχειρήματος δα-
πανώντας 21 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια και 
δημιουργώντας ως και 41 νέες θέσεις 
εργασίας σε Ελλάδα, Κύπρο και Λιόν. 

Η κυβέρνηση αρνήθηκε να τηρήσει τη 
συμφωνία. «Η ΕΡΤ διακόπτει προσωρι-
νά την επίγεια ψηφιακή μετάδοση του 
σήματος του πολύγλωσσου τηλεοπτι-
κού σταθμού Euronews» ανακοίνωσε η 
διοίκησή της στις 18 Δεκεμβρίου 2012.  
Επιπλέον, όταν ο εκπρόσωπος του 
Euronews Michael Peters ήρθε στην Ελ-
λάδα για να μάθει τι έχει συμβεί, ουδείς 
από την κυβέρνηση δεν καταδέχθηκε 
να τον συναντήσει. Σημειώνεται πως η 
μετάδοση ξενόγλωσσων προγραμμάτων 
από το μπουκέτο της ΕΡΤ συνιστά υπο-
χρέωση για την εταιρεία. 

Για τη συμφωνία ΕΡΤ - ΡΙΚ - Euronews 
η ΕΡΤ συνέταξε εσωτερικό πόρισμα που 
ανέφερε πως κακώς έχει συναφθεί. Α-
κολούθησε έκθεση των ελεγκτών δη-

Πολιτική

Το Çπερήφανο οχιÈ Τής ελλαδας   ςΤο... 
ελλήνικο 
EuronEws
Του ΒΑΣΙλΗ Κουφοπουλου

Φ
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μόσιας διοίκησης η οποία και δεν διαπί-
στωσε καμία παρατυπία, δικαιώνοντας 
τη νομική υπηρεσία της ΕΡΤ, η οποία και 
είχε «απομονωθεί» από τον «πυρήνα» 
που διοικεί την εταιρεία. Η Euronews 
SA προσέφυγε στο ΕΣΡ κατά της ΕΡΤ 
για διακριτική μεταχείριση σε βάρος 
της, καθώς την ίδια ώρα επιτρέπει, από 
το επίγειο ψηφιακό δίκτυό της, την α-
ναμετάδοση του BBC World, του CNN 
και (φυσικά) της Deutsche Welle. 
 
To ΕΣΡ, που είχε αρχικά γνωμοδοτή-

σει υπέρ της μετάδοσης του ελληνικής 
γλώσσας, με την 128/25.2.2013 απόφα-
σή του καλεί με σύσταση την ΕΡΤ να ε-
παναφέρει το Euronews με την «απειλή 
επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων». 

Τις επόμενες μέρες αναμένεται μετά 
από απόφαση της κυβέρνησης να ανα-
λάβει τη θέση του διευθύνοντος συμ-
βούλου ο Γκίκας Μάναλης. Θα κριθεί κι 
από το αν θα  επιτρέψει ή όχι την εκ νέου 
μετάδοση του Euronews στα αγγλικά, τα 
γαλλικά και φυσικά τα ελληνικά. A

Το Çπερήφανο οχιÈ Τής ελλαδας   ςΤο... 
ελλήνικο 
EuronEws
Του ΒΑΣΙλΗ Κουφοπουλου

Μπορεί, άραγε, μια χώρα να είναι μέλος 

της ευρωζώνης και συγχρόνως να έχει οι-

κονομικές δομές και λειτουργίες που θυμί-

ζουν Νήσους Καϊμάν; Μπορεί γενικότερα 

μια χώρα να είναι μέλος μιας ευρύτερης 

οικονομικής οντότητας και συγχρόνως 

οι τράπεζές της να δίνουν επιτόκια ακόμη 

και δεκαπλάσια από εκείνα που δίνουν οι 

τράπεζες άλλων μελών της ίδιας ένωσης; 

Μα και το Λουξεμβούργο είναι, λέει, «φο-

ρολογικός παράδεισος» και κανείς δεν 

το πειράζει. Πρώτον, όποιος τα λέει αυτά 

καλό θα είναι να ρίξει μια ματιά στο ύψος 

των επιτοκίων στο Λουξεμβούργο (0,75%, 

αν δεν κάνω λάθος). Και δεύτερον, όπως 

είπε και ο «τρισκατάρατος» Σόιμπλε σε μια 

συνέντευξή του: «Το Λουξεμβούργο δεν 

είναι ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία, ού-

τε  ζητάει να το σώσουμε».

Αυτά λένε τα γεγονότα και η λογική. Όμως, 

εμείς «δεν μασάμε». Αυτή είναι απλώς η 

πεζή πραγματικότητα. Και, ως γνωστόν, 

όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με 

τις επιθυμίες μας και με τις «αναλύσεις» 

του Καμμένου και του Λαφαζάνη, τόσο το 

χειρότερο... για την πραγματικότητα. 

Εμάς δεν μας ξεγελάνε. Εμείς ξέρουμε πως 

όλα αυτά γίνονται επειδή οι Γερμανοί ετοι-

μάζουν το Τέταρτο Ράιχ, επειδή είναι ξενέ-

ρωτοι προτεστάντες που δεν ξέρουν να 

γλεντάνε όπως εμείς και οι Κύπριοι, επειδή 

η πολιτική τους είναι «εκδικητική» και «τι-

μωρητική». Γιατί; Μα, επειδή λιμπίζονται το 

φυσικό αέριο της Κύπρου, επειδή δεν ξε-

χνάνε πως ο Γλέζος κατέβασε τη σημαία απ’ 

την Ακρόπολη, επειδή είναι απόγονοι των 

Ούνων και των Γότθων, επειδή, επειδή...

Παρεμπιπτόντως, αυτοί που στη Γερμανία 

κατ’ εξοχήν επέμεναν να ληφθούν μέτρα 

για την Κύπρο ήταν οι Σοσιαλδημοκράτες 

και οι Πράσινοι. Αλλά και ο Μοσκοβισί, ο 

πάντα φιλελληνικός στις δηλώσεις του 

σοσιαλιστής Γάλλος υπουργός Οικονο-

μικών, γιατί άραγε μίλησε για «οικονομί-

α-καζίνο και μάλιστα στα πρόθυρα της 

χρεοκοπίας»; Προφανώς θα είναι κι αυτός 

«εκδικητικός», «τιμωρητικός» ή ίσως και 

(επίδοξο) στέλεχος του υπό διαμόρφω-

ση Τέταρτου Ράιχ. Αν η Κύπρος δεν είχε 

φτάσει ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία 

και δεν αναγκαζόταν να βγει στη γύρα για 

δανεικά, ποιος από τους «ανάλγητους» 

και «τοκογλύφους» Ευρωπαίους θα είχε, 

άραγε, σκεφτεί ή τολμήσει να ανακατευ-

τεί στα εσωτερικά της;

Γιατί, αλήθεια, θα πρέπει να με πιάσει ο πό-

νος για τους μεγαλοκαταθέτες από τη Ρω-

σία που είχαν τα ωραία τα λεφτάκια τους 

στην Κύπρο και καρπώνονταν επί χρόνια 

χρυσοφόρα επιτόκια; Και μια και ο λόγος 

για τη Ρωσία, διερωτώμαι αν, μετά το φιά-

σκο, όλοι αυτοί που πουλάνε στον κοσμάκη 

παραμύθια για την «ανάγκη επαναπροσδι-

ορισμού της εξωτερικής μας πολιτικής και 

προσέγγισης με τη Ρωσία» θα εξακολουθή-

σουν, άραγε, με το ίδιο αυτάρεσκο θράσος 

να διακινούν την πραμάτεια τους;

Ασφαλώς τα προβλήματα της κυπριακής 

οικονομίας έρχονται από αρκετά μακριά, 

έχουν τις ρίζες τους στην εποχή που στή-

θηκε αυτό το πάρτι (κυρίως μετά το 1990). 

Όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτός 

που έκανε το μαγαζί σχεδόν «καλοκαιρι-

νό» ήταν ο Χριστόφιας και το κόμμα του, 

το ΑΚΕΛ. Και όχι μόνο αυτό. Οι του ΑΚΕΛ, 

αυτοί που τόσα χρόνια ήξεραν και δεν έ-

καναν τίποτα, αυτοί που επιβεβαίωσαν (αν 

υποθέσουμε ότι χρειαζόταν επιβεβαίωση 

γι’ αυτό...) πως οι πιο κατάλληλοι για να ξε-

χαρβαλώσουν μια χώρα είναι σχεδόν πά-

ντα οι κομμουνιστές, αυτοί οι ίδιοι λοιπόν 

πρωταγωνιστούσαν, απ’ ό,τι είδα, και στις 

διαμαρτυρίες έξω από την κυπριακή Βου-

λή, κραδαίνοντας μάλιστα ακόμα και ση-

μαίες με σφυροδρέπανα και κραυγάζοντας 

τα γνωστά ηρωικά «Εμπρός, λαέ…» κ.λπ.

Και κάτι τελευταίο. Αυτοί που το 2010-11 

έβγαλαν τα λεφτά τους από την Ελλάδα και 

τα πήγαν αλλού (φυσικά και στην Κύπρο) 

δεν λέγαμε ότι είναι κατάπτυστοι και ότι, 

αν έχουν φιλότιμο και πατριωτική τσίπα, 

οφείλουν να τα ξαναφέρουν πίσω; Πώς οι 

ίδιοι ακριβώς, εν μία νυκτί, έγιναν «άμοιροι 

και ανυποψίαστοι καταθέτες που βλέπουν 

να κάνουν φτερά οι οικονομίες μιας ζωής»;

Μήπως, τελικά, αυτό που ενδιαφέρει κά-

ποιους δεν είναι η ουσία των πραγμάτων 

και η μοίρα των ανθρώπων, αλλά απλώς 

το να μαζεύουν ψηφαλάκια πουλώντας 

αριστεροφανή αντιευρωπαϊσμό με αντι-

μνημονιακό μανδύα;   ●

Κύπρος: διαπιστώσεις και απορίες
Του ΑΝΔρέΑ πΑππΑ
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ΤΟ ΝΕΟ DOWNTOWN ΕιΝαι 

ONLINE



Οι φωτΟγράφΟι 
των Ουράνων
Αντίθετοι στην μπαναλιτέ των «γαλάζιων ουρα-

νών», ανεβαίνουν μόνοι σε ταράτσες και λόφους 

της πόλης, στην ανατολή ή τη δύση, παρατηρούν 

τις επερχόμενες καταιγίδες, αναζητούν την ποίηση 

στα σύννεφα, τα χρώματα και τα σχήματά τους και 

μετά την κοινοποιούν στα social media. 

Τους έχουμε συναντήσει στα σημεία: Λυκαβητ-

τός - Πύργος Απόλλων (Λουίζης Ριανκούρ) - Κεραί-

ες Υμηττού - Αττική Οδός Υ1 (Κατεχάκη) - Αστερο-

σκοπείο Πεντέλης - Πλησιάζοντας με καράβι τον 

Πειραιά.

Θεωρία συνωμοσίας: Ο αττικός ουρανός είναι θε-

αματικός τελευταία, επειδή μας ψεκάζουν.

Λένε: Οι φωτογραφίες ουρανού αποτελούν εξαι-

ρετική υπενθύμιση να στρέφουμε πού και πού το 

κεφάλι μας προς τον ουρανό.

Επιβεβαίωση: Το εξώφυλλο των Tindersticks 

σ το «Τhe Something Rain»  και το βίν τεο του 

«Cloudbusting» της Kate Bush.

Βρείτε τους: cloudappreciationsociety.org

Cloudbuster Βασίλης Μπίμπας

«Νοίκιασα το πρώτο σπίτι που είδα γιατί έχει ένα μεγά-
λο παράθυρο με ανεμπόδιστη ανατολική θέα ως τη 
Ραφήνα. 
Ρυθμίζω το ξυπνητήρι λίγα λεπτά πριν την α-
νατολή. Καμιά τεχνική ήπιου πρωινού ξυ-
πνήματος δεν συγκρίνεται με το κίνητρο 
μιας θεαματικής ανατολής.
Φωτογραφίζω πάνω στο λόφο της 
Παλλήνης, αν και στο 2ο όροφο ακό-
μα, η θέα σού δίνει την αίσθηση αε-
ροστάτου. Τελευταία άρχισα να ανε-
βαίνω και στην ταράτσα της δουλειάς 
(πάλι στην Παλλήνη) κάθε απόγευμα 
την ώρα της δύσης, καθώς προσφέρει 
θεαματικές θέες προς τον Υμηττό.
Ξεκίνησα να ανεβάζω τις ανατολές-απ’-
το-παράθυρό-μου στο instagram και για 
να τα έχω όλα μαζεμένα χρησιμοποίησα το 
#dailywindowview.
Γενικά είμαι συννεφολάγνος και θεωρώ το συν-
νεφιασμένο ουρανό πιο ψυχαγωγικό και από το 
σινεμά ακόμη.
Είμαι περήφανος για το πιστοποιητικό μέλους του Cloud 
Appreciation Society που απέκτησα πρόσφατα».

Γάτες στην Πλάκα

Πίνω καφέ 

Είμαι σε τσιπουράδικο

Είμαι σε διακοπές, βαριέμαι, να τα πατουσάκια μου

Φλεγόμενοι κάδοι

Περιμένω να αρχίσει η συναυλία στο ΟΑΚΑ

Θεότητες στο μετρό (κυρίως πόδια ή πλάτη) 

Άστεγοι (πολιτικά λάθος φωτογραφίες)

ΤΟ ΝΕΟ DOWNTOWN ΕιΝαι 

ONLINE Οι ράτσεσ

άθήνάσ
τήσ ψήφιάκήσ

Η Αθήνα μεταμορφώνεται. Οι περιοχές αλλάζουν πρόσω-
πο και δημογραφικό προφίλ, στέκια κλείνουν, πλατείες γε-
μίζουν κόσμο στα ξαφνικά, δρόμοι πεζοδρομούνται, οι φυ-
λές μπερδεύονται και η ταξική χωροταξία ξαναγράφεται. 
Στο μεταξύ, ένα νέο downtown δημιουργείται στο internet. 
Έντονο, πολύχρωμο, ευφάνταστο, έξυπνο και δραστήριο. 
Οι νέες ράτσες των Αθηναίων αναγνωρίζονται από τα χα-
ρακτηριστικά τους στους δρόμους του διαδικτύου και ύ-
στερα μεταφέρονται εκεί έξω, στην πραγματική πόλη. 

Τ ο υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Ν Ε Ν Ε  -  Ε ι κ ο ν ο γ ρ ά φ η σ η :  S O T O S  A N A G N O S

Άλλες φωτογρΆφικες

εμμονες των ΆθηνΆιων

Βασίλης Μπίμπας
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τά άγνά ψωνιά
Κλειστό γκρουπ στο Facebook που 

δημιουργήθηκε πριν ένα χρόνο, πι-

στεύει στο δημιουργικό λόγο και τη 

συμπληρωματική εικονογράφηση 

(προαιρετικά). Ειδικεύονται σε παρα-

δοξολογίες, ευφυολογή-

ματα και δουλεύουν με 

στιλ τη λεπτή τέχνη του 

nonsense.  

Όνομα: Το παρα-

μπρεχτικό «Ο Κύκλωψ με 
την κιμωλία». 
Μασκότ: Ένα μονίμως 

απορημένο κυκλωπάκι 

με μία κιμωλία στο χέρι.

Διαχειριστές: Αντώ-

νης Γλυκός, Ελίνα 

Δελαλοπούλου, Θα-

νάσης Βούτσινος.

Κόντρα: Στην πολι-

τική ορθότητα και τη 

σοβαροφάνεια. 

Είναι: Αγνές ψωνά-

ρες.

Μέλη: 160 (γραφί-

στες, στιχουργοί, 

τραγουδοποιοί, δημοσιογράφοι, 

ντι-τζέις, ΜΜΕ, ηθοποιοί, δικηγόροι, 

φαρμακοποιοί, δημόσιοι υπάλληλοι, 

αναισθησιολόγοι).

Συνέπεια: Καθημερινή τροφοδότη-

ση του τοίχου τους.

Γκραν σουξέ: Ο Αντώνης Γλυκός 

είχε ποστάρει μία φωτογραφία της 

Ζωής Λάσκαρη επί σκηνής με μία 

κότα στα χέρια. Τίτλος: Ζωή και Κότα. 

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε μετά 

παντού στο δίκτυο.

Highlights: Αρμακε-

δώνας (με φωτογραφία 

του Κώστα Μακεδόνα 

επάνω από την κατα-

στροφή του κόσμου) 

- Visage: Fade to (Καίτη) 

Grey.

Βραβεία: Ψηφίζουν ανα-

μεταξύ τους και βραβεύ-

ουν τα καλύτερα ποστ. 

Χρυσός Κύκλωπας 2012: Φωτογρα-

φία από την κοινή συνέντευξη τύπου 

Ντόρας και Σαμαρά προεκλογικά, με 

τη λεζάντα «Θλίβερι Κορπορέισιον» 

(Ε. Δελαλοπούλου).

Σημεία συνάντησης: Σε διαμέρισμα-

τα στα Εξάρχεια, Αγία Παρασκευή, 

Λυκαβηττό, Περιστέρι, Χολαργό, Αγ. 

Αναργύρους και φαγάδικα. Σύντομα 

και συνάντηση του-νόου-ασμπέτα 

των απανταχού Κύκλωπερς.

Μπες στον Κύκλωπα: Μόνο με πρό-

σκληση μέσω κοινών φίλων.  

Οι άντι-snob 
fashionistas
Ομάδα που αγαπάει τους Αθηναίους και τους ντύ-

νει με όμορφα, ρεαλιστικά ρούχα με μικρές, συ-

ναρπαστικές εκτροπές, προτείνοντάς τους έναν 

καθημερινό οδηγό ενδυματολογικής επιβίωσης. 

Όνομα: wearthistoday.com
Παρατσούκλι: tiskatanavalosimera
Ομάδα: Μαργαρίτα Γουργουρίνη, Στέλιος, Γιώτα 

Κατράκη και ο Βασίλης Γουργουρίνης.

Το καλό τους σημείο: Δεν είναι fashion bloggers.

Χρησιμότητα: Κάθε μέρα προτείνουν ένα πλήρες 

σύνολο για αγόρι ή για κορίτσι, σύμφωνα με τη 

θερμοκρασία της Αθήνας. Ρούχα επιλεγμένα σω-

στά, καλές ραφές, καλά υφάσματα, καλές τιμές, 

σίγουρο αισθητικό αποτέλεσμα – και όλα τα αγο-

ράζεις με ένα κλικ από το eshop τους.

Κοινωνικό έργο: Απαγορεύονται κανόνες και 

snob συμπεριφορές. 

Αγαπούν με τυχαία σειρά: «Το ανυπέρβλητο του 

Yves Saint Laurent, το αθέμιτο του Martin Margiela, 

τη Sophia Loren να περπατά στο δρόμο, τον Alain 

Delon με γυαλιά ηλίου, τα ποδήλατα, τις ταινίες 

του Fellini και εκείνες του Woody Allen, τον Peter 

Sellers παντού, τα υπέρδιπλα κρεβάτια, το μοντερ-

νισμό και τoν Lucio Battisti. Περισσότερο, όμως, 

αγαπούν τα ρούχα».

Καθημερινοί ήρωες: Το wearthistoday ντύνει 

ιστορίες και τους χαρακτήρες τους. Το κάθε σύνο-

λο έχει έναν ήρωα. 

Για τους άντρες της Αθήνας: «Θυμώνουμε με 

τον τρόπο που απαξιούν την εμφάνισή τους. Μας 

συγκινούν λεπτομέρειες της ανδρικής εμφάνισης, 

ο τρόπος στο δέσιμο σε ένα ζευγάρι μποτάκια ή η 

φόδρα μέσα σε ένα σακίδιο».

Δεν ζουν αλλού: Τις μέρες που καιγόταν η πόλη 

δεν μιλούσαν για ωραία παντελόνια, αλλά γι’ αυτό 

που συμβαίνει.

Ή, μάλλον, ζουν αλλού: Η Μαργαρίτα στα Πα-

τήσια, η Γιώτα στην Ηλιούπολη, ο Στέλιος στη 

Bologna, ο Βασίλης στα Χανιά.

Σημείο συνάντησης: Κάθε Πέμπτη στο booze 

(«γιατί έχει πάγκους, μπίρα και wifi»). Εκεί γίνονται 

και τα επαγγελματικά ραντεβού. 

Πάρτι: Στο Drunk Sinatra. Μαζεύουν όχι τα θύματα 

της μόδας (οκ, κάποιες εξαιρετικές, θεϊκές περι-

πτώσεις), αλλά και κανονικούς «γήινους» ανθρώ-

πους χωρίς ενοχές.

Παράσημο: Έκαναν το 4square να κολλήσει από τα 

πολλά check in.

Τα δώρα του πάρτι: Η ιδέα ήταν Eat this today, 

Watch this today, Drink this today, Listen this today 

κ.λπ.  Έφτιαξαν 100 συλλεκτικές τσάντες με διά-

φορα this today και δώρα χορηγών. Το σουξέ ήταν 

το watch this today, με postcards από αγαπημένες 

τους ταινίες.

Σύντομα: Τι Να Φορέσω Σήμερα στο Λονδίνο.

Οι ράτσεσ

άθήνάσ
τήσ ψήφιάκήσ

Ειρωνεύονται, 

βρίζουν, παραπλανούν, 

γελάνε σαρκαστικά, 

υποδύονται τους αθώ-

ους, καταστρέφουν 

μία συζήτηση, βγάζουν 

στη φόρα άπλυτα, 

παρενοχλούν σεξουα-

λικά, καλιαρντεύουν το 

σύμπαν.

Λεπτομέρεια: ΔΕΝ εί-

ναι άσχημα στη φάτσα.

Στην Αθήνα: Δεν ξέ-

ρεις ποτέ πού κρύβο-

νται. Υποψιάζεσαι.

Θα τα βρείτε: Στα 

social media, στα chat 

rooms και στα σχόλια 

κάτω από διάφορα 

θέματα.

Υπόδειγμα: Όταν η 

Lufthansa έχασε τη βα-

λίτσα ενός Αθηναίου ε-

πιβάτη, το τρολάρισμα 

που έπεσε στα σχόλια 

«προς τους Γερμανούς» 

ήταν εξαιρετικό. Ας θυ-

μηθούμε:  

«When we had luggage, 
you were on the trees» 
«Die Rippen tragen sie 
ohne Socken» (=TA ΠΕ-

ΔΙΛΑ ΤΑ ΦΟΡΑΜΕ ΧΩΡΙΣ 

ΚΑΛΤΣΑ)

Τα Τρολ
Αντώνης Γλυκός, 

Ελίνα Δελαλοπούλου, 
Θανάσης Βούτσινος

Στέλιος Μαργαρίτα Γιώτα
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τά κοςμο-κοριτςιΆ
Μασκότ: Οι κούκλες blythe, όπως τις φωτογραφί-

ζει ο Θάνος Σαμαράς. 

Ποιες είναι: Οι φανατικές του Sex & The City που, 

τώρα, το ξεπέρασαν. Έβγαλαν την πολύ Νέα Υόρ-

κη από πάνω τους και κράτησαν το Παρίσι και τη 

Σταδίου.

Μότο: «Η ομορφιά κρύβεται στα απλά». 

Δουλεύουν: Σε γυναικεία περιοδικά. Όλες.

Γνωρίσματα: Μιλάνε γρήγορα (και μερικές φορές 

δεν καταλαβαίνεις τι λένε). Γελάνε συνέχεια. Εί-

ναι γενναιόδωρες. Χαρίζουν απλόχερα δείγματα 

καλλυντικών και goodie bags. Δεν επαναπαύονται. 

Έχουν συνέχεια καινούργιες ιδέες. Αγαπάνε πολύ. 

Ξεχνάνε εύκολα. Είναι θετικές. Πάνε παντού μαζί. 

Δεν ζηλεύουν η μία το περιοδικό (ή blog) της άλ-

λης. Είναι πολύ τυχερές που είναι φίλες.

Αγόρια: Δεν υπάρχουν αγόρια.

Ρούχα: Urban chic. Προτιμούν, όμως, τα καλλυ-

ντικά.

Αντικείμενο: Είναι αυτές που έχουν το Μαύρο Ανα-

πτηράκι Hondos.

Γνωρίζουν τα πάντα: Για τα προϊόντα μαλλιών.

Συχνάζουν: Στα μπαρ γύρω από τα μεγάλα εμπο-

ρικά κέντρα των βορείων προαστίων. Στα μπαρ 

γύρω από τη Χρήστου Λαδά. Σε events ομορφιάς 

όπου κορίτσια-πηγαίνουν-βάφονται-όλες-μαζί-τα 

λένε.

Ώρες: Happy hour.

Guru: Η Έφη Ανέσ τη με το υπερ-δρασ τήριο 

beautydiaries.gr

ΠεριφερομενΆ 
πάιχνιδιά

ςτην Πολη
ΤΟ ΠΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑΣ Αυτό που 

φωτογραφίζεις ένα λαστιχένιο παπάκι 

που κουβαλάς μαζί σου όπου βρεθείς. 

Το ξεκίνησε η Ηλέκτρα και αμέσως 

όλοι άρχισαν να ανεβάζουν τα δικά 

τους παπάκια στο blog της.  

Είδαμε παπάκια στα σημεία: Σύ-

νταγμα - Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος 

- Ποταμιά (χωριό) - Στη συναυλία των 

Interpol - Στον Εθνικό Κήπο (εννοείται) 

- Στο θέατρο της Επιδαύρου - Αίγινα - 

Κρήτη - Σαντορίνη - Βερολίνο - Εντάξει, 

παντού.  

Βρείτε τα: hlektronio.posterous.com
ΤΑ PlAymObil ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΠΑΝΤΟΥ Το αγαπημέ-

νο παιχνίδι και ολόκληρη συλλογή του Θεσσαλονικιού 

designer και φωτογράφου Νίκου Ρακκά που έγινε βραβευ-

μένο project δύο εκθέσεων, εξώφυλλο στην ATHEnS VoICE και 

συνεχίζει ακόμα και σε βίντεο. Πορτρέτα από ανθρωπάκια Playmobil στημένα 

μέσα στην πραγματική ζωή της πόλης.  

Βρείτε τα: nikosrakkas.com

Οι ωράιΟι ΆνθρωΠοι
Χρύσα Οικονομοπούλου 

«Το “παραδοσιακό” fashion blogging δεν με έχει α-
πασχολήσει – σκέφτηκα ότι αφού, εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων, fashion blogging στην Ελλάδα σήμαι-
νε να φωτογραφίζεσαι φορώντας τα ρούχα μαζικής 
παραγωγής που έχουμε όλοι, εγώ θα φωτογραφίζω 
τους άλλους με τέτοια ρούχα. ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ ΤΟ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ: Είμαστε όλοι fashion bloggers. 
Έτσι ξεκίνησα το #sartoriagram, κάτι σαν τον 
Sartorialist του φτωχού, όπου φωτογραφίζω όποιον 
μου αρέσει, με ό,τι φοράει τη στιγμή που τον βλέ-
πω κάπου στο δρόμο, οπουδήποτε, και τον ανεβάζω 
πρώτα στο instagram, μετά στο site. 
Όσο για τα editorials, αυτό είναι κάτι εντελώς διαφο-
ρετικό. Εκεί δεν θέλω οι φωτογραφίες να είναι μέ-
τριες. Ευτυχώς έχω φίλους, τον Θοδωρή Μάρκου, 
τον Χρήστο Σαρρή, τη Δανάη Ίσαρη και τη Στέλλα 
Παναγοπούλου, που τραβάνε χωρίς να τους πολυπα-
ρακαλέσω, επειδή με συμπαθούν. 
Κάτι άλλο που δεν θέλω, είναι να φωτογραφίζω μαϊ-
ντανούς. Προσπαθώ να βρίσκω ανθρώπους με μικρό 
βαθμό χιπστερικότητας, όσο γίνεται (δεν είναι και 
εύκολο σε τόσο μικρή πόλη), που στα μάτια μου είναι 
κάπως ξεχωριστοί. 
Οι φωτογραφίσεις γίνονται σε μέρη της Αθήνας που 
μου αρέσουν, ένα ωραίο στενό, μια είσοδο πολυκα-
τοικίας, τις κολόνες του Ζαππείου. Έχω την περίεργη 
πεποίθηση, μπορεί βλακωδώς, ότι το μέρος που ζεις 
επηρεάζει λίγο το πώς ντύνεσαι: όσο πιο όμορφο το 
σκηνικό, τόσο πιο όμορφος θέλεις να νιώθεις και εσύ. 
Και η μόδα αυτό κάνει, σε βοηθάει να νιώσεις όμορ-
φος. Στη θεωρία μου, αναπόδεικτη φυσικά, ισχύει και 
το αντίστροφο: όσο πιο ωραίοι άνθρωποι, τόσο πιο 
ωραία πόλη».
Βρείτε τους: www.fashionism.gr  
twitter: @some_chrs  

▶
Φωτογράφιση: Στο The Flat Athens (πλατεία Αμερικής) 

από τον Θοδωρή Μάρκου (αριστερά) 
& στα Εξάρχεια από τη Δανάη Σαρρή (δεξιά)

Τα δημογραφικά στοιχεία των social media λένε 

ότι οι περισσότεροι Έλληνες χρήστες στο twitter 

και σε άλλες πολυσύχναστες γειτονιές του internet 

στήνονται σιωπηλοί, και τις περισσότερες φορές 

ανώνυμοι, και παρατηρούν ό,τι συμβαίνει χωρίς να 

συμμετέχουν. Αυτοί μπορεί να είναι:

Άναυδοι / Αμήχανοι / Αξιοπρεπείς / Flatliners / 

Σε ένα απώτερο μέλλον: Τρολ

Τους καταλαβαίνεις: Από τα μηδενικά tweets ή τα 

άπειρα re-tweets άλλων που κάνουν. 

Παλιά ήταν: Αυτοί «που δεν χορεύουν».

η ςιωΠηλη ΠλειοψηφιΆ

Έφη Ανέστη & the girls

Χρύσα Οικονομοπούλου
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οι μΆνιΆκοι με τις λιςτες 
(blogovision)
Τι είναι blogovision; Ετήσια σύνα-

ξη μουσικόφιλων, στο τέλος του 

χρόνου, που παίζουν το παιχνίδι 

του countdown από την 1η μέχρι 

τις 20 Δεκεμβρίου με αντίστροφη 

αποκάλυψη του top 20 τους καθη-

μερινά, από το Νο 20 ως το Νο 1.

Ε και;  Έχει πλάκα γιατί κάνουν 

ξεπερασούρες, ενώ σ το τέλος 

όλα κορυφώνονται με ένα πάρτι-

συναυλία στις 22 του μήνα για να 

ανακοινώσουν την τελική εικοσά-

δα (και να πιούνε). Το πάρτι κάθε 

χρόνο γίνεται και πιο μεγάλο.

Φέτος έπαιξαν: Οι His Majesty The 

King of Spain στο Bios.

Άλλα βραβεία: Καλύτερη παρου-

σίαση, προσωπική λίστα που έφτα-

σε κοντύτερα στην τελική κ.λπ.

Highlight: Ο φετινός παρουσια-

στής της βραδιάς, Θοδωρής Κα-

νελλόπουλος. «Ήταν πιο χαρούμε-

νος και από τότε που έβγαλε και-

νούργιο μενού η πίτσα Ντόμινο’ς».

Θεωρία συνωμοσίας: Διαβάζουν 

όλοι τα ίδια ξένα μουσικά blogs;

Ποιοι είναι; Άνθρωποι που αγα-

πούν τις λίστες. Bloggers, μουσικοί 

δημοσιογράφοι, καλά καλοδιωμέ-

νοι στα social media. Hip(στερς). 

Τους έχουμε δει: Στο ιστορικό 

κέν τρο, γενικά. Μεταξύ Drunk 

Sinatra, Keybar και Aμπάριζας. Στο 

Bios και στο S.I.X. Dogs είναι μόνι-

μοι.

Είναι αγαπημένοι: Πολύ. Και κι-

νούνται ομαδικά. Ακόμα και χωρι-

στά αν ξεκινήσουν, στο τέλος βρί-

σκονται όλοι μαζί – στη Βαρκελώνη 

για το Primavera.

Φετινό ραντεβού: Προσκύνημα 

στους My Bloody Valentine, Blur, 

Jesus And Mary Chain.

Πάρεργο: Τε λευταία λυσσάνε 

οι περισσότεροι από τους ψη-

φίσαν τες (180 σ την τε λευταία 

blogovision) με το κινηματογρα-

φόφιλο letterboxd.com.

Guru: Το Blogovision το ξεκίνησε 

το 2007 ο Μάρκος Φράγκος (http://
gone4sure.wordpress.com/) 
Βρείτε τους: #blogovision

Τι είναι blogoscars; Η ετήσια συνάντηση Ελλήνων 

blogers σινεφίλ που ξεκίνησε (πριν 3 χρόνια) με 

μια απλή πρόταση του @rebelli0n, μετά τη σοβαρή 

ήττα των οσκαρικών προπέρσινων αποτελεσμά-

των και τις απανωτές νίκες ταινιών που θεωρούν 

επιεικώς overhyped.

Ποιοι είναι; Ο @Dr Manolis Vamvounis οργανώ-

θηκε με τον @rebelli0n, τον @dark_tyler και τον @
dimitrisdx (ναι, το twitter είναι αναντικατάστατος 

κώδικας σε αυτό που κάνουν) και μέσα σε λίγες 

μόνο μέρες μαζεύτηκε εντυπωσιακός αριθμός από 

bloggers και φίλους με κοινά στοιχεία: την αγάπη 

για τις ταινίες, το fun, τη δημιουργικότητα (αρκεί να 

δει κανείς τις παρουσιάσεις τους) και την εμμονή 

να βάζουν πράγματα σε αριθμημένες λίστες.

Τι έχουν: Μούσια.

Τι κάνουν: Κάθε Δεκέμβριο, επί μία εβδομάδα (15-

22/2) ψηφίζουν στις βασικές κατηγορίες των Ό-

σκαρ. Μετά μαζεύονται και (ε, ναι) κάνουν πάρτι.

Ε και; «Αναγνωρίζουμε πόσο πιο γαμάτοι είμαστε 

από τους Αμερικάνους».

Fun: Χαβαλές. Σινεκόντρες. Καινούργιες φιλίες. Η 

αποκάλυψη ότι ΔΕΝ είσαι ο μόνος που ανακάλυ-

ψες μία «άγνωστη ταινία», υπάρχουν κι άλλοι σαν 

εσένα.

Τους είδαμε: Στο Bios στην Πειραιώς. Στα 

πάρτι του περιοδικού «Σινεμά».

Όσκαρ ειδικών εφέ: Στην τελετή των βρα-

βείων τα αποτελέσματα τρέχουν σε ένα 

matrix, σαν teaser στον πίνακα ανακοινώ-

σεων του αεροδρομίου.

Highlight: Την πρώτη χρονιά όλοι πόζαραν 

μοστράροντας ένα ψεύτικο πόδι-με-μπούτι 

ίδιο με το πόδι της Angelina Jolie στη γνωστή 

φωτογραφία στο κόκκινο χαλί. 

Δεν πρέπει να χάσετε: Τα μικρά φιλμ που 

γυρίζουν, αντιγράφοντας το γνωστό πια 

μοντάζ με τις υποψήφιες ταινίες των Ό-

σκαρ. Οι Blogoscars δημιουργούν τις δικές 

τους ταινίες-μοντάζ, εισβάλλοντας μέσα 

στις σημαντικότερες σκηνές της χρονιάς. 

Ξεκίνησαν δειλά με το «Social Network» και το 

«Inception» για να φτάσουν πέρυσι να ξαναγυ-

ρίζουν σκηνές από το «Drive», τα «Μεσάνυχτα στο 
Παρίσι» και το «Άλογο του Τορίνο» με δικό τους ταξί 

στους δρόμους του Βοτανικού! Κανένα ακριβο-

πληρωμένο στούντιο.

Δείτε τους: facebook.com/blogoscars

  οι Άλλοι μΆνιΆκοι με τις λιςτες (blogoscars)

nu 
kamaki
Ομάδα που δημιουρ-
γήθηκε πριν 3-4 χρόνια 
(σε κατάσταση μέθης) 
με σκοπό να ανανεώσει 
το φλερτ στα αθηνα-
ϊκό κλάμπινγκ με τις 
Kamaki cards. Η ιδέα 
είναι ότι βλέπεις, σε 
βλέπουν, σου αρέσουν, 
τους αρέσεις – αλλά 
αφού κανείς δεν μιλάει 
σε κανέναν και όλοι 
κάνουν απλώς χορευ-
τικά, τότε θα μπορού-
σαν μερικές έτοιμες 
ατάκες, τυπωμένες σε 
κάρτες και με επιλογή 
απαντήσεων, να δημι-
ουργήσουν μία κάποια 
επικοινωνία, μία φλόγα, 
έστω μία χυλόπιτα.
Οι ιδρυτές: Γιώτα 
(ελεύθερη επαγγελμα-
τίας, εξωφρενικά καλά 
αμειβόμενη χορεύτρια 
σε πανηγύρια), Δήμη-
τρα (graphic designer, 
fashion victim, έχει 
εμμονή με τα φρικιά), 
Κώστας (έχει απωθη-
μένο να εφεύρει μια 
παροιμία).
Αυτό που δεν ξέρουν 
είναι ότι: Ούτε παλιά 
έκαναν καμάκι οι Α-
θηναίοι. Ντρέπονταν 
ανέκαθεν.
Τους είδαμε: Στα 
YID!!SID!!, στο Kazu της 
Μαυρομιχάλη, παλιά. 
Τελευταία η κοινότητα 
βρίσκεται σε μαρασμό.
Εμμονή: Με το καμάκι, 

όπως γινόταν 
στις ταινίες της 

Τέτας Ντούζου.
manual:  
1) Τις κάρτες τις έχει συ-
νήθως ο ντιτζέης.  
2) Πρώτα διαβάζουμε 
προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσης της κάρτας. 
3) Μετά βλέπουμε 
κάποιον/α που μας 
αρέσει. 
4) Δίνουμε τις κάρτες 
και περιμένουμε απά-
ντηση πριν αρχίσουμε 
να χουφτώνουμε.  
5) Δεν κατηγορούμε 
άδικα το προϊόν ως ε-
λαττωματικό. 
6) Υπάρχει 24h 
customer care.
Βρείτε τους: facebook.
com/pages/NU-KAMAKΙ 

Έχεις γκόμενα; 
Α. Ναι. 
Β. Όχι 
Αν ναι: Άντε γαμήσου. 
ΑΝ όχι: Μόλις βρήκες. 

Με θες; 
Α. Ναι. 
Β. Όχι. (Αλλά δεν φτάνει η 
καρτέλα για να σου ανα-
λύσω τους λόγους.) 

Με λένε Ακύλλα.  
Σε λένε… 
Α. Σκύλα. 
Β. Πρισκίλα. 
Γ. Τίλα Τεκίλα. 
Δ. Είχα μια σκασίλα…

Φεύγοντας θα πάρεις… 
Α. Εμένα. 
Β. Τα βουνά. 
Γ. Το 166. 
Δ. Πόδι.

Οι ρΟΖ

Hi ghli ght s

ΓειτΟνιεσ

Οι ράτσεσ

άθήνάσ
τήσ ψήφιάκήσ

Μέσα στο crowd και 
γνωστές φυσιογνωμίες

Ηis majesty The King Of Spain, 

live στα blogovision

Επάνω: Ο @george the 
beast στο making of 
«Drive».  Kάτω: Ο 
Μανώλης Βαμβούνης στο 
making of «iron lady»
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μΠουρδελοτςΆρκΆ
Κλασικό σημείο συνάντησης: bourdela.com
Γνωρίσματα: Ξέρουν τα πάντα και υπάρχει συνε-

χές, καθημερινό feed με ειδήσεις, νέες αφίξεις, κρι-

τικές, σχόλια, επισημάνσεις και γενικά αξιοπρεπές, 

business ύφος.

Χαρακτηριστικό: Η σημασία στη λεπτομέρεια. 

Έξτρα bonus: Εξωτερικές ειδήσεις (π.χ. «Απορρί-

φθηκε η πρόταση για απαγόρευση του πορνό στην 

Ε.Ε.»)

Tips: «Συναγωνιστές πήγα σήμερα στη Ζάννα για 

κατάθεση και μου είπε ότι κατά τις 5 κλείνει. Σας 

ενημερώνω για να μην τραβιέσται άδικα!» (sic)

Κριτικές: Linda4 (ξενέρωσα) - Φαίη (Ταχύ Περι-

πολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων ΤΠΚ) - Μίνω-

ος 4 (πάροδος) Aλέξια (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ) - Adelina (To 

Αngelina της πάει πιο πολύ) - 3ης Σεπτεμβρίου 119 

(4ος) (Η Ρωσιδάρα Cameron Diaz) - Φυλής 80 (Πο-

δολαγνεία άγαρμπη μεν αλλά καλή).

μολις τελειωςΆ
Ναι, η Αθήνα κάνει σεξ. Σε ιδιωτικούς ή δημόσιους 

χώρους. Και το δηλώνει στην online κοινότητα, 

τοποθετώντας μάλιστα στο χάρτη και το ακριβές 

σημείο. Είναι μία αξία – να μοιράζεσαι τη χαρά σου 

με τους άλλους, αρκεί να μην το παρεξηγήσουν και 

πλακώσουνε πολλοί.

Πού θα τους βρείτε: Στο Μόλις Έκανα Έρωτα 

(http://ijustmadelove.com/)

Πόσοι είναι; Αυτή τη στιγμή η κοινότητα αριθμεί 

276.320 μέλη.

Τα πιο hot σημεία της Αθήνας: Γαλάτσι (Βεΐκου) 

- Γουδί (Λειβαδιάς) - Ιλίσια (Ταξίλου) - Λόφος Λυκα-

βηττού - Κολωνάκι (Κανάρη) - Ιστορικό κέντρο (Ευ-

ριπίδου) - Καλλιθέα (Δημοσθένους) - Αγία Βαρβάρα 

(Καραϊσκάκη) - Κερατσίνι (Υψηλάντου).

Τι λένε όταν τελειώνουν:

-Ώρα για ύπνο.

-Αχ, τέλεια, μωράκι μου.

-Fantastic. 

-Καλό, αλλά θέλω να γαμίσω κι άλλες.

-Α, ρε αθάνατη Ελλάς.

-Το έκανα σε νοσοκομείο! Ήταν σαν ταινία.

-not bad.

-Σούπερ (λεσβιακό).

-Γαμιόμαστε στη δουλειά.

οι δημΆρχοι 
τΟυ foursquare 
Ποιοι είναι: Οι φανατικοί ενός από τα πιο ενοχλη-

τικά ίσως applications με τη βοήθεια του οποίου 

οι χρήστες «αντιδρούν» με το περιβάλλον. Το GPS 

εντοπίζει το σημείο στο οποίο βρίσκονται και αυ-

τόματα το γνωστοποιεί στα social media. Όποιος 

συχνάζει πολύ σε κάποιο μέρος παίρνει πόντους-

badges και, στο τέλος, γίνεται «Δήμαρχος». Στην ου-

σία διαφημίζουν μαγαζιά ως υπερήφανοι πελάτες.

Συνηθισμένη ατάκα: «Είμαι στο Κoladiko, μαζί με 

άλλους 15».

Σενάριο συνωμοσίας: Χρήσιμο εργαλείο στους κλέ-

φτες. Ξέρουν πότε το θύμα τους δεν είναι στο σπίτι.

Οι νεο-τΆριφες
Από τη στιγμή που τα ταξί ανέβηκαν online με τις 

δύο νέες εφαρμογές του TaxiBeat και του TaxiPlon, 

εμφανίστηκε και η νέα ράτσα ταρίφα: νεότεροι 

σε ηλικία, εξοικειωμένοι με τα gadgets και τα ηλε-

κτρονικά, καθαροί, εμφανίσιμοι, ευγενείς, ξέρουν 

να χειρίζονται το GPS.

Λεπτομέρεια: 3-4 από αυτούς έχουν κλασική μου-

σική στο αυτοκίνητο. Οι υπόλοιποι ακούνε RealFM.

Fail: Μερικοί έχουν όρθιο γιακά.

Πού θα τους βρεις: Έχεις 

το όνομά τους, τη φω-

τογραφία τους, τον 

αριθμό αυτοκινήτου 

τους στην εφαρμο-

γή. Μπορείς να τους 

καλέσεις ξανά και 

μάλιστα μπορείς να 

τους βαθμολογείς με 

αστεράκια.

Οι Parking 
DefenDers
Ποιοι είναι: Κώστας Αρκάδας, Γιάννης Κατσιώτης, 

Όθωνας και Νίκος Αντωνίου. Προγραμματιστές 

που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, με πολλές 

τραυματικές εμπειρίες αναζήτησης πάρκινγκ στην 

πόλη μας και φίλοι πριν ακόμα γίνουν Defenders.

Η ιδέα: Οι Αθηναίοι να προσφέρουν ο ένας στον 

άλλο μία θέση πάρκινγκ. To λένε και social parking.

Πώς γίνεται: Δωρεάν εφαρμογή για smartphones 

(με λειτουργικό iPhone, Android, Windows Mobile). 

Ο χρήστης δηλώνει τη μάρκα και το χρώμα του αυ-

τοκινήτου του και λίγα λεπτά πριν ελευθερώσει τη 

θέση που έχει παρκάρει, ενημερώνει την εφαρμο-

γή και ορίζει το χρόνο αναχώρησής του από τη θέ-

ση. Για λόγους ευγένειας περιμένει να έρθει αυτός 

που την έχει διεκδικήσει.

bonus: Κληρώσεις για δωρεάν βενζίνη της εβδο-

μάδας - Πλήρης χαρτογράφηση των parking lots 

της Αθήνας - Παρατηρητήριο τιμών πάρκινγκ.

Ατού 1: Κάνεις μία καλή πράξη και ακούς και ένα 

ευχαριστώ.

Ατού 2: Γνωρίζεις γκόμενες.

Και το καλύτερο: Σε βοηθούν να θυμηθείς πού 

έχεις παρκάρει.

Βρείτε τους: parkingd.com/ A

CITY LIFE

ΓυμνΟι

στΟ δικτυΟ

οι ερΆςτες 
των ΆγΆλμΆτων
Διεθνής κοινότητα Εκείνων Που Φιλούν Αγάλματα 

Στο Στόμα, γνωστοί και ως κίνημα Statuefrenching. 

Ξεκίνησε μάλλον σαν μικρή σκαν ταλιά-στα-

μουσεία-την-ώρα-που-δεν-κοιτάζει-ο-φύλακας, 

αλλά γρήγορα πολλοί ανακάλυψαν τη σαγήνη του 

να ακουμπούν δύο παγωμένα χείλη επάνω στα δι-

κά τους. Ένα γαλλικό, ανατριχιαστικό φιλί στην αι-

ωνιότητα. Η στιγμή απαθανατίζεται και ανεβαίνει 

στο διαδίκτυο.

Στην Αθήνα υπάρχει μόνο ένας δραστήριος οπαδός 

του κινήματος, ο Κ.Β., αλλά πολλοί θαυμαστές που 

συμπαραστέκονται στο έργο του (κρατώντας τσί-

λιες κ.λπ.)

Ώρες δράσης: Κυρίως νυχτερινές.

Πρόβλημα 1: Οι προτομές έχουν αρχίσει και εξα-

φανίζονται.

Πρόβλημα 2: Χρειάζεσαι οπωσδήποτε Ντετόλ.

Πρόβλημα 3: Ελάχιστα αγάλματα είναι στο ανθρώ-

πινο ύψος.

Rating: Μέχρι τώρα έχει φιλήσει 30 αγάλματα με-

ταξύ των οποίων ανθρώπων του πνεύματος και 

της τέχνης, θεότητες, αγγέλους, πέντε μπρούτζινα 

παιδάκια κι ένα λιοντάρι.

Βρείτε τον: statuefrenching.tumblr.com/

«Το πρώτο άγαλμα που φίλησα ήταν η Λαμπέτη στον 
πεζόδρομο της Δελφών. Περνούσα δίπλα, μου φάνη-
κε τόσο μόνη κάτω από τις φυλλωσιές και τη φίλησα. 
Μετά θυμήθηκα και άλλα μπούστα που μαραζώνουν 
γεμάτα κουτσουλιές, η Βουγιουκλάκη στην πλατεία 
Μαβίλη, ο Παπανικολάου στην πλατεία απέναντι από 
τον Σταθμό Λαρίσης, οι Φιλικοί στο Κολωνάκι (αυτοί 
χωρίς κουτσουλιές), η Μελίνα Μερκούρη στις αρχές 
της Συγγρού. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη αλλά μεγάλο 
απωθημένο. Εκείνο το βράδυ έβρεχε, έπρεπε να κου-
βαλήσω ένα καφάσι και να το κάνω γρήγορα, γιατί 
χάζευαν οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Η Μελί-
να έχει το μεγαλύτερο κεφάλι για να είναι προφανώς 
ορατή από τον Πειραιά, και τεράστια χείλια. 
Υπάρχει ένας Ελύτης στη Δεξαμενή που περπατάει 
που θέλω να φιλήσω, ένας μικρός βανδαλισμένος άγ-
γελος με κόκκινες ρώγες και χείλια μπροστά στην πα-
λιά Βουλή, ένας κοιμισμένος ή πεθαμένος Υψηλάντης 
στην εκκλησία μέσα στο Πεδίο του Άρεως με σπασμέ-
νη μύτη από την οποία βγαίνει ένα μικρό σίδερο, ένα 
άγαλμα με την Ακρόπολη στο κεφάλι μπροστά στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και το πιο κουτσουλη-
μένο κεφάλι της Αθήνας, εκείνο του απελευθερωτή 
λαών Χοσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην πλατεία Αργεντινής 
Δημοκρατίας. Τον λυπάμαι και τον σιχαίνομαι, τόσο 
μόνος. Οι περισσότεροι μου λένε να πάω να φιλήσω 
τον Κολοκοτρώνη στη Σταδίου, συλλογικό απωθημέ-
νο, αν ήμουν στη Θεσσαλονίκη θα μου έλεγαν για τον 
Μεγαλέξανδρο».

Οι περισσότεροι, παίζο-
ντας με την κάμερα, φω-
τογραφίζουν ξαπλωμένοι 
την κοιλιά τους και το 
βρακί τους (και στο βάθος 
μία τηλεόραση). Τα κο-
ρίτσια, το ντεκολτέ τους 
(και στο βάθος ένα χάος). 
Βασικά είναι beautiful 
people και το ξέρουν. Με 
τον καιρό τα πράγματα 
προχώρησαν και άρχισαν 
να φαίνονται τολμηρές 
λεπτομέρειες. Μόλις έπε-
σαν και τα τελευταία φύλ-
λα συκής, το instagram 
και το pinterest τους 
πέταξαν έξω. Βρήκαν 
καταφύγιο στις άνετες 
αίθουσες του tumblr και 
στα σκοτεινά δρομάκια 
του streamzoo.
Θα τους αναγνωρίσετε: 
Είναι αυτοί που πετάνε 
πρώτοι τα ρούχα στα 
κλαμπ, στις συναυλίες, 
και προτιμούν για μπάνιο 
το Μαύρο Λιθάρι και τα 
Δικαστικά.
XXX: Εμφανίζονται χωρίς 
κεφάλι στο cam4.com

Α.Β. και Κ.Β.

Α.Υ. και Κ.Β.

Σ.Β. και Κ.Β.
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Διαβάστε όλο το κείμενο  στο site

www.athens voice.gr
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Ο 
καθένας από εμάς παράγει ετησίως περί-
που 450 κιλά σκουπιδιών. Αλλά κανείς δεν 
τα θέλει κοντά του. Ούτε καν η πολιτεία, 
η οποία ακολουθεί πρακτικές που δεν 

συνάδουν ούτε με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ούτε 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως λένε στην 
ATHENS VOICE οι επιστήμονες της Μονάδας Πε-
ριβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Μαρία Λο-
ϊζίδου, Αικατερίνη-Ιωάννα Χαραλάμπους, Δη-
μήτρης Μαλαμής, Κωνσταντίνος Μουστάκας, 
Γιώργος Κωνστάντζος).  

Τι είναι τα απορρίμματα Με τον όρο αστικά α-
πορρίμματα εννοούμε όλα τα σκουπίδια που κα-
θημερινά πετάμε εμείς από τα σπίτια μας, αλλά 
και σκουπίδια από σούπερ μάρκετ, υπηρεσίες, κα-
ταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εργοστάσια 
κ.ά. Το μεγαλύτερο μέρος των σκουπιδιών απο-
τελείται από υπολείμματα τροφών, χάρτινες και 
πλαστικές συσκευασίες, προϊόντα μιας χρήσεως 
(χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας, αλουμινόχαρ-
το), εφημερίδες και περιοδικά. Συνεπώς είναι πολύ 
σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα απορρίμματα 
κατά κύριο λόγο αποτελούνται από υλικά όπως 
πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, σίδηρο κ.λπ., τα οποία 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυ-
κλωθούν, πράξεις που έχουν μεγάλο περιβαλλο-
ντικό όφελος και επίσης έχουν πολύ μεγάλη αξία 
ως υλικά. 

Πώς γίνεται η διαχείρισή τους Το θέμα της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων είναι αρκετά πολύπλοκο 
και απαιτεί σωστό σχεδιασμό, αλλά και πολιτική 

βούληση. Η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία δυ-
στυχώς δεν προχώρησε στα απαραίτητα βήμα-
τα έτσι ώστε να υλοποιηθούν βασικές υποδομές 
διαχείρισης και επεξεργασίας, με αποτέλεσμα η 
χώρα να αντιμετωπίζει ένα αρκετά σοβαρό πρό-
βλημα με τη διαχείριση των αστικών απορριμμά-
των. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι στιγμής στην 
Ελλάδα η διαχείρισή τους στηρίζεται στην ταφή 
σε οργανωμένους Χώρους Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), ενώ, δυστυχώς, ακόμα και 
σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις τα απορρίμ-
ματα πετιούνται ανεξέλεγκτα σε Χώρους Ανεξέ-
λεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), κοινώς 
χωματερές. 

Ποιος έχει την ευθύνη της διαχείρισης των α-
πορριμμάτων Σε κάθε περιφέρεια συγκροτείται 
ένας περιφερειακός σύνδεσμος, ο Φορέας Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), στον ο-
ποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι της 
περιφέρειας ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Οι 
αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ αφορούν στην προσω-
ρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, α-
ξιοποίηση και διάθεση των απορριμμάτων, καθώς 
και το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία 
των έργων διαχείρισης και επεξεργασίας. 

Πόσα σκουπίδια παράγουμε και πού καταλή-
γουν Στην Ελλάδα σήμερα παράγονται περίπου 
5,5 εκατομμύρια τόνοι αστικών απορριμμά-
των το έτος. Στην Αττική παράγεται πε-
ρίπου το 37%, δηλαδή κοντά στα 2 
εκατομμύρια τόνοι. Σε εθνικό επί-
πεδο, σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(2010), κάθε κάτοικος παράγει περίπου 450 κιλά 
απορρίμματα το έτος. Από αυτά, περίπου το 40% 
είναι υπολείμματα τροφών και μαγειρείων (οργα-
νικά απόβλητα), το 25% είναι χαρτί/χαρτόνι, 15% 
είναι πλαστικά, 10% περίπου είναι γυαλί και μέταλ-
λα και 10% είναι υπόλοιπα (αδρανή, υφάσματα, ξύ-
λο, δέρματα κ.λπ). Το 80% όλων αυτών καταλήγει 
σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής, περίπου το 18% 
ανακυκλώνεται και το 2% κομποστοποιείται. Αντί-
θετα, το ποσοστό που καταλήγει σε Χώρους Υγειο-
νομικής Ταφής στην Ευρώπη των 27 είναι περίπου 
38%, ενώ σε διάφορες δυτικοευρωπαϊκές χώρες 
όπως η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο κ.λπ. είναι λι-
γότερο από 10%. Είναι προφανές ότι οι πρακτικές 
που ακολουθούνται στην Ελλάδα δεν συνάδουν 
ούτε με τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ούτε με τις επι-
ταγές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 

Τι θα πρέπει να κάνουμε βάσει της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας 1. Να σταματήσει άμεσα η λειτουργία 
όλων των χωματερών και να ξεκινήσει η αποκα-
τάστασή τους 2. Να απαγορευτεί η ταφή των ανε-
πεξέργαστων απορριμμάτων. Η νομοθεσία θέτει 
σαφέστατα ως υποχρέωση την επεξεργασία των 
απορριμμάτων και την ταφή μόνο των υπολειμμά-
των που θα παραμείνουν από την επεξεργασία και 
3. Να εκτρέπονται από την ταφή τα βιοαπόβλητα 
και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα. 

Ποιο είναι το κόστος διαχείρισης 
των απορριμμάτων Το μέσο 

κόστος κυμαίνεται κατά μέσο 
όρο από 100 έως 250 ευρώ 

τον τόνο για τη συλλογή και τη μεταφορά, και περί-
που 30 με 45 ευρώ τον τόνο για την εναπόθεση σε 
ΧΥΤΑ. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό κόστος ανά 
πολίτη κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή από 70 
έως και 130 ευρώ το έτος. Η τιμολογιακή πολιτική 
που ακολουθείται, όμως, στην Ελλάδα είναι ενιαία 
και το κόστος ορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο κα-
τοικίας. Συνεπώς, το κόστος κάθε πολίτη δεν εξαρ-
τάται από τις ποσότητες αποβλήτων που πετάει. 
Πολλές χώρες έχουν καθιερώσει τιμολογιακές πο-
λιτικές όπου ο κάθε πολίτης πληρώνει ανάλογα με 
τα απόβλητα που παράγει (Πληρώνω όσο Πετάω). 
Έτσι δίνεται και το κίνητρο της ελαχιστοποίησης 
των αποβλήτων, κάτι που στην Ελλάδα προς το 
παρόν δεν συμβαίνει. 

Ποια είναι η σωστότερη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων για να έχουμε αειφόρο ανάπτυξη 
Τα τελευταία 2 χρόνια, υπό την απειλή προστίμων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγιναν σημαντικές αλ-
λαγές στη νομοθεσία, σε μία προσπάθεια να απλο-
ποιηθεί η έντονη γραφειοκρατία που σε πολλές 
περιπτώσεις καθυστερούσε την πρόοδο των έρ-
γων. Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών, αρκετά έρ-
γα επεξεργασίας προχωρούν μέσω Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως για πα-
ράδειγμα η Μονάδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας, η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο 
Νομό Σερρών, δύο έργα στη Δυτική Ελλάδα (Αιτω-
λοακαρνανία και Ηλεία) και 4 έργα στην Αττική. 
Η υλοποίηση βασικών υποδομών και έργων επε-
ξεργασίας θα συνεπάγεται σημαντικά περιβαλ-
λοντικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα, αρκεί 
να γίνει ορθά. Ένα κεντρικό όμως ζήτημα στην 

5,5 
εκατ. τόνοι σκουπιδιών παράγονται

 ετησίως στην Ελλάδα. Το 37% αυτών, 
δηλαδή οι 2 τόνοι, παράγονται 

στην Αττική.

40%
Το 40% των σκουπιδιών

 είναι υπολείμματα τροφών 

Μην ΤΑ κρύβΕις

450 
κιλά απορρίμματα παράγει 

κάθε πολίτης το χρόνο 

€100-250
 κοστίζει η συλλογή και 

μεταφορά κάθε 
τόνου σκουπιδιών 
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ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης απο-
βλήτων στην Ελλάδα είναι ότι ο εθνικός αλλά και οι 
περιφερειακοί σχεδιασμοί που υπάρχουν και υλο-
ποιούνται κινούνται, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, 
σε μια κατεύθυνση που συντηρούν, μεγεθύνουν 
και αναπαράγουν πολλά κρίσιμα προβληματικά 
στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης. Σημαντι-
κότερο παράδειγμα είναι ότι στην πλειονότητά 
τους δεν λαμβάνουν υπόψη τις επιταγές της νομο-
θεσίας για πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, 
ανακύκλωση και εκτροπή από την ταφή. 
Για να αποφευχθούν μελλοντικά αδιέξοδα, προτεί-
νεται να προωθηθούν άμεσα Σχέδια Αποκεντρω-
μένης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων 
και να επαναϋπολογιστούν οι δυναμικότητες των 
κεντρικών εγκαταστάσεων. Τα σχέδια αυτά: α) θα 
ενσωματώνουν την πυραμίδα ιεράρχησης στόχων 
διαχείρισης απορριμμάτων (πρόληψη, επαναχρη-
σιμοποίηση, ανακύκλωση κ.λπ.) β) θα βασίζονται 
σε εφαρμογές συστημάτων διαλογής στην πηγή γ) 
θα προάγουν την ανακύκλωση και δ) θα υποστηρί-
ζονται από μικρότερες, αποκεντρωμένες και βιώ-
σιμες μονάδες. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να δοθεί 
η δυνατότητα, αλλά και τα κίνητρα, στους Δήμους 
(μεμονωμένα ή σε συνεργασίες) να δημιουργή-
σουν αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας (σε 
συνδυασμό με συστήματα διαλογής και ανακύ-
κλωσης) για τις ανάγκες της διαχείρισης των δικών 
τους αποβλήτων. 

Τι μπορεί να γίνει για να επιτευχθεί μια πιο ολο-
κληρωμένη διαχείριση Με σκοπό να προωθηθεί 
άμεσα η εφαρμογή αποκεντρωμένης διαχείρισης, 
προτείνεται η τροποποίηση της νομοθεσίας έτσι 

ώστε εισάγοντας μία μεταβατική περίοδο λίγων 
μηνών, να δώσει στους δήμους ή σε ενώσεις αυ-
τών τη δυνατότητα να υποβάλλουν σε υφιστάμε-
νη Διϋπουργική Επιτροπή ολοκληρωμένα αποκε-
ντρωμένα διαχειριστικά σχέδια. Τα σχέδια αυτά θα 
μπορούν να κρίνονται για την βιωσιμότητά τους 
άμεσα από την επιτροπή, και εφόσον είναι περι-
βαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά αποδεκτά 
θα μπορούσαν να εντάσσονται άμεσα στο γενι-
κότερο σχεδιασμό με απόφαση των αρμόδιων υ-
πουργείων. Τονίζεται ότι υπάρχουν δήμοι οι οποίοι 
και θέλουν και μπορούν να προχωρήσουν στην 
αειφόρο διαχείριση των απορριμμάτων τους, χω-
ρίς όμως αυτή τη στιγμή να τους δίνεται αυτή η 
δυνατότητα. 

Ποιες είναι οι υφιστάμενες υ-
ποδομές και έργα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Στον τομέα 
της ανακύκλωσης συσκευασιών, 
τα πράγματα έχουν προχωρήσει 
περισσότερο από κάθε άλλη κατη-
γορία, και στην παρούσα φάση λει-
τουργούν πανελλαδικά πάνω από 
25 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσι-
μων Υλικών (ΚΔΑΥ), στα οποία κα-
ταλήγει το περιεχόμενο των μπλε 
κάδων. Εκεί, τα υλικά διαχωρίζονται 
περαιτέρω και έπειτα προωθούνται 
σε βιομηχανίες ανακύκλωσης. Ο 
τομέας αυτός όμως παρουσιάζει 
δυσκολίες κυρίως λόγω των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζονται 
κατά τη διαλογή στην πηγή, δηλα-

δή τη σχετικά μικρή συμμετοχή των πολιτών και 
τις αρκετές προσμείξεις που συναντώνται στους 
μπλε κάδους. Αναφορικά με τα βιοαπόβλητα (δη-
λαδή τα απόβλητα από κήπους και πάρκα, τα α-
πορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, 
εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης 
κ.λπ.) στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν πολλά 
ολοκληρωμένα συστήματα προδιαλογής, με απο-
τέλεσμα τα περισσότερα από αυτά να αναμειγνύο-
νται με τα σύμμεικτα απορρίμματα και έτσι να μην 
μπορούν να εύκολα να αξιοποιηθούν. Συνολικά, 
για τα βιοαπόβλητα και τα σύμμεικτα απορρίμματα 
τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί μόνο 
πέντε μονάδες επεξεργασίας. 

Καινοτομία και Έρευνα από 
το ΕΜΠ Στη χώρα μας δεν 
έχουν αξιοποιηθεί οι νέες 
τεχνικές-τεχνολογίες που 
έχουν αναπτυχθεί στον το-
μέα επεξεργασίας των στε-
ρεών αποβλήτων. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα νέων 
τεχνολογιών που θα μπο-
ρούσαν να εφαρμοστούν 
είναι η καινοτόμος ξήραν-
ση οργανικών αποβλήτων 
σε οικιακό επίπεδο, αλλά 
και η παραγωγή βιοκαυ-
σίμων από τη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων. 
Σχετικά με την ξήρανση 
οργανικών αποβλή-
των, η Μονάδα Πε-

ριβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (www.
uest.gr), η οποία είναι μια εκπαιδευτική και ερευνη-
τική μονάδα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, 
με κύριους τομείς ενασχόλησης την ανάπτυξη 
προγραμμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση υδάτων, στερεών και υγρών αποβλήτων, την 
παρακολούθηση ποιότητας και προστασίας περι-
βάλλοντος, την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση δημοτικών απορριμ-
μάτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, την έρευνα 
εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων δια-
χείρισης στερεών αποβλήτων κ.ά., έχει υλοποιή-
σει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανάπτυξη 
ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης 
των υπολειμμάτων τροφών, με σκοπό την απο-
μάκρυνση της περιεχόμενης υγρασίας και κατά 
επέκταση τη σημαντική μείωση της μάζας και του 
όγκου της ροής αυτής των απορριμμάτων στην 
πηγή παραγωγής τους και συνεπώς την αισθητή 
μείωση του κόστους συλλογής.
Παράλληλα, και στην περίπτωση της παραγωγής 
βιοκαυσίμων βρίσκεται υπό ανάπτυξη από τη Μο-
νάδα μια καινοτόμος μέθοδος παραγωγής βιοαι-
θανόλης από βιοαπόβλητα με στόχο την ενίσχυση 
της προσπάθειας της Ελλάδος και της Ευρώπης 
στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών απο-
βλήτων με αειφόρο τρόπο.  A

Της ΖΙΖΗΣ ΣΦΥΡΗ 

Δείτε στο Ίντερνετ ορισμένα
από τα προγράμματα του ΕΜΠ

DRYWASTE 

 Ανάπτυξη καινοτόμου Οικια-

κού Ξηραντήρα (www.uest.gr/

drywaste)  

Athens Biowaste  

Ανάπτυξη της πρώτης πιλοτικής 

διαλογής των βιοαποβλήτων 

στην πηγή σε επιλεγμένες περι-

οχές των Δήμων Αθηναίων και 

Κηφισιάς (www.biowaste.gr) 

WASTE2BIO 

 Ανάπτυξη καινοτόμου συ-

στήματος για τη μετατροπή  

βιοαποβλήτων σε βιοαιθανόλη 

(www.waste2bio.eu)  

RECYCLING AT HOME 

 Ανάπτυξη καινοτόμου συστή-

ματος οικιακής ανακύκλωσης 

(www.recyclingathome.eu)  
ISWM-Τήνος 

 Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμέ-

νου Σχεδίου Διαχείρισης των 

Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο 

Τήνου (uest.ntua.gr/iswm-

tinos)

25 
κέντρα Διαλογής

 Ανακυκλώσιμων ύλικών (κΔΑύ) 
λειτουργούν πανελλαδικά 

80%
Το 80% των σκουπιδιών στην Ελλάδα 
καταλήγουν σε Χώρους ύγειονομικής 

Ταφής. ςε Γερμανία, βέλγιο 
και Ολλανδία είναι λιγότερο 

από 10%. 

Τα σκουπίδια και η διαχείρισή τους: οι αλήθειες και τα ψέματα, όπως (μας) τα αποκαλύπτουν οι ερευνητές του ΕΜΠ

κΑΤω Απ’ ΤΟ ΧΑλι 

ΈΡγο τοΥ ΔΗμΗτΡΗ ΑλΗθΈΙνοΥ, ποΥ πΑΡοΥΣΙΑΖΈΙ τΗν ΑνΑΔΡομΙκΗ 

τοΥ ΈκθΈΣΗ Στο ΈμΣτ. μΈχΡΙ 26/5. (Photo: Boris KirPotin)



ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

Κ
λικ πρώτο. Είμαστε στη δεκαετία του ’30 και 
στην πλατείας Αφαίας, μπροστά από τη γέφυ-
ρα του Πουλόπουλου (το διαχρονικό σημείο 
έναρξης της πετραλωνίτικης πίστας) βέροι Α-
θηναίοι σκοτώνουν την ώρα τους στο καφενείο 

«Ερμής», ίσως σνομπάροντας τη γειτονική πολυπληθή 
συνοικία του Θησείου. 

Κλικ δεύτερο. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ο μακα-
ρίτης πια Νίκος Μουζακιώτης αγοράζει τον ιστορικό 
κινηματογράφο «Ζέφυρο» και προσπαθεί να φέρει 
τους σινεφίλ στο «μικρό αθηναϊκό Παρίσι», όπως απο-
καλεί τα Άνω Πετράλωνα – ακόμα κι αν χρειαστεί να 
συγκρουστεί με τις «τοπικές συμμορίες» που δίνουν 
κακό όνομα στη γειτονιά. 

Κλικ τρίτο. Δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’90 και 
στο ιστορικό μαγειρείο «Οικονόμου» (Τρώων & Κυ-
δαντιδών γωνία, σχεδόν 80 χρόνων πια) σμιλεύεται ο 
ελληνικός εκσυγχρονισμός στις συναντήσεις του τότε 
πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη με καθηγητές πανεπι-
στημίου και μεγαλοδημοσιογράφους μπροστά από το 
ξακουστό κοκκινιστό με μελιτζάνες. 

Κλικ τέταρτο. Δέκα χρόνια μετά τα Άνω Πετράλωνα 
είναι η νέα μποέμικη πιάτσα της πόλης που μεταφέρει 
το arty πλήθος από τα Εξάρχεια στον άξονα Τρώων - 
πλατεία Μερκούρη. 

Κλικ πέμπτο. Τα πρόσφατα ρεπορτάζ της κρίσης για 
άστεγους που ζουν στις σπηλιές του Φιλοπάππου. 

Πέντε εικόνες από την (κυρίως πρόσφατη) ιστορία 
μιας γειτονιάς που κατόρθωσε, διατηρώντας σε μεγά-
λο βαθμό τη λαϊκότητά και το χαρακτήρα της, να εξελι-
χθεί στον τόπο που διασκεδάζει μια μεγάλη μερίδα των 
Αθηναίων και στο ιδανικό «κέντρο-απόκεντρο» σημείο 
που μια –ακόμα μεγαλύτερη μερίδα– ονειρεύεται να 
μετοικήσει. Ο πάντοτε ατακαδόρος αθλητικογράφος 
Γιώργος Γεωργίου έχει χαρακτηρίσει παλιότερα στην 
ATHENS VOICE τα Πετράλωνα «αφαλό της Αθήνας», το-
ποθετώντας το σημείο που κόβεται ο λώρος στην οδό 
Θεσσαλονίκης και τις γραμμές του τρένου. Στο ψυχο-
λογικό όριο που χωρίζει Άνω και Κάτω Πετράλωνα και 
ρυθμίζει τιμές ενοικίων, ποτών και που διαχρονικά κα-
θορίζει την πετραλωνίτικη κοινωνιολογία. Από πάνω 
οι «αριστοκράτες», από κάτω τα «αλάνια». Αμφότεροι 
σε λαϊκό κάδρο γειτονιάς, μην παρεξηγιόμαστε.

Μένουμε Πετράλωνα
Ο Βασίλης Αξαρλής, γέννημα-θρέμμα της περιοχής και 
διευθυντής του μεσιτικού γραφείου ΕΛΛΗ.ΚΑ. (ellika.
gr) τοποθετεί την έκρηξη στο ενδιαφέρον για την πε-
ριοχή την τριετία 2005-08. «Συντέλεσαν πολλοί παρά-
γοντες: τα σύνορα με τις πάντα ελκυστικές περιοχές του 
Φιλοπάππου και του Θησείου, το καλό δίκτυο αστικών 
συγκοινωνιών (λεωφορεία - ηλεκτρικός), η ενοποίηση 
των αρχαιολογικών χώρων που μετατόπισε το ενδιαφέ-
ρον στα πέριξ τους και βέβαια η ταυτόχρονη εμπορική 
εκμετάλλευση, κυρίως στο χώρο της εστίασης. Έφτασε 
κάποια στιγμή το καλό κομμάτι της περιοχής να πωλεί-

Η  γειτονιά-φιλέτο των τελευταίων χρόνων εξακολουθεί να ανθίζει  στην Αθήνα της κρίσης. 

Η A.V. μελετά το κινηματογραφικό παρελθόν,  το ώριμο παρόν και το ελπιδοφόρο μέλλον της.

Του Παναγιώτη Μένέγου
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ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Η  γειτονιά-φιλέτο των τελευταίων χρόνων εξακολουθεί να ανθίζει  στην Αθήνα της κρίσης. 

Η A.V. μελετά το κινηματογραφικό παρελθόν,  το ώριμο παρόν και το ελπιδοφόρο μέλλον της.
Η (νέα) γειτονιά των μποέμ ωριμάζει
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ΚΑΠΠΑΡΗ 
Δωριέων 36, 210 3450.228

Μέσα στα γραφικά και ήσυχα στενά των Πετραλώνων, η Κάππαρη είναι μια μοντέρνα 

ταβέρνα που σου γλυκαίνει την ψυχή. Σταθερή αξία εδώ και χρόνια, μαζεύει το φανατικό 

της κοινό για την απλότητα και τη χαλαρή της ατμόσφαιρα, για την αυλή της –πράσινη και 

περιποιημένη–, για τα συμπαθέστατα παιδιά που σερβίρουν όλους με χαμόγελο, για τη 

μεγάλη της ποικιλία σε πιάτα ελληνικής σπιτικής νοστιμιάς. Πολλά μεζεδάκια για την αρχή, 

μαγειρευτά και της κατσαρόλας, πιάτα της ώρας, κρεατικά αλλά και θαλασσινά, όρεξη να 

’χεις… ο κατάλογος της Κάππαρης θέλει πολλές επισκέψεις για να τον χαρείς στο μεγαλείο 

του. Κοντά σ’ αυτά και πολύ καλό κρασί, χύμα και εμφιαλωμένο, αλλά και τιμές που σου 

επιτρέπουν να την κάνεις το καθημερινό, φιλικό σου στέκι. 



El Camino 
Ανταίου 3, πλατεία Μερκούρη, 211 7108.541 

All day στέκι που κινείται σε χαλαρούς ρυθμούς όλη τη διάρκεια της ημέρας, ξυπνώντας τους φίλους 

του με εξαιρετικούς καφέδες, σοκολάτες, τσάγια σε διάφορες γεύσεις, δροσιστικά ροφήματα και νό-

στιμα snacks, όπως φρεσκοψημένες μπαγκέτες, μπρουσκέτες και άλλα, τα οποία μπορεί να απολαύ-

σει κανείς και στα τραπεζάκια της πλατείας. Σημειώστε: επιτραπέζια παιχνίδια, free wifi, κουζίνα που 

σερβίρει μέχρι αργά φρέσκιες σαλάτες και πιάτα με μεξικάνικες πινελιές, όπως λαχταριστά burittos, 

λίστα κρασιών από Ελλάδα, Ισπανία και Χιλή, κοκτέιλ σε πολύ καλές τιμές και πλούσια συλλογή από 

draft μπίρες, μουσικές που κινούνται σε rock, jazz, soul, funky και reggae ρυθμούς. Στα πολύ συν του 

ότι η μηχανή του καφέ μένει ανοιχτή μέχρι αργά. 

ΣΑΛΟΣ ΛΑΓΟΣ 
Τρώων 63 & Αιολέων, 210 3471.101 

 Ο… τρελός λαγός έχει τον τρόπο του να σου 
φτιάχνει τη διάθεση. Είναι το πολύχρωμο, χα-
ρούμενο και ανορθόδοξο ντεκόρ του, το γρή-
γορο και πάντα φιλικό σέρβις, ο κατάλογος - 
σχολικό τετράδιο που σε κάνει να χαμογελάς, οι 
νοστιμιές της ελληνικής κουζίνας με το έντονο 
κρητικό άρωμα, το καλό κρασί, τα άφθαστα τσί-
πουρα, τα ρακόμελα και τα ουζάκια. Όλα τους 
καταπληκτικά και σε τιμές… αντίδοτο στην κρί-
ση, ο λογαριασμός ακόμη και με μεγάλη κατα-
νάλωση δεν ξεπερνά τα €10. Το πιο low budget 
στέκι της πόλης σε περιμένει τώρα που ανοίγει 
ο καιρός στα τραπεζάκια έξω για διασκέδαση 
αλά ελληνικά, όπως παλιά…  

ΣΚΟΥΦΙΑΣ
Τρώων 69, 210 3412.252

Την πείρα του παλιού αλλά και τη γοητεία του 
καινούργιου συνδυάζει ο Σκούφιας, που εδώ 
και λίγο καιρό επανήλθε στα παλιά, γνωστά του 
λημέρια. Με την ίδια προσήλωση στην ανεπι-
τήδευτη ατμόσφαιρα, την καλή ελληνική κου-
ζίνα, τις τιμές που παραμένουν τόσο μα τόσο 
χαμηλά. Στα οπωσδήποτε τα ντολμαδάκια με το 
κουκουνάρι και τις σταφίδες, το σφακιανό αρνί, 
το κοκκινιστό –όπως της μαμάς σου– με τις ά-
φθαστες τηγανητές πατατούλες. Στα συν και ο 
κόσμος όλων των ηλικιών και κατηγοριών που 
ανέμελα γεμίζει τα τραπέζια του και τότε, με κα-
λούς μεζέδες και το κρασί να ρέει, όλα μοιάζουν 
μακριά από τα άγχη της καθημερινότητας.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΛΙΤΣΗΣ
Hθοποιός

Γεννήθηκα στην οδό 
Παλληναίων, κάτω 

από τα σχολεία στο 
τέρμα της Τρώων, 
απέναντι από το κα-

τηχητικό. Αργότερα 
έμεινα στην πρώτη πολυ-

κατοικία των Άνω Πετραλώνων, 
στο κτίριο του Παυλίδη. 

Και γενικά πέρασα σχεδόν όλη μου τη ζωή 

εδώ, σε μια περιοχή που οριοθετώ από τα 

σχολεία στις αρχές της Τρώων μέχρι την 

πλατεία Μερκούρη κι από τη γέφυρα του 

Πουλόπουλου μέχρι το σταθμό του τρένου. 

Αυτές είναι οι συντεταγμένες –πάντα με 

όριο του Φιλοπάππου– του “χωριού” που 

είχα την τύχη να ζήσω τα παιδικά μου χρό-

νια. Λίγο με τον πετροπόλεμό μας, λίγο με 

κάποια ξόβεργα που έστηναν μερικοί για να 

πιάσουν κανένα πουλί, υπήρχε αυτή η ανέ-

μελη αίσθηση της επαρχίας.

Τα Πετράλωνα ήταν πάντα μια λαϊκή συ-

νοικία, το βλέπεις και στον παλιό ελληνικό 

κινηματογράφο, που λειτουργούσαν ως 

αντίβαρο ταπεινής καταγωγής π.χ. στο Κο-

λωνάκι. Βέβαια, εδώ πάνω ήμασταν τα “κα-

λά παιδιά”, οι γονείς μάς απέτρεπαν να συ-

χνάζουμε στα Κάτω Πετράλωνα που είχαν 

ται € 3.000/ ενοικιάζεται € 8-10 το τετραγωνικό 
μέτρο. Συνέρευσε κυρίως μεσοαστικός κόσμος 
και νέοι άνθρωποι, όντως αρκετά συχνά με 
καλλιτεχνική ιδιότητα και διάθεση, π.χ. 
ηθοποιοί, ζωγράφοι κ.λπ.». Και μετά 
που ήρθε η κρίση; «Προφανώς επη-
ρεάστηκε η αγορά της περιοχής, 
αλλά εμφανίζοντας μικρότερο 
ποσοστό πτώσης σε σχέση με 
α λ λού. Ενδεικτικά, σήμερα 
–πάν τα σ το φι λέτο από τη 
Δημοφώντος και πάνω– πω-
λείται € 2.000-2.200 το τ.μ. και 
το ενοίκιο έπεσε στα € 5-6 α-
ντίστοιχα. Πάντως, είναι από 
τις ελά χιστες γειτονιές που 
χτίζονται πολυκατοικίες, ακόμα 
βλέπεις νεόδμητα».
Οι χαμηλοί συν τελεστές δό-
μησης, βέβαια, έπαιξαν το ρόλο 
τους, ώστε τα Άνω Πετράλωνα να 
διατηρήσουν ένα σχετικά ενιαίο πολε-
οδομικά ελκυστικό χαρακτήρα. Αρκετές 
μονοκατοικίες, πολλά διώροφα και βέβαια τα 
υπέροχα πέτρινα «Ατταλειώτικα», χτισμένα 
από Μικρασιάτες πρόσφυγες, στην οδό Κα-
λεισθένους. Πιο «χωριό μέσα στην πόλη» δεν 
γίνεται να βρεις. 

Προβλήματα και ισορροπία
Με κέντρο τη «Βραζιλιάνα», ένα μοντέρνο 
anything goes καφέ-μπαρ που στέγασε τα παι-
διά της «γενιάς του Δεκέμβρη» στην πλατεία 
Μερκούρη, τα Πετράλωνα άρχισαν να γίνονται 
νυχτερινός προορισμός. 
Εδώ να πούμε ότι τα Πετράλωνα είναι μία από 
τις μεγαλύτερες συνοικίες της Αθήνας, Άνω 
και Κάτω μαζί φτάνουν τους 130.000 κατοί-
κους, διατηρώντας μάλιστα ένα από τα μεγα-
λύτερα ποσοστά γηγενών. Οι οποίοι σίγουρα 
είδαν αρκετά επιφυλακτικά την αθρόα προσέ-
λευση. Ούτως ή άλλως, οι επιτροπές τους και η 
λαϊκή τους συνέλευση είναι από τις πιο παρεμ-
βατικές στην Αθήνα με παράλληλο κοινωφε-
λές έργο (κοινωνικό ιατρείο στο πρώην ΠΙΚΠΑ, 
συλλογική κουζίνα κ.λπ.). Οι καταστηματάρχες 
με τη σειρά τους, αρκετοί μάλιστα από την πε-
ριοχή, προσπαθούν να σεβαστούν την οικιστι-
κή διάσταση της γειτονιάς. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις έχει βρεθεί ένα modus vivendi 
και οι εντάσεις τείνουν να γίνουν παρελθόν –ε-
κτός ελαχίστων περιπτώσεων– με την περιοχή 
να έχει έρθει σε ισορροπία. 

Τα Πετράλωνα έκαναν το μπαμ τους και περ-
νούν σε φάση ωριμότητας. Όσο η λαϊκή της 
Καλεισθένους κάθε Παρασκευή έχει τα καλύ-
τερα λαχανικά στην Αθήνα, ο «Βασιλόπουλος» 
της Κειριαδών είναι το απόλυτο meeting point 
Σάββατο απόγευμα, στο βιβλιοπωλείο «Αμό-
νι» της πλ. Μερκούρη σφυρηλατούνται νέες 
ιδέες και οι νεραντζιές περήφανες σημαίνουν 
άνοιξη, μη φοβάσαι, το «μικρό Παρισάκι» θα 
διασκεδάζει το κλισέ που του φορέσαμε...

 

Άνω Πετράλωνα € 235.000

Σε απόσταση… ησυχίας από την πιο 
ανερχόμενη γειτονιά της Αθήνας και 
μόλις 100 μ. από τον ηλεκτρικό (Κυ-
κλώπων 25), πωλούνται 2 οροφοδι-
αμερίσματα 95 τ.μ., 4ου & 5ου ορό-
φου. Είναι έξυπνα σχεδιασμένα, υψη-
λών προδιαγραφών, διαμπερή, με 3 
υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, ανεξάρτητη 
θέρμανση, φυσικό αέριο, τζάκι και υ-
πόγειο parking. Πληρ. 210 3616.078

Τσέκαρέ το
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Καλαμαράκια, χταποδάκια, μύδια αχνιστά, μυδοπίλαφο, κουτσομούρες, παρέα με τσί-

πουρο, ρακόμελο και οινόμελο (δικής τους παραγωγής) στα τραπεζάκια πάνω στην Τρώ-

ων, απέναντι από τον κινηματογράφο «Ζέφυρος» ή στην πανέμορφη αυλή του. Μεγάλη 

ζωή στο Τσιπουράδικο του Αποστόλη, ένα μεζεδοπωλείο «όπως πρέπει», δηλαδή ποιο-

τικό και φθηνό, με το λογαριασμό όσο και να φας και να πιεις να μην ξεπερνά τα €12 το 

άτομο. Ο Αποστόλης, όσους δεν προτιμούν τα ψάρια και τα θαλασσινά, τους χορταίνει με 

νόστιμα ορεκτικά, καλοψημένα κρέατα και ποικιλίες της παρέας, που συνοδεύονται από 

καλό χύμα κρασί. Το προτιμάμε γιατί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια έχει κερδίσει με το σπαθί 

του το χαρακτηρισμό του τίμιου νεανικού στεκιού, εκεί που είθισται το τσίπουρο να ρέει 

άφθονο και ο μεζές να είναι πάντα γενναιόδωρος.

ΤΣΙπΟΥρΑδΙΚΟ  ΤΟΥ ΑπΟΣΤΟΛη 
Τρώων 43, 210 3479.327 

ΚΛΟΥβΙ 
Κυδαντινών & Δημοφώντος 57, 210 3479.998 

Από τα πρώτα μπαρ της περιοχής, εδώ και τέσσερα χρόνια επιμένει στην μπα-

ρίστικη διάθεση, με ψαγμένες μουσικές, οι οποίες κινούνται από jazz μέχρι 

και rock, ανάλογα με τη διάθεση του κόσμου αλλά και του dj. Μια όαση στο 

χαμό του Σαββάτου, με cool cocktails χωρίς υπερβολές, μόνο φυσικά υλικά 

και φυσιογνωμίες… λίγο από αλλού. Θα σου δώσει την αίσθηση Ευρώπης με 

κυριακάτικo brunch, δοκίμασε οπωσδήποτε «home grow» burger και πιες το 

μεσημεριανό σου cocktail σε ένα από τα πιο χαλαρά πεζοδρόμια της πόλης.  

βρΑζΙΛΙΑνΑ 
Αρκάδων 4, πλατεία Μερκούρη, 211 7108.428 

Η Βραζιλιάνα, το μαγαζί που... σύστησε την πλατεία Μερκούρη και τα Πε-

τράλωνα στο ευρύ κοινό, κλείνει φέτος τα πέντε της χρόνια. Θα βρεθείς 

εκεί όποια κι αν είναι η διάθεσή σου: για καφέ και επιτραπέζια, ποτό ή 

κοκτέιλ, ρακή και μεζέ, κρασί και φαγητό. Φρέσκα σπιτικά γλυκά και το 

Σαββατοκύριακο νέο μενού με πιάτα ημέρας πίτες και αλμυρές τάρτες. 

Πρόσεξε τιμές: ποτό € 6, κοκτέιλ € 7 (happy hour € 6 μέχρι τις 21.00), μπίρα 

από € 3, ποτήρι κρασί € 3. 

Τσέκαρέ το
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ΑσΤεΡ 
Τρώων 48, 210 3416.668

Να ξεκινήσουμε από τα βασικά: Ένα από τα καλύτερα απάκια της Αθήνας, χειροποίητο, από 

ψαρονέφρι, τηγανητές αστεροπατάτες, που κόβονται χοντρές, πασπαλίζονται με θαλασσινό 

αλάτι και σερβίρονται με ξύγαλο Σητείας ή πηχτόγαλο Χανίων, πιτάκια που τα φτιάχνουν τέσ-

σερις γιαγιάδες από το Μάραθο Ηρακλείου. Πάρε ανάσα με πιστοποιημένη βιολογική ρακή, 

ρακόμελο από θυμαρίσιο μέλι, καλό χύμα κρασί και ελληνικές μπίρες, και αν αναρωτηθείς 

πώς ένα πιάτο μπορεί να είναι τόσο γευστικό, θυμήσου δύο βασικές λέξεις: πρώτες ύλες. Πιο 

αγνές και φρέσκες δεν πάει, σχεδόν όλες από μικρούς παραγωγούς της Κρήτης. 

Jazz art 
Καλλισθένους 87, 211 4034.244 

Ένας πολύ ιδιαίτερος και ζεστός χώρος, φτιαγμένος με πολύ μεράκι, που ανοίγει από το 

πρωί, στις 10, για τον πρώτο καφέ της ημέρας. Τα καλύτερα βέβαια έρχονται όσο πέφτει 

η νύχτα, καθώς το Jazz Art είναι γνωστό για τις μουσικές του επιλογές και τα πολύ συχνά 

live του. Θα ακούσετε jazz και blues αλλά και rock, με live κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και 

Σάββατο, αλλά πολλές φορές και άλλες ημέρες μέσα στην εβδομάδα. Με τραπεζάκια, πά-

σα και μια μεγάλη μπάρα, ποτό στα € 5 ευρώ όταν δεν έχει live και στα € 7 όταν έχει (χωρίς 

επιπλέον είσοδο), δεν νομίζετε ότι αποτελεί μια πολύ τίμια επιλογή; 

ΑνΤέΤΙ 
Τρώων 53, 211 7108.932 

Παραδοσιακό μεζεδοπωλείο, με κουζίνα που 
λειτουργεί από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη 
μία το βράδυ και γεύσεις λαχταριστές, όπως 
γιαουρτλού κεμπάπ, γαύρο μαρινάτο, τηγα-
νιά κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας, φέτα 
με λιαστή, τυροκαυτερή με πιπεριά. Θα συνο-
δεύσεις με πολύ καλή ρακή από Κρήτη, χύμα 
κρασί Νεμέας, ουζάκια και μπίρες και τώρα 
που φτιάχνει ο καιρός θα τα απολαύσεις όλα 
αυτά στα τραπεζάκια πάνω στο πεζοδρόμιο 
της Τρώων.

ΤΟ ΜΙνΟρέ ΤηΣ ΑΥΓηΣ 
Καλλισθένους 82, 210 3414.004 

Ο χαρακτηρισμός που του ταιριάζει είναι καφε-

νές νέας γενιάς. Ανοιχτό από τις 10 για τον καφέ 

σου, το μεσημέρι όλο και κάποιο μαγειρευτό της 

ώρας θα γαργαλήσει την όσφρησή σου (μόνο 

ελληνικές γεύσεις με πρώτες ύλες από Νάξο, 

Κρήτη, Σαντορίνη, Φάρσαλα κ.λπ.), ρεμπέτικα, 

jazz και πολύ ραδιόφωνο Εν Λευκώ. Το κλίμα 

εδώ είναι παρεΐστικο και ο κόσμος κάθεται μέ-

χρι αργά, κι αν έχεις ποδήλατο θα το παρκάρεις 

στα ειδικά stand ακριβώς απ’ έξω. 

μια διαφορετική, πιο αλήτικη φήμη με τα 

σφαιριστήρια κ.λπ. 

Με τους φίλους κάναμε κόμικ, μουσικά 

συγκροτήματα, δεν ήμασταν ποτέ η παρέα 

που θα έβρισκες στο γήπεδο να ακολουθεί, 

ας πούμε, τη σπουδαία ποδοσφαιρική ομά-

δα που είχε ο Α.Ο. Πετράλωνα στα 60s-70s. 

Από τη γενιά μου βγήκαν μορφωμένα παι-

διά που παρόλες τις στερήσεις σπούδασαν 

και πολλοί έκαναν οικογένειές εδώ. Από το 

χώρο μας να αναφέρω τον Αλέκο Πάγκαλο 

(τον έχετε δει στις ταινίες του Οικονομίδη), 

τον Κώστα Ξυκομηνό (που έχει και το μεζε-

δοπωλείο “Μονοπώλιο” στα Κάτω Πετρά-

λωνα) και βεβαία τον Γιώργο Νάσιο, ιδιοκτή-

τη του θρυλικού “Batman” στον Νέο Κόσμο. 

Μόλις ενηλικιωνόμασταν, βέβαια, φεύγαμε 

από δω, το παιχνίδι ήταν αλλού. Στα Εξάρ-

χεια, στην Πλάκα, λέγαμε με τους φίλους 

ότι στα Πετράλωνα έχει μόνο καφενεία για 

μεγάλους. 

Γύρω στο 2005 μετακόμισα στην Καλλιθέα 

κι επέστρεψα πρόπερσι. Μου άρεσε που γύ-

ρισα και ξαναβρήκα τη νεολαία. Που έγιναν 

τα Πετράλωνα “in”. Νομίζω με βασικούς πυ-

λώνες τη “Βραζιλιάνα” και το “Αμόνι”, ήρθε 

καινούργιος αέρας στη γειτονιά, πολύ σημα-

ντική αυτή η ζωντάνια που φέρνουν οι νέοι 

άνθρωποι. Μας πέρασε η σκέψη ότι θα γίνει 

ένας κακός χαμός, αλλά τελικά έχει κρατη-

θεί ένα επίπεδο. Ενσωματώθηκαν, επίσης, 

100% και χωρίς προβλήματα οι αλλοδαποί. 

Άλλωστε, πάντα τα πολιτικά αντανακλαστι-

κά της γειτονιάς ήταν δημοκρατικά με κλίση 

προς τα αριστερά. 

Η κρίση φυσικά κι έπληξε την περιοχή. Γο-

νάτισε καταρχάς την Τριών Ιεραρχών, τον 

κατεξοχήν εμπορικό δρόμο της συνοικίας. 

Συνήθως κάθομαι στο καφενείο, δίπλα από 

το ιστορικό φαρμακείο της πλατείας Μερ-

κούρη, γιατί μου αρέσει όπως το πιάνει ο 

ήλιος, ή πάω για φαγητό στου Ξυκομηνού. 

Βλέπω σίγουρα καμιά ταινία στον “Ζέφυρο”, 

που παραμένει ισχυρός πολιτιστικός πυρή-

νας της περιοχής διατηρώντας ακόμα το σι-

νεφίλ κριτήριο.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ακόμα λειτουργεί 

η γειτονιά, το ευνοεί και η πολεοδομία της 

περιοχής. Είναι πολύ όμορφο 

πράγμα να βγαίνεις έξω και 

να συναντάς ανθρώπους 

που σε ξέρουν από μικρό 

παιδί, αλλά χαίρονται επει-

δή σε είδαν το προηγούμε-

νο βράδυ στην τηλεόραση±. 

Ο Ερρίκος Λίτσης παίζει στην παράσταση «Έ-
γκλημα στα παρασκήνια» (Από Μηχανής θέα-
τρο) και βρίσκεται στη διαδικασία γυρισμάτων 
για τη νέα ταινία του Τάκη Γερακίνη «Μοτέρ», 
στην οποία θα υποδυθεί τον κεντρικό ήρωα.
A
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Aπό το

Αποτυχίες «Οι επιτυχίες μάς κάνουν νάρκισσους και οι 
αποτυχίες πιο ανθρώπινους. Η δική μου μεγάλη επαγγελμα-
τική αποτυχία ήταν “Ο βασιλιάς Λιρ”, ίσως η πιο μεγάλη κρίση 
που έχω περάσει στα 36 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. 
Στην προσωπική μου ζωή, μεγάλη αποτυχία θεωρώ όταν 
με κάποιους ανθρώπους παύω να λέω “καλημέρα”. Δεν θα 
ήθελα όμως να φύγω από αυτό τον κόσμο με τέτοιες εκκρε-
μότητες. Γιατί πάντα μπορούμε να δώσουμε και να πάρουμε 
μία συγνώμη».

Βογιατζής Λευτέρης «Μιλάμε κατά καιρούς στο 
τηλέφωνο και θέλω πάρα πολύ να παίξει φέτος, όπως 

σχεδιάζει. Θέλω με όλη την ψυχή μου να γίνει πάλι κα-
λά και να εξακολουθεί να κάνει αυτά τα σπουδαία και 
δημιουργικά πράγματα που κάνει, γιατί του αξίζει. Δεν 
παύω ποτέ να του χρωστάω του Λευτέρη, από την 
εποχή που πρωτοξεκινήσαμε, αυτή την επιρροή του 
να παθιάζεσαι με το θέατρο. Είναι κάτι για το οποίο θα 
του είμαι πάντα ευγνώμων παρά τα όσα συνέβησαν 
μετά στη Σκηνή. Όσα μας χώρισαν είναι μπούρδες».

Γεννήθηκα «Σε μια κλινική στο Κέντρο της Αθή-
νας, αλλά ουσιαστικά μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη. Από 

εκεί έφυγα στα 28 μου, όταν πρωτονοίκιασα το δικό μου 
σπίτι. Η Νέα Σμύρνη είναι τα παιδικά και εφηβικά χρόνια μου, 

η οικογένειά μου, ο φούρνος που είχε ο παππούς μου, τα σχο-
λεία όπου πήγα, τα καλοκαιρινά σινεμά που ήταν ο παράδεισός 
μου. O τόπος που ονειρεύομαι να επιστρέψω όταν γεράσω».

Ζορίζομαι «Κάθε φορά που κάνω πρόβες για ένα έργο. 
Πραγματικά, αυτή η διαδικασία περνάει την ψυχή μου από 
σαράντα κύματα. Ξεκινάω θεωρώντας ότι έχω καταλάβει τα 
πάντα για ένα ρόλο, στη μέση των προβών κάτι παθαίνω, το 
μυαλό μου κλουβιαίνει, αρχίζω και μπερδεύομαι, πανικοβάλ-
λομαι, με καταπίνει το χάος. Μετά κάτι γίνεται και αρχίζω και 
πατάω ξανά στα πόδια μου».

Ήρωες «Δικοί μου ήρωες είναι οι άνθρωποι εκείνοι που είναι 
έντιμοι, καλοί, κάνουν αριστοκρατικές επιλογές χωρίς να έχουν 
χρηματικό περίσσευμα, αυτοί που βοηθούν τους άλλους».

Θάνατος «Τον φοβάμαι. Μικρούς θανάτους βιώνω και 
κάθε φορά που τελειώνει ένα θεατρικό έργο, στην τελευταία 
παράσταση, όταν αφήνω πίσω μου τα κοστούμια, το μακιγιάζ, 
τα λόγια αυτά που με ζόριζαν τόσο στις πρόβες».

Θεός «Δεν μπορώ να καταλάβω την ύπαρξή μου χωρίς να 
πιστεύω στον Θεό. Νιώθω καλύτερα όταν σκέφτομαι ότι υ-
πάρχει. Είμαι πιο ευτυχισμένος τις στιγμές που πιστεύω παρά 
όταν με πιάνουν οι λογικές σκέψεις και αναλύσεις».

Θέατρο «Για μένα, είναι ΤΟ καταφύγιο και ΤΟ ορμητήριο. 
Στο θέατρο ξεφεύγω από τη βαρετή πραγματικότητά μου, 
αποκτά νόημα η ζωή μου. Στο θέατρο, βγάζω τη δύναμη που 
δεν βγάζω στην καθημερινή μου ζωή, κάνω επιλογές που με 
αντιπροσωπεύουν. Στην “κανονική” μου ζωή είμαι πιο δειλός, 
πιο συγκρατημένος, πιο κότα».

Κρίση «Είναι κάθε φορά που η ζωή σου έρχεται τα πάνω 
κάτω. Ως τώρα μου έχει συμβεί δύο-τρεις φορές να έχω περά-
σει πολύ μεγάλες κρίσεις, οι οποίες με οδήγησαν στην ψυχα-
νάλυση. Είναι σαν να ανοίγουν όλα τα συρτάρια του είναι σου 

και να βγαίνουν όλα τα πράγματα έξω. Η ζωή μας, όμως, είναι 
ανολοκλήρωτη αν δεν περάσουμε κάποιες κρίσεις να μας 
ταρακουνήσουν».

Νεοέλληνες «Ευτυχώς μας τελείωσαν. Με την κρίση, αυτό 
το φαινόμενο του Νεοέλληνα με το μούφα lifestyle, τα τέσσερα 
αυτοκίνητα, τη γαϊδουριά της ξέφρενης επίδειξης, την τηλεοπτι-
κή βαρβαρότητα η οποία κατάπιε τόσα και τόσα νέα παιδιά, πάει, 
μας άφησε χρόνους. Αισιοδοξώ ότι σιγά-σιγά θα αρχίσουμε να 
γινόμαστε περισσότερο Έλληνες, παρά Νεοέλληνες».

Όνειρα «Αυτό που ονειρεύομαι είναι ένα δικό μου θεατρι-
κό χώρο. Επειδή έζησα τη θεατρική μου ζωή σε τρεις μεγάλες 
οικογένειες ανά δέκα χρόνια (Σκηνή, Εμπρός, Απλό Θέατρο) κι 
επειδή δεν μου αρέσει άλλο η περιπλάνηση, θα ήθελα να έχω 
ένα χώρο όπου θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας με συναδέλ-
φους, με έναν παραγωγό που θα με εμπιστευόταν».

Οικογένεια «Έχω φτάσει πια στα 58 και λυπάμαι πάρα πο-
λύ που δεν έχω ένα παιδί. Ο γάμος πάντα με απωθούσε, με την 
έννοια ότι δεν μπορώ να φανταστώ δύο ανθρώπους να ζουν 
για πάντα μαζί. Παρόλα αυτά, έχω μεγάλη ανάγκη το ρόλο του 
πατέρα, ανάγκη η οποία υποκαθίσταται από τη σχέση δασκά-
λου-μαθητή που έχω με τους μαθητές μου στις σχολές».

Πολιτικοί «Σήμερα, λείπει ο πολιτικός με Π κεφαλαίο, ο 
ηγέτης που θα εμπνεύσει το λαό σε μια στιγμή τόσο οριακή 
και δύσκολη. Οι πολιτικοί μέσω της τηλεόρασης έχουν γίνει 
πια πάρα πολύ προσιτοί και συχνά γελοίοι. Η τηλεόραση τους 
απομυθοποίησε τόσο πολύ, φανέρωσε το πόσο κακοί θεατρί-
νοι είναι – δεν ξέρουν να ακούν, δεν συνομιλούν».

Τοίχος «Σε έναν τοίχο θα έγραφα: “Είμαστε περαστικοί 
από αυτόν τον κόσμο. Δεν μας ανήκει τίποτα. Είμαστε ενοικια-
στές. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες”».

Φόβοι «Φοβάμαι τη φθορά του σώματος που προηγείται του 
φυσικού θανάτου. Μεγαλώνοντας φοβάμαι πολύ τα αεροπλάνα. 
Επίσης, στο θέατρο, κάθε μέρα έχεις να παλέψεις με διάφορους 
φόβους που σου στήνει το μυαλό σου: Θα θυμηθώ τα λόγια μου; 
Θα είμαι ενδιαφέρων ή θα βαρεθούν που θα με βλέπουν;».

Χρήματα «Ποτέ δεν επεδίωξα να “βγάλω λεφτά”. Έχω 
κάνει και πράγματα τζάμπα, ακόμα και τώρα. Κι ενώ ποτέ δεν 
ήθελα τα πολλά χρήματα, πάντα ήθελα να ζω ευπρεπώς. Κά-
ποτε το είχα πετύχει, αλλά τελευταία όλο και χειροτερεύουν 
τα πράγματα».

Ψέματα «Όταν λέω ψέματα, κοκκινίζω και φαίνομαι. 
Δεν μπορώ να κρυφτώ. Αν νιώθω δυσάρεστα 
με κάποιον άνθρωπο, επίσης μου είναι πολύ 
δύσκολο να το κρύψω. Δεν μου αρέσει 
καθόλου να λέω ή να μου λένε ψέματα. 
Και στο θέατρο, δεν μου αρέσει να παίζω 
ψεύτικα. Θυμάμαι τον Χορν που έλεγε ότι 
το “θέατρο θέλει πιο πολλή αλήθεια από 
την αλήθεια”».

Ώρα να… «…αποτολμήσουμε μια ενδοσκό-
πηση, να αναλάβουμε ο καθένας τις ευθύνες του, να αγαπή-
σουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να 
είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας και τους άλλους».  A  
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 Δημήτρης 
Καταλειφός

O Δημήτρης Καταλειφός 

πρωταγωνιστεί στην «Ολεάννα» 
και καταρτίζει το δικό του 

αφλάβητο για την A.V.

 Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΛΑΤΣΟΥ

I n f o
«Ολεάνα» του Ντέι-

βιντ Μάμετ. Θέατρο 

Εμπορικόν, Σαρρή 11, 

Ψυρρή, 2103211.750
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Victoria Hislop

Δέκα μέ ελληνικό τόνό
Η κοσμαγάπητη συγγραφέας επανέρχεται 

με μια συλλογή διηγημάτων που εμπνέονται 
από τη σύγχρονη Ελλάδα

Του Δημητρη Καραθανου

«Χρόνια πριν, είχα κληθεί να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα 
για μια βρετανική εφημερίδα. Ενδόμυχα βαρυγκωμούσα. Τι να έγρα-
φα; Για τον Άγιο Βασίλη, που ξέχασε το ραντεβού; Τότε θυμήθηκα κάτι.  
Έχοντας επισκεφθεί τη Λευκωσία, δεν μπορούσα να απαλλαγώ από 
το συναισθηματικό αντίκτυπο των “δέντρων των αγνοουμένων”. Ε-
κείνα τα κλαδιά, διακοσμημένα με φωτογραφίες των ελληνοκύπριων 
αγνοούμενων της τουρκικής εισβολής του ’74, έμοιαζαν να παρωδούν 
κάθε γιορτινό δέντρο που δέσποζε στα αγγλικά σαλόνια».

τ
ο στιγμιότυπο αυτό, το οποίο εντυπώθηκε στη μνήμη της Victoria Hislop, 
αξιοποιήθηκε στο «Ένα δέντρο αλλιώτικο», μία από τις δέκα ιστορίες της πρό-
σφατης συλλογής «Ο τελευταίος χορός» (εκδ. Διόπτρα). Η συγγραφέας των 
μπεστ σέλερ «Το νησί», «Ο γυρισμός» και «Το νήμα» επιλέγει ξανά τη χώρα μας 

ως αφηγηματική έδρα της πρώτης απόπειράς της στη διηγηματογραφία. Όπως 
περιγράφει τη διαδικασία και η ίδια, «το διήγημα είναι σαν βουτιά στη θάλασσα χωρίς 
προστατευτικό κιγκλίδωμα. Δεν έχεις την πολυτέλεια να πλατσουρίσεις στα ρηχά για 
να δοκιμάσεις τη θερμοκρασία. Απλώς πηδάς. Για το συγγραφέα συνιστά μια πιο αυ-
θόρμητη, ακαριαία εμπειρία. Ελπίζω και για τον αναγνώστη». 

Ως η πιο ελληνόφιλη από τους σύγχρονους λογοτέχνες, πώς κατορθώνετε 
να αγγίζετε το κοινό όλου του κόσμου γράφοντας για μια τόσο μικρή χώ-
ρα; Πρόκειται για μια περίπτωση όπου μια σταγόνα νερού συμπυκνώνει 
τον ωκεανό; Θα μπορούσε να ισχύσει για την ποίηση κάτι τέτοιο, είναι όμως 
δύσκολο να βρεθεί τόση δύναμη στην πρόζα. Προτιμώ να σκέφτομαι τις ιστορίες 
μου σαν φωτογραφικά ενσταντανέ της Ελλάδας. Αν τα τοποθετήσεις σε ένα άλ-
μπουμ, μπορεί να δεις ένα ολοκληρωμένο κάδρο της ανθρώπινης συνθήκης. 

Τι ακριβώς είναι το διήγημα «Ένα δέντρο αλλιώτικο»; Μια ανατομία της ελ-
ληνοκυπριακής μητριαρχίας; Ένα διακριτικό σχόλιο πάνω στα τοπικά ήθη; 
Ένα μείγμα των παραπάνω. Η πρωταγωνίστρια είναι μια αουτσάιντερ σαν εμένα, 
όποτε επισκέπτομαι τη χώρα. Ερχόμενη αντιμέτωπη με την κτητικότητα της υπο-
ψήφιας πεθεράς της, καθώς και με το χαμό των ελληνοκυπρίων το ’74, σοκάρεται. 
Οι οικογενειακοί δεσμοί στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι πολύ πιο ισχυροί από ό,τι 
στη Βρετανία. Πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο επανέρχομαι συχνά πυκνά.

Δικαιολογείται τέτοια προσκόλληση στο παρελθόν; Αμέτρητοι λαοί έχουν 
υποστεί εθνικές τραγωδίες. Ίσως το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν 
υπήρξε φινάλε, ότι δεν ξέρουμε πού και πώς κατέληξαν οι αγνοούμενοι, στερεί 
από τους ανθρώπους την αίσθηση του επιλόγου που θα τους επέτρεπε να κοιτά-
ξουν παραπέρα. Κάτι τέτοιο δικαιολογεί όλη την πίκρα και το θυμό του κόσμου. 
Δεν πιστεύω πως μπορούν όλες οι αντιξοότητες να καταχωνιαστούν στο παρελ-
θόν. Ενίοτε οι επιπτώσεις είναι διαχρονικές, όπως στην περίπτωση της Κύπρου. 
Μπορεί όμως κανείς να απαγορεύσει στη θλίψη να κάνει κουμάντο στη ζωή του.

Θα χαρακτηρίζατε τη φιλοπεριέργεια σαν το πιο καλλιεργημένο από τα 
χαρίσματά σας; Ίσως, αλλά δεν θα το ονόμαζα «χάρισμα». Όλοι διαθέτουμε πε-
ριέργεια, οι πάντες θέλουν να ρωτήσουν πράγματα, να μάθουν τι κρύβεται πίσω 
από κλειστές πόρτες. Έχει να κάνει κυρίως με την ένταση του πάθους. Ορισμένοι 
αδιαφορούν απέναντι σε οτιδήποτε δεν κινείται γύρω από το μικρόκοσμό τους. 
Εγώ αρέσκομαι να ξεμακραίνω από την προστατευμένη ζώνη. Το θεωρώ απαραί-
τητο τόσο για ένα συγγραφέα, όσο και για όποιον επιθυμεί να ζήσει.

Τι γίνεται με τους Κύπριους φίλους σας αυτές τις ημέρες; Ή με τους Βρετα-
νούς με συμφέροντα στην Κύπρο; Είναι όλοι αναστατωμένοι. Δεν ξέρω τι να 
τους συμβουλέψω. Το μόνο παρήγορο είναι ότι ελάχιστοι ανάμεσά τους διαθέ-
τουν καταθέσεις άνω των εκατό χιλιάδων! A

Επιμέλεια: 
ΑγγΕλιΚΗ ΜΠιρΜΠιλΗ

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

bookvoice
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.

i n f o
H συλλογή διηγημάτων της 

Victoria Hislop «Ο τελευταίος 
χορός» κυκλοφορεί στις 3/4 

από τις εκδόσεις Διόπτρα. 
4/4, η συγγραφέας

παρουσιάζει το βιβλίο στο 
ξενοδοχείο Βυζαντινό 

(ρήγα Φεραίου 106) στην 
Πάτρα. 6/4, θα συναντήσει 

το κοινό της στις 12 
το μεσημέρι στο θέατρο 

αυλαία (Πλατεία Χ.α.ν.θ.) 
στη θεσσαλονίκη.

Διαβάστε 
ολόκληρη 

τη συνέντευξη 

www.athens voice.gr
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   Άρθρουρ Μίλερ, Λουί Μπονι-
ουέλ, Ζορζ Σιμενόν, Άρθουρ 

Κέσλερ, Αγκάθα Κρίστι, Αντρέ Μαλ-
ρό... Μερικοί μόνο απ’ όσους εκθεία-
σαν το «Λάθος», μία από τις σημαντι-
κότερες αλληγορίες για τον ολοκλη-
ρωτισμό. Μισόν αιώνα σχεδόν από την 
πρώτη του έκδοση, το μυθιστόρημα του 
Αντώνη Σαμαράκη βγαίνει ξανά, όπως 
κι όλα τα βιβλία του, από τον Ψυχογιό.

   Αρχές Ιουνίου, μαζί με το «Λά-
θος» αναμένονται κι οι συλλογές 

διηγημάτων «Ζητείται ελπίς», «Αρνού-
μαι», «Το διαβατήριο». Και μόνο οι τίτ-
λοι, πιο επίκαιροι από ποτέ! 

   Η συγγραφική ορμή, όπως την 
περιέγραψε ο Τζον Στάιμπεκ 

στο –φημισμένο για τις συνεντεύ-
ξεις του– «Paris Review»: κάτι σαν «το 
σπέρμα που συγκεντρώνεται από ολόκερο 
το είναι του άντρα, καθώς παλεύει να ει-
σέλθει σε μια κοιλότητα». Και οι κριτι-
κοί; «Φιλοπερίεργες βδέλλες που ζουν 
ευτυχισμένες χάρη στο έργο άλλων» και 
των οποίων οι νουθεσίες φτάνουν ό-
ταν «είναι πλέον αργά»...

   Το έργο του Αμερικανού νομπε-
λίστα περνάει στον κατάλογο του 

«Παπαδόπουλου», αρχής γενομένης 
με το «Άνθρωποι και ποντίκια», σε νέα 
μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπου-
λου. Το δε «Paris Review», που γιορτά-
ζει φέτος τα 60 χρόνια του με καθημε-
ρινές αναρτήσεις στο fb, επί Ψυχρού 
Πολέμου συνεργαζόταν στενά με τη 
CIA, σύμφωνα με πρόσφατο, εκτενές 
ρεπορτάζ του salon.com! 

   Ένα από τα βασικά καθήκοντα 
μιας Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι 

η καταγραφή του τι εκδίδεται. Η δική 
μας έχει να ανακοινώσει στοιχεία της 
τρέχουσας βιβλιογραφίας από το μα-
κρινό 2000. Το πρόγραμμα ψηφιοποί-
ησης βαδίζει κι αυτό με ρυθμούς χελώ-
νας. Πάλι καλά που το κτίριο της οδού 
Πανεπιστημίου, χωρίς φύλαξη και χω-
ρίς σύστημα πυρόσβεσης, δεν έπιασε 
ως τώρα φωτιά. Καθαρή σύμπτωση.

   Σας αρέσει ο Γκράχαμ Σουίφτ; 
Η Εστία ετοιμάζει τρία βιβλία 

του. Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά 
του «Wish you were here», τη συλλογή 
αυτοβιογραφικών δοκιμίων «Making 
an elephant» και τις βραβευμένες με 
Μπούκερ «Τελευταίες εντολές» σε και-
νούργια μετάφραση της Άντζελας 
Δημητρακάκη υπό τον τίτλο «Tελευ-
ταίος γύρος». Ραντεβού με τον Βρετα-
νό συγγραφέα αυτοπροσώπως, στις 15 
Μαΐου, στον Ιανό.  ●

Λεπτομερειες

Από τη ΣΤΑυρΟυλΑ ΠΑΠΑΣΠυρΟυ
stavroulapapaspirou@gmail.com

«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 καθόλου δήθεν) γραφής, που σου θύμιζε πως 
αξία δεν έχει το «τι» αλλά «πώς» το λες – απόδειξη σεβασμού στο μόχθο των άλλων 
(όταν φυσικά υπάρχει). Τέλος, αποτελεί ολοκλήρωση ενός απαραίτητου για όποιον 
αγαπάει το θέατρο ιστορικού εργαλείου, καθώς απ’ όλους τους τόμους περνάει σχε-
δόν όλη η θεατρική παραγωγή από το 1976 μέχρι το 2011. Δ.Μ.      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

20 χρόνια Μεταίχμιο

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο μάς 

καλούν να γιορτάσουμε μαζί 

τα 20 χρόνια τους σε μια βραδιά 

με καλή μουσική, μεζέδες και 

κρασί. Εκεί θα είναι και πολλοί 

από τους συγγραφείς του που 

αγαπάμε. Πολυχώρος Μεταίχμιο, 

Ιπποκράτους 118, Αθήνα, 29/3, 

από τις 19.00
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«One step ahead»! Είδα πολλές καλές, 

πολύ καλές, υπέροχες ταινίες στο 15ο 

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: 

για Φινλανδούς αυτιστικούς πολίτες Ά  

κατηγορίας, όπου το κοινωνικό κράτος 

όχι απλώς δεν τους πετάει στο περι-

θώριο, αλλά τους ενισχύει για να φτιά-

χνουν πανκ ροκ μπάντες· για κινητές 

βιβλιοθήκες που σπάνε τον αποκλεισμό 

της γνώσης στη Μογγολία ή το Μπαν-

γκλαντές· για τους τελευταίους Έλληνες 

της Κωνσταντινούπολης, για Αθηναίους 

που εγκαταλείποντας το άστυ της κρί-

σης προσπαθούν να στήσουν κοινωνι-

κούς συνεταιρισμούς στην Ικαρία, για το 

παιδί που γεννήθηκε αλλά κατάφερε να 

δραπετεύσει από την κόλαση του βορει-

οκορεάτικου Camp 14. 

έ
ίδα το πολιτικό σινεμά του Γκουσμάν 

και όλα τα σχετικά με το χιλιανό πείρα-

μα του Αλιέντε, την επι-

στροφή στην πλατεία 

Ταχρίρ και το τέλος των ψευ-

δαισθήσεων για την «αιγυ-

πτιακή άνοιξη». Χάθηκα στις 

σκοτεινές αίθουσες, γλέντη-

σα τις εικόνες, συμμετείχα 

στο πανηγύρι της πόλης. 

Και χειροκρότησα το «One step ahead» του 

Δημήτρη αθυρίδη, γιατί μίλησε, κατέγραψε 

και καταβυθίστηκε και στη δική μου ζωή. Μα-

ζί μου και εκατοντάδες Θεσσαλονικέων που 

παρακολούθησαν το σκηνοθέτη να παρακο-

λουθεί τις τελευταίες δέκα 

εβδομάδες της προεκλογι-

κής καμπάνιας του μπου-

τάρη. Τότε που ο Άνθιμος 

διατεινόταν πως όσο ζει ο 

κυρ-γιάννης δημαρχιλίκι 

δεν θα δει, και στις λαϊκές α-

γορές οι κυράτσες τον μέμ-

φονταν που θα βάλει πορ-

νό στην TV100. Ήταν σαν 

να βλέπαμε ξανά και ξανά 

τον τελικό του Eurobasket 

του ’87, χωρίς όμως μου-

σική υπόκρουση το «Final 
Countdown» των Europe, 

αλλά το «Blue Bayou» του 

ρόι Όρμπισον. Η αίθου-

σα σειόταν από τα γέλια 

κάθε φορά που έβλεπε 

τον αντίπαλό του Κώ-

στα Γκιουλέκα να ε-

γκαλεί τον κυρ-γιάννη 

υπερασπιζόμενος το 

έργο Παπαγεωργό-

πουλου και δάκρυζε 

ταυτόχρονα κάθε φο-

ρά που το αρχειακό 

footage έδειχνε πλάνα 

με τη σύντροφό του Αθηνά, και τότε που η ο-

μορφιά της προσομοίαζε με ιταλίδα καλλονή 

της Τσινετσιτά αλλά και μετά που ο καρκίνος 

την είχε καταβάλει. 

Και μετά ξανά γέλιο, καθότι ο Μπουτάρης στο 

«One step ahead» μιλά χωρίς φιοριτούρες, 

πωρώνεται, τα χώνει, φέρνει στα πρόθυρα 

εγκεφαλικού ακόμα και τους πιο κοντινούς 

του συνεργάτες με αυτή την ελευθεροστομία 

που δεν έκανε διάκριση ανάμεσα στον ατομι-

κό και το δημόσιο λόγο του. Ευτυχώς ο επικοι-

νωνιολόγος-σκιά του και Αθηναίος Στράτος 

Φανάρας αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα το 

«υλικό» με το οποίο έχει να δουλέψει και αντί 

να καλουπώσει τον κυρ-γιάννη, τον αφήνει να 

παίξει μπάλα ελεύθερα. 

Στο «One step ahead», όπως και καθ’ όλη τη 

διάρκεια του βίου του, ο Μπουτάρης μιλά για 

τα πάντα αμάσητα. για το σεξ, τα κορίτσια, το 

ροκ εν ρολ, τον αλκοολισμό του, την μπαγια-

τίλα της Θεσσαλονίκης, που δεν κάνει δια-

κρίσεις σε αριστερούς και δεξιούς, αλλά και 

το μεγάλο έρωτά του για την πόλη. Τα τατου-

άζ, τα εγγόνια του, τα αμπέλια, τα σκουπίδια, 

τη μοναξιά του, μιας και μετά το θάνατο της 

Αθηνάς η ζωή του ήταν αφόρητη. 

Η ταινία θα βγει σε λίγες μέρες στους κινημα-

τογράφους, και τη συστήνω ανεπιφύλακτα. 

Δεν τον εξωραΐζει, δεν τον 

υμνολογεί, ο Αθυρίδης δεν 

χρησιμοποιεί φτηνά κόλπα για 

να τον κάνει αρεστό. Και ίσως 

καταδεικνύει με τον καλύτε-

ρο τρόπο τη «πολιτική μονα-

ξιά» αυτού του ανεξάρτητου, 

νεωτερικού ανθρώπου, που 

πάνω από όλα βάζει τις ατο-

μικές ελευθερίες. Αποτέλεσμα; Ακόμα προ-

καλεί φόβο στο δεξιό χριστεπώνυμο πλήθος 

και καχυποψία στην αριστερά, που στέκεται 

επιφυλακτική σε συμπεριφορές που εκπο-

ρεύονται από πεφωτισμένους αστούς. A   

Του ΣτέΦανου τΣιτΣοΠουλου 

2310 soul «One Step Ahead», μια διεθνής συμπαραγωγή του ARTE, 
του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της ZDF, 

για τη ζωή του Γιάννη Μπουτάρη 

Ο Μπουτάρης μιλά για 
το σεξ, τα κορίτσια, 
το ροκ εν ρολ, τον 

αλκοολισμό του, την 
μπαγιατίλα της 
Θεσσαλονίκης

Ένα βήμα 
μπροστα

book voice

Μη βολικές αλήθειες
Της έλέανναΣ ΒλαΣτου

Η ιστορία ξεκινάει τον Φεβρουαρίου του 

2000 –μια γυναίκα καταφθάνει σε μια παρα-

θαλάσσια κωμόπολη με αποσκευές μια μι-

κρή βαλίτσα και μια γυάλα με δύο χρυσόψα-

ρα– και κλιμακώνεται τη Μεγάλη εβδομάδα 

της ίδιας χρονιάς.

η 
ηρωίδα ονομάζεται Γυναίκα (με γ κεφα-
λαίο) και η κωμόπολη Χ. Οι κάτοικοί της 
είναι αρχετυπικοί και κατονομάζονται με 
την ιδιότητά τους: ο Δήμαρχος, ο Παπάς, 

ο Φαρμακοποιός, ο Κουρέας, ο Επιστάτης, το 
Παιδί, οι Ξένοι (βλ. αλλοδαποί) κ.λπ. Μόνο τα 
χρυσόψαρα φέρουν το όνομα των αρχαγγέλων 
Μιχαήλ και Γαβριήλ – σύμφωνα με τη λαϊκή 
παράδοση ο πρώτος συνδέεται με το θάνατο 
προσώπου, ενώ ο Γαβριήλ είναι ο κομιστής του 

μηνύματος της γέννησης του Χριστού. Ενόσω η 
Γυναίκα ισχυρίζεται ότι περιμένει –με περίσσια 

υπομονή, όπως της δίδαξε η πίστη της– έναν άγνωστο άντρα, περίεργα γεγονότα 
λαμβάνουν χώρα: η γη παύει να είναι γόνιμη, η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος 
είναι συνηθισμένη, τα καιρικά φαινόμενα γίνονται ακραία, ένα παράξενο ζώο 
γεννιέται, μια κλοπή ασυνήθιστη ταράζει τους κατοίκους. Το χειρότερο, όμως, 
είναι ένας συνεχής και υπόκωφος ήχος σε χαμηλή κλίμακα (πρώτη η Γυναίκα τον 
αντιλαμβάνεται), ο οποίος διχάζει τους κατοίκους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι τον 
ακούνε και άλλοι όχι. Όλα αυτά τα σημάδια θα έπρεπε να οδηγήσουν σε αλλαγές, 
αλλά εκεί που δείχνει ότι κάτι ότι πάει να αλλάξει, όλα μένουν τα ίδια.  Γιατί; Γιατί 
η κωμόπολη Χ. είναι τοξική, ένας τόπος βαλτώδης μέσα στον οποίο βουλιάζουν οι 
πάντες. Πρώτα οι γηγενείς, με τη δικιά τους κλίμακα αξιών και προτεραιοτήτων, 
τις παγιωμένες αντιλήψεις τους, την έννοια του ηθικού στραμπουλιγμένη, και 
μετά τα παιδιά τους που δεν είναι τίποτα περισσότερο από αντιγραφείς συμπε-
ριφορών ενηλίκων. Τα σαθρά θεμέλια της κωμόπολης Χ. δεν ανέχονται το δια-
φορετικό – είτε άνθρωπος είτε ζώο, δεν έχει θέση στον τόπο αυτό. Η άφιξη της 
Γυναίκας λειτουργεί ως θρυαλλίδα, είναι η «αρχή του κακού» που δυναμιτίζει μια 
ήδη εύθραυστη κατάσταση. Η Μαρία Φακίνου (γ.1976) γράφει για μια δυστοπία 
με τρόπο ρεαλιστικό, γράφει μεστά διά της αφαίρεσης, γράφει μια νουβέλα για 
θέματα μεγάλα, για τα σημάδια που πρέπει να μεταφράζονται, τις σωστές ερωτή-
σεις που πρέπει να θέτονται και τις αλήθειες που ξεβολεύουν. Μπράβο. A   

«Κι όταν τον είδε πάλι μπροστά της, του 
είπε εκείνη, χωρίς να έχει να της πει κάτι 
καινούργιο, όταν τον είδε πάλι περίεργο 
και προβληματισμένο, όταν τον είδε να 
μη τη βάζει πάλι σε πρώτο 
πλάνο, παρ’ όλο που ήταν 
εκεί μπροστά του ύστερα 
από σχεδόν μια βδομάδα 
που είχαν να ιδωθούν, τό-
τε κατέρρευσε τελείως. 
Δεν μπορούσε να εξηγή-
σει γιατί. Δεν θα έπρεπε 
λογικά να συμβεί κάτι 
τέτοιο, ήταν ετερόφωτη, 
αυτοδημιούργητη, με 
την έννοια ότι δεν είχε 
ανάγκη κανέναν, δεν 
έπρεπε δηλαδή να έχει 
ανάγκη κανέναν, είχε 

τη δουλειά της, τα λεφτά της, το σπίτι της, 
τ’ αμάξι της, ύστερα δεν ήταν κανένα α-
σχημόπαπο, πάντα της κύκνος ήταν, τις 
μπαταρίες της μπορούσε να γεμίσει όποτε 
ήθελε, που έλεγε ο λόγος, τότε λοιπόν για-
τί κατέρρευσε στην ιδέα ότι οι προσδοκίες 
της για μια συνέχεια στη σχέση της, για 
μια ενδεχομένως καινούργια αρχή, κατέρ-
ρεαν κι αυτές». 
η μια «γωνία» του τριγώνου είναι ένας ψυ-
χολόγος που θέλει ν’ αλλάξει τον εαυτό του. 
η άλλη είναι  ένας ιδεαλιστής συγγραφέας, 
ανερχόμενο πολιτικό στέλεχος. Βλέπουν 
και οι δύο μια γοητευτική καριερίστα που 
δεν μπορεί να αποφασίσει ποιον από τους 

δύο θέλει περισσότερο. Ή 
και τους δύο; τα μπρος πί-
σω των σχέσεών τους κα-
θορίζονται από το περιβάλ-
λον, τους φόβους, τις ανα-
σφάλειες και τις προθέσεις 
τους. ο Δημήτρης Γρυπαίος 
παρακολουθεί κατά πόδας 
τους ήρωες και δεν αφήνει 
τίποτα στο σκοτάδι: σκέψεις, 
πρ άξ εις,  υπ ονο ούμ ε να … 
Ποιος ξέρει; Σίγουρα κάποιος 
μπορεί να αναγνωρίσει μια ε-
ρωτική του σχέση εδώ. 

Η αρχή του κακού 

Μαρία Φακίνου,  εκδ. Καστανιώτη

ΤΟ φιΛμ ΤΗΣ αΛΗθειαΣ
Ένα ερωτικό τρίγωνο 
ξετυλίγεται στα «καρέ» 
του βιβλίου του Δημήτρη 
γρυπαίου «Το φιλμ της 
αλήθειας» (εκδ. Ωκεανίδα)
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Κ. Βήτα, σελ. 37

I n f o Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 5, 6, 7/4, 20.00. € 15, 30, 40, 60. Από τα ταμεία του ΜΜΑ και του Θεάτρου Ολύμπια. Τηλ. αγορά εισιτηρίων:  210 7282.333 

ΡωμΑίος 
ΑγΑπΗςε ΙουλΙέττα

Μπορεί η ιστορία τους να μην είχε happy 
end, το μπαλέτο όμως «Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα» σε μουσική Σεργκέι 
Προκόφιεφ και χορογραφία Ρενάτο 

Τζανέλλα που ανεβαίνει από την ΕΛΣ στο 
Μέγαρο Μουσικής είναι μια ευτυχισμένη 

στιγμή για το χορό.

Πέρυσι την άνοιξη καταχειροκροτήθηκε το συγκε-
κριμένο μπαλέτο, και νομίζουμε πως ήταν από τις 
καλύτερες κινήσεις της Εθνική Λυρικής Σκηνής 
να το ανεβάσει και πάλι για όσους το έχασαν. Με 
τα κοστούμια της Σήλιας Κριθαριώτη να κάνουν 
τη διαφορά, δίνοντας στίγμα εποχής μέσα από μο-
ντέρνα ματιά, και το χορογράφο –ενθουσιασμένο 
ίσως και από το γεγονός πως ο έρωτας των δύο παι-
διών άνθισε (και πέθανε) στη γενέθλια πατρίδα του 
Βερόνα– να στήνει μια εμπνευσμένη χορογραφία 
που ανατρέπει πολλές φορές τη φόρμα του κλα-
σικού μπαλέτου. «Είναι τόσο ισχυρός ο έρωτας ώστε 
να οδηγήσει δύο νέους σε πράξεις τέτοιας απόγνωσης 
προκειμένου να υπερασπιστούν ό,τι έχουν πιο σημαντι-
κό; Πιστεύω πως ναι!» λέει ο Ρενάτο Τζανέλλα και 
στέλνει στη σκηνή τα ζευγάρια Ευρυδίκη Ισαακί-
δου - Ντανίλο Ζέκα (5, 7/4) και Μαρία Κουσουνή 
- Βαγγέλη Μπίκο (6/4) να χορέψουν τους ομώνυ-
μους ρόλους μέχρι το τέλος –άλλη μια ανατροπή–, 
καθώς ξεψυχούν μαζί. Την Ορχήστρα της ΕΛΣ δι-
ευθύνει ο αρχιμουσικός Λουκάς Καρυτινός. Με 
την Ορχήστρα και το Corps de ballet της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής. -ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ
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ARTIST FOR ATHENS PRIDE V
Η γκαλερί The Breeder διοργανώνει την πέμπτη 
ετήσια έκθεση και δημοπρασία έργων σύγχρονης 
τέχνης που προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς από 24 
καταξιωμένους καλλιτέχνες. Tα έσοδα θα δοθούν 
για την υποστήριξη του Athens Pride. Επιμέλεια: 
Andrea Gilbert. Έργα προσφέρουν οι: Ανδρέας 
Αγγελιδάκης, Λυδία Ανδριώτη, Άγγελος Πλέσ-
σας, Κων/νος Κακανιάς, Christa Holka κ.ά. 30/3, 
Ιάσωνος 45, 210 3317. 527

ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΦΑΚΟΥ
Ανοιξιάτικες περίτεχνες εικόνες με «πρωταγωνι-
στές» γυναικεία πρόσωπα ή ανθρώπινες μορφές 
που μοιάζει να κυκλοφορούν στο λαβύρινθο ενός 
πολύχρωμου λουλουδένιου κόσμου. Μέσα από 
έργα ζωγραφικής, καλλιτεχνικών κατασκευών 
(φορέματα από χαρτί) και κοσμήματος, όλα με 
έντονη αναφορά στην άρτε πόβερα. Σαν ένα μι-
κρό tribute στον κόσμο των ονείρων. 28/3 - 16/4, 
Αστρολάβος - Artlife, Ηροδότου 11, Κολωνάκι 

NEW WORLD
Πώς θα είναι ο κόσμος μας 18 χρόνια μετά, το έ-
τος 2031, αν όλα συνεχίσουν να είναι όπως είναι 
σήμερα; Ωμοφαγία, ζούμπα, αυτοβελτίωση και 
πολιτική ορθότητα σε μια παράσταση εμπνευσμέ-
νη από τα μυθιστορήματα «1984» και «Θαυμαστός 
καινούριος κόσμος» που αυτοπροσδιορίζεται ως 
κυβερνοπάνκ πολιτική κωμωδία. Σκηνοθεσία: Ε-
λεάνα Τσίχλη. 28/3 - 26/4, Θέατρο 104, Ευμολπι-
δών 41, Γκάζι, 210 3455. 020

ΖUBIN ΜΕHτΑ 
O κορυφαίος μαέστρος διευθύνει τη Φιλαρμονι-
κή του Ισραήλ, δύο μεγάλα συμφωνικά έργα: τη 
Συμφωνία αρ. 41 «του Διός» του Μότσαρτ και την 
5η Συμφωνία του Μάλερ. Τα καθαρά έσοδα που 
θα προέλθουν από την πώληση των εισιτηρίων 
της συναυλίας θα δοθούν στο Σωματείο ΕΛΙΖΑ - 
Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού. 2/4, 
20.30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος 
Λαμπράκης, 210 7282.333

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. 

Η μεγάλΗ κάι θάυμάστΗ ιστοριά του εμποριου
Το τέλος των ιδεολογιών, η κυριαρχία του καπιταλισμού και τα όρια της ηθικής θέτο-
νται μέσα από την αλληγορική παράσταση του Joël Pommerat, που λέει τα πράγματα 
με το όνομά τους. Δύο ιστορίες, δύο διαφορετικές εποχές, κοινός τόπος. Στα τέλη της 
δεκαετίας του ’60 προσπαθούν 4 πλασιέ να μυήσουν στα κόλπα της δουλειάς έναν 
ιδεαλιστή, που αρνείται να ενδώσει χρησιμοποιώντας επιχειρήματα από το Μάη του 
’68. Στις αρχές του 21ου αιώνα ο πρώην ιδεαλιστής έχει γίνει ισχυρός έμπορος και με 
τη σειρά του προσπαθεί να μυήσει 4 άλλους άντρες. Διαφορετικές συνθήκες, διαφορε-
τική κοινωνικό/πολιτική ατμόσφαιρα, αλλά η ίδια «καπιταλιστική φαρέτρα». Μήπως, 
τελικά, εκείνο που όλοι εμπορευόμαστε δεν είναι παρά η ίδια η ύπαρξή μας; 28/3 - 31/3, 
20.30, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Λεωφ. Συγγρού 107, 210 9005.800
Στα γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους. € 28, 18, 15, (μειωμένο) 10, 12,15
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Christa  Holka, «Rod Tomas»
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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

ΠΑιδιΑ τΟΥ ΠΑτΡΟς
Ένας πρώην καθολικός ιερέας στη Βικτόρια της 
Αυστραλίας βίαζε ανήλικα παιδιά. Ηλικιωμένος 
πια, στέλνει επιστολές σε όλα τα θύματά του να 
τον συναντήσουν με σκοπό να απολογηθεί για 
ό,τι τους είχε κάνει. Μόνο τρεις ανταποκρίνονται 
στο κάλεσμά του. Δύο γυναίκες και ένας άντρας. 
Κείμ.-σκην.: Στέφανος Κακαβούλης. Παίζουν: Σπ. 
Φωκάς, Γ. Τσουρανάκης κ.ά. Βρυσάκι, Βρυσακίου 
17, Μοναστηράκι, 210 3390.447

LOOT
Τι γίνεται όταν η τεράστια λεία μια ληστείας ετοι-
μάζεται να θαφτεί με τιμή και δόξα στην κηδεία 
της συζύγου ενός ευυπόληπτου πολίτη; Η ιδιοφυ-
ής και πoλυβραβευμένη μαύρη κωμωδία του Joe 
orton «κοιτάζει» το συντηρητισμό της εκκλησίας, 
τις κοινωνικές πεποιθήσεις για το θάνατο αλλά και 
την ακεραιότητα της αστυνομίας. Σκην.: Γιώργος 
Σουξές. Θέατρο της Ημέρας, Γεννηματά 20, Αμπελό-
κηποι, 210 6929.090

δΕιΝΟςΑΥΡΟι 
τΗς ΠΑτΑΓΟΝιΑς
Αναπαραστάσεις 15 ειδών δεινοσαύρων σε 
πραγματικό μέγεθος, μία ταινία για τον τρόπο 
ζωής και την εξαφάνιση των τεράστιων θη-
λαστικών και πολλά άλλα περιμένουν τους 
επισκέπτες της έκθεσης, η οποία μετράει ήδη 
80.000 επισκέπτες, και πήρε παράταση ως το 
τέλος Μαΐου με νέο μειωμένο εισιτήριο των € 
4 για τα απογεύματα των καθημερινών. Κέντρο 
Ιππασίας, έως 31/5, Ολυμπιακά Ακίνητα, Γουδή, 
210 7701.890
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SILENT SPACE STANDSTILL
Το συναντάμε στις βόλτες στο Μοναστηράκι, όταν 
στρέφουμε το βλέμμα μας ψηλά, ωστόσο λίγοι 
γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν επισκέψιμο αρ-
χαιολογικό χώρο. Ο λόγος για το Tζαμί Τζισδαρά-
κη που δημιουργήθηκε το 1759 και φιλοξενεί για 

πρώτη φορά μια εικαστική έκθεση με θέμα τον 
ήχο, συστατικό στοιχείο της αρχικής λειτουργίας 
του Τζαμιού, που ωστόσο απουσιάζει από το εσω-
τερικό του εδώ και χρόνια. Τέσσερις καλλιτέχνες 
διερευνούν τη σχέση του ήχου με το χώρο και πα-
ρουσιάζουν τις προσωπικές τους εκθέσεις και μία 

performance ο καθένας εντός του Τζαμιού ή στον 
περίγυρό του. Επιμέλεια: Μαρία Θάλεια Καρρά, 
Σοφία Τουρνικιώτη. Συμμετέχουν οι: Αθανάσιος 
Αργιανάς, Tarek Atoui, Cevdet Erek, Dani Gal. Χο-
ρηγός επικοινωνίας: AThens VOice. Τζαμί Τζισδα-
ράκη, 29/3 - 27/4, πλατεία Μοναστηρακίου
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Το σημείο G του Κολωνακίου

τ
ο καινούργιο all day bar άνοιξε μόλις πριν μια εβδομάδα και 
ανήκει στο γνωστό κομμωτή Γιώργο Δουδέση. Βρίσκεται α-
κριβώς δίπλα στο famous κομμωτήριό του και είναι όμορφο, 

με αρχιτεκτονιές που χαρίζουν στιλ και φτιάχνουν ατμόσφαιρα 
– «υπεύθυνος» ο Έντυ Ρόμπερτς του γνωστού αρχιτεκτονι-
κού γραφείου GFRA. Οι καρέκλες, τα φωτιστικά, τα τραπέζια, 
τα αξεσουάρ είναι όλα τους δείγματα του σύγχρονου (όσο και 
υπέροχου) ντιζάιν – το φεγγάρι που φωτίζει από ψηλά είναι 
ένα από τα πιο πετυχημένα της ροκ σειράς επίπλων της Diesel. 
Όλα εδώ μέσα μπερδεύονται γλυκά. Από τις «παράταιρες» κα-
ρέκλες που αφήνουν αμυδρά την εντύπωση πως είσαι σε σπίτι 
(γουστόζου) φίλου, μέχρι τον κόσμο που είναι ένα συνονθύ-
λευμα περαστικών, περίοικων, διάσημων και μη πελατών του 
Γιώργου από δίπλα. 
Ανοιχτό από το πρωί μέχρι όσο πάρει το βράδυ, έχει όλα όσα 
μπορεί να θελήσει ο περιπλανώμενος του κέντρου την ώρα της 
δίψας ή και της πείνας του. Σάντουιτς σε ποικιλία ψωμιών και 
σε ποικιλία γεύσεων, φρέσκες σαλάτες, τάπας, μικρά εύκολα 
πιάτα που επίσης εύκολα μοιράζονται σε μια παρέα. Όλα τους 
νόστιμα και πρωτότυπα, συνδυάζουν τα ελληνικά προϊόντα με 
τις διεθνείς γεύσεις. Για να πάρετε μια ιδέα, υπάρχει σάντουιτς 
με τοσταρισμένες φέτες χωριάτικου ψωμιού, με μορταδέλα, 
λαδοτύρι, ντοματίνια, ρόκα και μαρμελάδα αχλαδιού αρωμα-
τισμένη με μουστάρδα, μίνι μπριός με μους σολομού και κρέμα 
τυριού αρωματισμένη με πιπεριές Φλωρίνης. Αλλά και τα τά-
πας... ελληνικά μιλάνε. Όπως τα κροστίνι σκόρδου με τη φάβα, 
τα κρεμμύδια και το ξυδάτο χταπόδι. Υπάρχει και πικάντικη 
σούπα γκασπάτσιο, καρπάτσιο μοσχαριού, σαλάτα με τόνο μα-
ρινέ και πολλά ακόμη, οι γεύσεις συνέχεια θα ανανεώνονται. 
Κοντά σ’ αυτά υπάρχει και ενημερωμένη κάβα κρασιών, αλλά 
και το... βαρύ πυροβολικό, δηλαδή δυνατά, επίσης πρωτότυπα 
κοκτέιλ. Στα συν οι τιμές που είναι κάτι παραπάνω από καλές, 
τα τάπας ξεκινούν από € 2, οι σαλάτες από € 6, το ποτήρι κρασί 
€ 4. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8.30 το πρωί, τις Κυριακές από 
τις 12.30 μ.μ.
G, Βουκουρεστίου 39 & Τσακάλωφ, 210 3629.086

ΕΚ ΤΕ ΛΕΣΗ
 
Βράζουμε σε κατσαρόλα με νερό α-
λατισμένο τα φετουτσίνι, τις λιαστές 
ντομάτες και τα κουνουπιδάκια, όσο 
χρόνο γράφουν στη συσκευασία 
τα φετουτσίνι. Τα σουρώνουμε, τα 
ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα και 
προσθέτουμε τα ξερά μυρωδικά, την 
πέστο, το μαύρο και το πιπέρι καγιέν 
και ανακατεύουμε να αναμειχθούν όλα 
καλά. Σε ένα μπολ χτυπάμε το γάλα με 
τα αυγά και ρίχνουμε το μείγμα στην 
κατσαρόλα με τα φετουτσίνι. Ανακα-
τεύουμε μαλακά να πάει το μείγμα 
παντού. Βάζουμε την κατσαρόλα σε 
μέτρια φωτιά, ανακατεύουμε ελαφρά 
μέχρι να «τραβήξει» τα ζουμιά από τα 
αυγά και το γάλα (όχι να στεγνώσει). 
Σερβίρουμε ζεστά με την παρμεζάνα 
και ρίχνουμε από πάνω λίγο ψιλοκομ-
μένο φρέσκο βασιλικό ή μαϊντανό. 

Απολαύστε το πιάτο με 
το ιταλικό κόκκινο ξηρό 
κρασί Sangiovese di 
Romagna Doc με την 
ελαφρά πικρή γεύση.

Τι θα 
χρειαστούμε

4 φωλιές φετουτσί-
νι λευκά και πράσι-
να (με σπανάκι)

½ φλιτζάνι φρέσκες 
ή κατεψυγμένες 
κορφές μπρόκολου

1 φλιτζάνι λιαστές 
ντομάτες κομμένες 
σε κομμάτια

2 κουταλιές σού-
πας έτοιμη σάλτσα 
πέστο 

1 κουταλάκι τσα-
γιού ανακατεμένα 
ξερά μυρωδικά της 
αρεσκείας σας (ρί-
γανη, ματζουράνα, 
θυμάρι)

1 κουταλάκι τσα-
γιού φρεσκοτριμέ-
νο μαύρο πιπέρι 

½ κουταλάκι τσα-
γιού πιπέρι καγιέν 

2 αυγά φλιτζανιού 
γάλα με χαμηλά 
λιπαρά

¼ φλιτζανιού τριμ-
μένη παρμεζάνα 

¼ φλιτζανιού ψι-
λοκομμένο φρέσκο 
βασιλικό (ή μαϊντα-
νό αν σας αρέσει πιο 
πολύ) 

Φετουτσίνί 
με μπρόκολο, λιαστές 
ντομάτες και πέστο

H συνταγή τήσ εβδομαδασ 
     απο τα

Μερίδες 

2

Κρήτη, στην υγειά μας!
Αν και η ντόπια κουζίνα της κάνει θραύση εδώ και 

αρκετά χρόνια παγκοσμίως, στον τομέα «οίνος» 

είχε μείνει λίγο πίσω. Τις τελευταίες δεκαετίες, ό-

μως, οι Κρητικοί το είδαν αλλιώς. Ταξίδεψαν έξω 

σπουδάζοντας την τέχνη, απέκτησαν τεχνο-

γνωσία, στράφηκαν ξανά σε παλιές γηγενείς 

ποικιλίες. Σήμερα οι ξένοι δημοσιογράφοι 

οίνου μιλούν με ενθουσιασμό για τα κρητι-

κά κρασιά, διεθνή περιοδικά τούς αφιερώ-

νουν ενθουσιώδη άρθρα, στους διαγωνι-

σμούς «εντός» ή στο εξωτερικό σαρώνουν 

τα βραβεία – στα πρόσφατα Greek Wine 

Awards της Γερμανίας οι Μανουσάκης και 

Δουλουφάκης πήραν τα χρυσά, ενώ πολλά 

βραβεία πήραν και οι υπόλοιποι κρητικοί 

οινοποιοί. Πλυτό, βιδιανό, ρωμαίικο, κοτσι-

φάλι, μαντιλάρι είναι οι πιο γνωστές παλιές 

ποικιλίες της Κρήτης και είναι κάτι παραπά-

νω από σίγουρο ότι θα αρχίσουν να συζη-

τιούνται πολύ, κυρίως δε... να πίνονται!   

Γαριδοπατατίνι
Nηστίσιμο και... κολασμένο! Σκέψου πατατάκι λεπτοκομμένο 

και κριτσανιστό κι ανάμεσά του μπερδεμένη μπόλικη ψιλή 

γαριδίτσα. Έρχεται στο τραπέζι σε ξέχειλο πιάτο που αναδύει 

γαργαλιστική (ελαφριά) μυρωδιά σκόρδου και είναι στολι-

σμένο με φρέσκα φυλλαράκια μαϊντανού. Τη σούπερ νοστι-

μιά την ανακαλύψαμε στο μεζεδοπωλείο «Ο Γέρακας», μαζί 

με άλλα ωραία, καλό κρασί και φτηνές τιμές. Βοιωτίας 17, Γέρα-
κας, 210 6613.646, ανοιχτά από το πρωί, κλειστά Δευτέρα. 
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*	 νέο
C	 μέχρι			15
œ	 μέχρι	25
œœ	 μέχρι	40
œœœ	 45+
Ξ	 Ξενυχτάει	(μετά	τη	1.00	π.μ.)
Σ/Κ	 Ανοιχτό	Σάββατο/	
	 (ή)	Κυριακή	μεσημέρι
Μ	 Ανοιχτό	μεσημέρι
	 Τιμές	χωρίς	κρασί
A.V.	 Μην	ξεχάσεις	να	πάρεις					
	 την	Athens	Voice	
	 φεύγοντας	

Κέντρο

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	
Ελληνική	γεύση	στην	καλή	
εκδοχή	της,	συχνά	αφιερώ-
ματα	σε	τοπικές	κουζίνες.	
Ιδανικός	χώρος	και	για	
επαγγελματικά	γεύματα.	
Σάββατο	βρ.	και	Κυρ.	με-
σημέρι	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

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

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	

 boLLYWooD				
Ελασιδών 29 & Κωνσταντινουπόλεως 
44, Γκάζι, 210 3450.041Το	πρώην	
γκαράζ	μεταμορφώθηκε	σε	
φάνκι	ινδικό	με	τεράστιους	
χαμηλούς	καναπέδες,	
τραπέζια	και	σκαμπό	από	

βαρέλια,	διπλή	μπάρα.	
Δυνατή	μουσική	από	dj,	αυ-
θεντική	ινδική	κουζίνα,	από	
τα	νέα	hot	spot	της	πόλης.	
Δευτέρα	κλειστά.	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	α-
πίστευτες	τιμές.	Κάθε	μέρα	
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

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

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

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

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

ΕΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 215 5559.990  
Το	παλιό	–και	σήμα	κατατε-
θέν	της	περιοχής–	καφενείο	
του	Παγκρατίου	έχει	μετα-
μορφωθεί	σ’	ένα	χαλαρό	
ζεστό	χώρο	με	design	
πινελιές.	Πιάτα	ελληνικής	
σπιτικής	κουζίνας	αλλά	και	
θαλασσινά.	œ Μ

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

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

κΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 
210 6453.179/ 698 3134731	Γλυκός	
χώρος	με	άρωμα	γυναίκας	
και	φωτογραφίες	από	λου-
λούδια	στους	τοίχους.	Δύο	
νεαρές	σεφ	συνεχίζουν	τη	
μακρόχρονη	ιστορία	με	πιά-
τα	ελληνικά	και	δημιουργι-
κά.	Κυρ.	μόνο	μεσημέρι		&	
Δευτ.	κλειστά.	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

KOTILI  
Αδριανού 41-45, Μοναστηράκι, 210 
3232.868 Καφέ-μεζεδοπωλείο,	
σε	προνομιακό	σημείο,	
με	μεγάλη	ποικιλία	σε	
ελληνικά	πιάτα,	φρέσκες	
σαλάτες,	χειροποίητα	γλυ-
κά,	παγωτά,	καφέδες	και	
ποτά.	Παρ.&Σάβ.	μουσική	
με	πιάνο.	œ Μ
	
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

ΛΕΜΟΝΟκΗΠΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλόφου, Νέα Φιλα-
δέλφεια, 210 2588.611	Κουκλίστικο	
ντεκόρ	με	τοίχους	και	έπι-
πλα	ζωγραφισμένα	στο	χέρι.	
Ωραίος	κήπος	και	κουζίνα	
με	άπειρους	και	νόστιμους	
μεζέδες.	œΜ

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/	άτο-
μο.	Δευτ.	βράδυ	κλειστά.				

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

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

*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	βραδιές	
με	ζωντανή	μουσική.	Κλει-
στά	Δευτέρα.	œ	Μ

MiLoS 
(Ξενοδ. Hilton) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7244.400.	Φρέσκο,	καλοψημέ-
νο	ψάρι,	εκλεκτά	προϊόντα	
από	όλη	την	Ελλάδα	–εξαι-
ρετικό	το	ψάρι	ψημένο	μέσα	
σε	κρούστα	αλατιού	–	και	
κάποια	πιάτα	με	κρέας.	
Επαγγελματικά	γεύματα	σε	
απρόσμενα	καλές	τιμές.	œœœM

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	μεσογειακές	
-	ιταλικές	γεύσεις	και	κα-
ταπληκτικά	cocktails	στην	
μπάρα.	œ Μ Ξ

MUSiQUe CAFƒ & More 
Αρριανού 37 & Αρχελάου, Παγκράτι, 
210 7238.900 Ανοιχτό	από	το	
πρωί	και	έτοιμο…	για	όλα!	
Καφέδες,	μεζεδάκια,	ποτό,	
κρασί,	ξαφνικές	νοστιμιές	
από	Νάξο,	τόπο	καταγωγής	
του	ιδιοκτήτη	Μάκη	Μικέ.	
Πολύ	όμορφος	μοντέρνος	
χώρος,	χαλαρή	και	ωραία	
ατμόσφαιρα. œΜ 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 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙκΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
GARDEN Πανεπιστημίου 12, Αθήνα, 
2103610067
Μέσα	σ’	ένα	μαγικό	για	το	
κέντρο	της	πόλης	κήπο,	στη	
σκιά	της	παλιάς	αριστοκρα-
τικής	κατοικίας	του	Ερρίκου	
Σλήμαν,	ανοιχτό	από	το	
πρωί	για	καφέ	και	σνακ.	
Φέτος	το	χειμώνα	και	εξαι-
ρετική	λίστα	κρασιών	μέ	
ανάλογα	μεζεδάκια.	Τετάρτη	
live	jazz,	Δευτέρα	soul	jazz	
φωνή	και	πιάνο.	Ε	Μ

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	

School 
Το	νέο	pizza-bar	της	πόλης	
μάς	συστήνεται

Τι είναι το School και ποιοι είναι 

οι καθηγητές του; 

Είναι ένα pizza-bar σχεδιασμένο πραγ-

ματικά σαν σχολείο, με θρανία, σχολικές 

καρέκλες, τραπέζια-βιβλία και ξύστρες-

καθιστικά. Οι καθηγητές του είναι μια 

ομάδα ανθρώπων που νοσταλγούν τις 

παλιές καλές και αθώες εποχές.

Τι θα διδάσκετε; 

Ωραίες καθαρές ιταλικές γεύσεις. Απλή 

casual ιταλική πίτσα με λεπτή ζύμη, τρα-

γανή με φρέσκα υλικά. Το μενού πλαισιώ-

νεται με μακαρονάδες και σαλάτες στην 

ίδια απλή λογική.

Τρεις εκπλήξεις που μπορούμε 

να βρούμε στο School; 

α) Τη λευκή πίτσα η οποία δεν περιέχει 

σάλτσα ντομάτας εξού και το όνομα λευ-

κή και είναι με μοτσαρέλα, παρμεζάνα 

brezaola, ρόκα και λάδι τρούφας. 

β) Τον εσπρέσο MOKKA, φτιαγμένο από 

100% ποικιλία Arabica, που από πολλούς 

θεωρείται η καλύτερη στον κόσμο. Θα 

τον σερβιριστείς από νωρίς το πρωί. 

γ) Το καταπληκτικό bar με την πλούσια 

επιλογή ποτών και κρασιών, υπό τους ή-

χους των μουσικών επιλογών των  guest 

djs που φιλοξενεί. 

Πλατεία Αγίας Ειρήνης 8, 210 3251.444,

www.facebook.com/schoolpizzabar

iD
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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 κατηγορία 
«bistrot», δηλαδή και 
καφέ, και ποτό, και φαγητό 
από κουζίνα με διεθνή 
πιάτα. Στα συν η υπέροχη 
ατμόσφαιρα που αβαντά-
ρεται από το παλιό κτίριο 
(κάποτε ένα από τα πιο 
γνωστά υφασματάδικα της 
Αθήνας), αλλά και η υπέρο-
χη 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/Αργυρούπο-
λυ,210 9945.772/ Χαλάνδρι, 210 6854.210/ 
Ρέντη, 210 4922.960/Κ. Πατήσια, 210 
2236.295/ Ν.Μάκρη, 22940 91.330  
Δώδεκα restaurants σε 
όλη την πόλη για να μη 
νιώσεις ποτέ την έλλειψη. 
Μπάρα για κρασί από την 
πλούσια κάβα του και 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 & Ανα-
κρέοντος, πλ. Αγίου Λαζάρου, Βύρωνας, 
210 7601005, 698 4421880 
Ή όταν ο Κώστας και η Πό-
πη αποφάσισαν να ανοίξουν 
το τέεεεελειο σουβλατζί-
δικο! Τυλιχτά με 6 διαφο-
ρετικά είδη πίτας, μαζί και 
ωραίες 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 διαμορ-
φωμένο χώρο απολαύστε 
εκτός από τα γνωστά του 
πιάτα και την παραδοσιακή 
vinerie με αλλαντικά, τυ-
ριά και κρασιά της νότιας 
Ιταλίας. Ανοιχτά από 13.00.  
œ œ Μ Ξ Κ

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 κα-
φέ, lunch break, το βράδυ 
σερβίρει και φαγητό, αλλά 
εσύ θα πας για το ποτό. 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.  

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

SAFKA  
Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, Κεραμεικός, 
210 5243.340 
Αυθεντική σκανδιναβική 
gourmet κουζίνα, σε εντυ-
πωσιακό χώρο ανάλογης 
αισθητικής. Μους σολομού, 
ελάφι και τάρανδος, όλα τα 
κρασιά και οι σαμπάνιες 
και σε ποτήρι, μπαρ για 
τους καπνιστές αλλά και 
για ωραία, δυνατά, σκαν-
διναβικά κοκτέιλ. Ανοιχτή 
και η αυλή. Κυρ.- Δευτ. 
κλειστά. œœ

SCALA VINOTECA               
Σίνα 50 (είσοδος από Αναγνωστοπούλου), 
Κολωνάκι, 
210 3610.041 Wine bar resto με 
σούπερ αρχιτεκτονική και 
ντιζάϊν από τους Α. Κούρ-

κουλα- Μ. Κοκκίνου, και 
επιλεγμένα πιάτα  διεθνούς 
κουζίνας. Ανοιχτά Δευτ.-
Πέμ. μόνο βράδυ, Παρ. & 
Σάβ. μεσημέρι και βράδυ, 
Κυρ. κλειστά œœ

SCHwEINCHEN DICK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 7983556 
Street food για να αρχίσεις 
ή να κλείσεις τη νυχτερινή 
σου διασκέδαση. Βιομηχα-
νικό, 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

SHOwROOM
Μηλιώνη 12 & Ηρακλείτου, Κολωνάκι 
210 3646.460 
Φοράς το Missoni σου και  
ταιριάξεις με το in fashion 
επίσης Μissoni σκηνικό. 
Κουζίνα μεσογειακή. œœΜ

*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

ΣΟΥΡΩΔΕΙΟΝ     
Αλέξη Παυλή 37, μετρό Πανόρμου, 210 
6913.552 
Πάνω στον πεζόδρομο με 
τα καφέ, μεζεδοπωλείο με 
όλα τα καλά. Κουζίνα με 
πειραγμένα ελληνικά πιάτα. 
Δευτέρα κλειστά. œ M   

SOUVLAKI BAR    
Ανδριανού & Θησείου 15, Μοναστηράκι, 
210 5150.550
Το σουβλάκι αλλιώς. 
Μοντέρνος βιομηχανικός 
χώρος και ωραίες πίτες 
σερβιρισμένες με πρωτό-
τυπο ύφος- μέχρι και σε 
σφηνάκι!  œM Ξ

ΣΠITAKIA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, Γκάζι, 210 
3412.323 Μοντέρνα ταβέρνα 
με δωμάτια σαν παλιού 
σπιτιού, ωραία μωσαϊκά 

και πολύ λευκό. Στα πιάτα 
απλές και νόστιμες ελληνι-
κές προτάσεις. Τραπεζάκια 
έξω œ Ξ Μ Κ

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

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

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

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

ΣΤΡΟΦΗ 
Ρ. Γκάλλι 25, Μακρυγιάννη, 210 9214.130  
Μια από τις πιο παλιές 
αστικές ταβέρνες τώρα με 
ανακαινισμένο χώρο, με 
ελληνική πολύ καλή παρα-
δοσιακή κουζίνα και θέα 
στην Ακρόπολη. œ Μ  Ξ

ΣΠYPOΣ - BAΣIΛHΣ 
Λάχητος 5, Kολωνάκι, 210 7237.575 
Μετά το Mέγαρο, κλασικό 
γαλλικό, για σαλιγκάρια, 
φιλέτο café de Paris και 
σουφλέ σοκολάτα. Κυρ. 
κλειστά. œœ

 SVEIK 
Pουμπέση 6, N. Kόσμος, 210 9018.389 Οι 
γευστικές αναζητήσεις της 
Tάνιας το κρατούν ζωντανό 
εδώ και 30 χρόνια! Sos: 
τυρί πανέ, ρολάντα, σνίτσελ, 
κνέντλικι. Ανοιχτή και η βε-
ράντα πάνω σε ξύλινο deck 
και γεμάτη πρασινάδες, 
δίπλα και η Sveik μπυραρία 
με τσέχικες μπίρες και με-
ζέδες. Δευτ. κλειστά. œΚΜ 

ΤAMARIND   
Κεραμεικού 51, Μεταξουργείο, 210 
5225.945 Καλή ταϊλανδέζικη 
κουζίνα σε χώρο με ντεκόρ 
που σε ταξιδεύει Ασία. 
Βοηθάει και η μουσική 
υπόκρουση. Από 19.00-
24.00, Δευτέρα κλειστά. œœ 

TAPAS BAR
Τριπτολέμου 44, Γκάζι, 210 3471.844 
Χρώματα Ανδαλουσίας, 
γνωριμίες και συνωστισμός 
στο μπαρ τύπου βγάλε-τον-
πωπό-σου-να-βάλω-το-
ποτό-μου. Αν δεν κλείσεις 

τραπέζι, απλά δεν θα βρεις. 
Τάπας, fingerfood και 
μενού με μεσογειακό χα-
ρακτήρα, σε μικροσκοπικό 
σκηνικό αυλής με χαρούμε-
νους θαμώνες. œ

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

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

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

TIVOLI    
Εμ. Μπενάκη 34, Αθήνα, 210 383.091/ 
9694 5584130 Ιστορικό μαγαζί 
του κέντρου, σημείο συ-
νάντησης καλλιτεχνών, 
συγγραφέων, πολιτικών, με 
πιάτα ελληνικής κουζίνας.
Κλειστά Κυρ. œΜ

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

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

VEZENE 
Βρασίδα 11, περιοχή Χίλτον,  210 
7232.002 Η αφετηρία υπήρξε 
το Μεγανήσι της Λευκάδας, 
εδώ όμως έγινε ένα από τα 
πιο gourmet στέκια της πό-
λης χάρη στην  πολύ καλή 
μεσογειακή - ιταλική κου-
ζίνα  του σεφ ιδιοκτήτη Άρη 

Βεζενέ.Κυρ. κλειστά. œœ

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

 
Βόρεια

ABOVO  
Κολοκοτρώνη 37 (1oς όρ.), Κεφαλάρι, 
210 8015.324-5 
Ωραίο μοντέρνο ντεκόρ, 
βεράντα με θέα στο Κε-
φαλάρι. 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 αδυ-
ναμία 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

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, μοναστηριακές, 
δυνατές, χωρίς αλκοόλ, 
ακόμα και με το μέτρο! Κρύα 
ορεκτικά, βαυαρικές σπεσι-
αλιτέ pretzel, χοιρινό κότσι, 
λουκάνικα. Και παραγγελίες 
πακέτο. œ M A.V.

OSTERIA DA CLAUDIO (LÕ) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 210 
6834.228, 693 9950130 
Η κουζίνα του Ιταλού και 
ταμπεραμεντόζου σεφ 
Claudio είναι αυθεντική και 
πεντανόστιμη.Μαγειρευτά, 
εξαιρετικές λεπτές πίτσες 
και μακαρονάδες, ελληνικό 
και ιταλικό χύμα κρασί.œœ

SIMPLY BURGERS
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

Νότια

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.

ταΒερΝες

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 οδηγος



σ υ ν αυλ ί ε σ  /  σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ί σ  /  ε κ δ η λ ώ σ ε ί σ  /  δ ί σ κ ο ί

              * ΑδιΑφορος

        ** Μέτριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚος

Drink AnD DrAw
Το πιο ενδιαφέρον event της 
εβδομάδας είναι κόμικ

11 κομίστες (Αποστολόπουλος, Κυριαζής, 
Δερβενιώτης, Διαλυνάς, Κουμάκη, Πέ-
τρου, Λαγουβάρδος, Μαρτίνης, Οθωναί-
ου, Ρουμπούλιας και Τομπαλίδης) πιάνουν 
πόστο στο Γκρι Καφέ (Θεμιστοκλέους 80) 
της πλατείας Εξαρχείων την Παρασκευή 
στις 19.00. Η μουσική θα παίζει δυνατά, τα 
ποτά θα σερβίρονται αφειδώς κι εκείνοι 
θα πρέπει να πιουν και να σκιτσάρουν μέ-
χρι τελικής πτώσεως. Το πιο ενδιαφέρον 
event της εβδομάδας λέγεται «Drink And 
Draw», διοργανώνεται από το ComicDom 
Athens και ξεκινάει από νωρίς (free)  ❱❱ Πο-
λύ δυνατός καλεσμένος στο Pixi το Σάββα-
το. Ο λόγος για τον Eric Duncan, γνωστό 
και ως Dr. Dunks, πίσω από τους Rub & Tug 

αλλά και τους Still Going της DFA. Κι αν δεν 
σας λένε τίποτα όλα αυτά, ετοιμαστείτε για 
indie disco (μαζί Sunshine Pedro και Jiles 
John, €5)  ❱❱ Κατά τα άλλα το Death Disco, 
από τους ακρογωνιαίους λίθους της μετα-
τροπής του Ψυρρή σε Γκόθαμ Σίτι, δείχνει 
την πολυσυλλεκτικότητά του φιλοξενώ-
ντας το κινητό πάρτι «Needless» την Παρ. 
Εκλεκτό το line up: Dynamons, Giganta, 
Bad Spencer, BODJ vs. k.atou και ο resident 
Chevy (free)  ❱❱ Εκεί κοντά, επιστρέφοντας 
από Σόφια, ο Φακίνος στήνει το επόμενο 
«Spookshow» στο Second Skin, φιλοξενώ-
ντας το σκληρό βιομηχανικό electro των 
Aesthetic Perfection (δηλαδή του Αμερι-
κάνου Daniel Graves – παιδί για κυριακάτι-
κο τραπέζι όπως φαίνεται από τη φωτό). 
Την Παρ. με €8 είσοδο  ❱❱ Στο 6 d.o.g.s. την 
Πέμπτη έχει showcase το εξαιρετικό label 
της Beatquick Records (με πολύ καλή 
μαύρη μουσική που φτιάχνεται στην Αθή-
να, €5), ενώ ο guest DJ της εβδομάδας είναι 
ο Eric Cloutier κάπου ανάμεσα στο Μίσι-
γκαν και τη Νέα Υόρκη, κάπου ανάμεσα στο 
house και το techno (Παρ., €5)  ❱❱ Τέλος, κα-
τέβασε και στο smartphone την εφαρμο-

γή του ραδιοφώνου της Red Bull Music 
Academy με 100 ώρες ηχητικού υλικού 
(μουσική, συνεντεύξεις, αφιερώματα κτλ.) 
από τους αποφοίτους της. ●

city beat
του Παναγιωτη ΜΕνΕγΟΥ

➜ makismilatos@gmail.com

Depeche Mode
 Delta Machine  (****)

Δ
εν είναι τυχαίο που επιβιώνουν ως «μεγάλο γκρουπ», το 
μόνο –εδώ που τα λέμε– από το είδος του που κατορθώνει 
να είναι ένας «πειστικός δεινόσαυρος». Η εποχή τους είναι 
πλέον ένα μουσειακό είδος που εκτίθεται ως ξεχωριστό 

αντικείμενο της ποπ κουλτούρας και γι’ αυτό στις μέρες μας το 
νοσταλγούν τόσοι πολλοί και το κοπιάρουν τόσα συγκροτή-
ματα. Οι Depeche Mode είναι ένα status symbol του ένδοξου 
electropop παρελθόντος που καλείται πλέον –κάθε φορά– να 
αποδεικνύει πως είναι και γκρουπ του παρόντος κι όχι ένα φά-
ντασμα που επειδή δεν το φοβόμαστε το συμπονάμε.

Κάνουν τη δουλειά καλά και όπως πρέπει, κι αν αυτό φαίνεται 
εύκολο και απλό για ένα συγκρότημα που μετράει 30 χρόνια 
ζωής, εκατομμύρια δίσκους, γεμάτα 
στάδια και φανατικούς ακροατές, 
εντούτοις –όπως μας διδάσκει η 
πράξη– δεν είναι. Απόδειξη ότι όλοι 
το επιθυμούν, πολλοί το παλεύουν, 
αλλά ελάχιστοι κατορθώνουν να νι-
κήσουν το χρόνο και να μπορούν να 
στέκονται αξιοπρεπώς και πειστι-
κοί, να αποδεικνύουν στην πράξη 
ότι μπορούν να ακούγονται, ακόμη 
κι αν η έμπνευση, η δημιουργική 
λάμψη, η μοναδική στιγμή, η επαφή με το σύμπαν δεν ήρθαν 
ούτε αυτή τη φορά.

Με rock attitude και κιθάρες που φτάνουν μέχρι και στον blues 
ήχο, με όλα τα συστατικά που έχουν δημιουργήσει το «σήμα κα-
τατεθέν» ηχόχρωμά τους, με νωχελικές μελωδίες και ερμηνεία 
σπαραξικάρδιου crooner, με ένα μελαγχολικό γκρι στιχουργικό 
νέφος, με ελεγχόμενες και καλά μελετημένες «παρεκτροπές» 
και την αυτοπεποίθηση μεγάλου συγκροτήματος, «κατασκευ-
άζουν» ένα άλμπουμ δομημένο, που δεν μπάζει νερά, που έχει 
ψήγματα (παρελθόντος) μεγαλείου, που κυλάει χωρίς να προ-
καλεί αισθήματα βαρεμάρας ή δυσαρέσκειας, που ακούγεται να 
αντηχεί ήδη σε μεγάλα στάδια μπροστά σε ένα ενθουσιασμένο 
κοινό φίλων. Είναι φανερό πως δεν τραβάνε κανένα ζόρι να πεί-
σουν οποιονδήποτε άλλον πέρα από τους ήδη (υπεραρκετούς) 
φανατικούς ακροατές τους και σε αυτούς απευθύνονται με το 
«Delta Machine», αυτούς κανακεύουν κι απ’ αυτούς περιμένουν 
ανταπόκριση. Το άλμπουμ έχει όλα τα στοιχεία ώστε να την 
έχουν και με το παραπάνω. 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

«Προσπαθώ να αλλάζω, ε-

σωτερικά κυρίως. Υπάρχει 

κάτι μέσα μου που δεν με α-

φήνει να ξεκουραστώ, προ-

σπαθώ να κατανοώ και να 

διευρύνω τον τρόπο σκέ-

ψης μου. Στη μουσική μου 

αποτυπώνεται όλη αυτή η 

ανησυχία από την πρώτη 

μέρα που μπήκα στο χώρο. 

Οι στίχοι μου και η μουσική 

μου αντικατοπτρίζουν ένα 

φάσμα της ψυχής μου. Εί-

μαι αυτό που είναι η μουσι-

κή μου».

«Πιστεύω πολύ στους αν-

θρώπους, πισ τεύω σ την 

εσωτερική δύναμη του αν-

θρώπου, σ’ αυτή τη μηχανή 

που περιέχει μέσα του και 

λέγεται ψυχή, με αποτέ-

λεσμα πολ λοί άνθρωποι 

να μην τη λαδώνουμε και 

να απομακρύνεται σ’ ένα 

βαθύ ψύχος ή αντίστοιχα 

σε μια έρημο εσωτερική. Η 

ψυχή τρέφεται από αγάπη 

και πνευματική τροφή, πι-

στεύω πως όλες αυτές οι 

δυσκολίες που συμβαίνουν 

γύρω μας έχουν σαν αιτία 

το γεγονός της απομάκρυνσής 

μας από αυτήν. Ο άνθρωπος 

δεν έχει καμία άλλη δύναμη».

«Προς το παρόν η Ευρώπη, 

νομίζω, κινείται πιο πολύ σπα-

σμωδικά και αρκετά μονόπλευ-

ρα από την πλευρά του Βορρά. 

Για να υπάρχει ένωση απαιτεί-

ται αγάπη, θυσία, σεβασμός 

και υποχωρήσεις. Με εγωισμό 

δεν δημιουργείται ένωση, το 

αντίθετο».

«Το νέο άλμπουμ έχει στοι-

χεία αυτής της εποχής, πλησι-

άζει τις σκιές και το φως των 

ημερών, θα έλεγα πως μουσικά 

διαφέρει από τη “Χρυσαλλίδα” 

και είναι σαν ένα γράμμα, ένα 

email που στέλνεις με ενδιαφέ-

ρον και αγάπη σε ένα φίλο σου 

εξηγώντας του όλα αυτά που 

συμβαίνουν».

«Ο κόσμος κατά κάποιον τρό-

πο ήρθε αντιμέτωπος ή φλέρ-

ταρε πολύ με την απατηλή γοη-

τεία της επιφανειακής γαλήνης 

σε προηγούμενες περιόδους. 

Θα σας απαντήσω κι εγώ με μια 

άλλη ερώτηση που είχε θέσει 

κάποτε ο Joseph Beuys... Πώς 

να εξηγήσεις εικόνες σε ένα νε-

κρό λαγό;»

Info Gagarin, Λιοσίων 205, Αττι-
κή μετρό. Eίσοδος € 8 (περιορι-
σμένος αριθμός για ανέργους), 
€ 10, € 12. Προπώληση: Ticket 
House, Πανεπιστημίου 42, 210 
3608.366, www.ticketpro.gr | 
www.tickethouse.gr. Στις 30/3, οι 
πόρτες ανοίγουν στις 20.00

ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ.
Κ. βητα

Κάθε συνέντευξη με τον K. Bήτα 
είναι χρυσωρυχείο. Σαν ένα και-
νούργιο ακυκλοφόρητο τραγού-
δι. Μετά την απελευθερωτική και 
δακρυσμένη σειρά εμφανίσεων 
στην Απανεμιά με φυσικά όργανα, 
επανέρχεται στον ηλεκτρονικό ήχο 
για μία συναυλία (Gagarin, 30/3) με 
επιλογές από στη στέρεο ιστορία 
μέχρι τη «Χρυσαλλίδα». Λίγο πριν, 
μιλά στην ATHENS VOICE με τη συ-
ναισθηματικότητα και την αλήθεια 
που έχει θρέψει όλες αυτές τις δε-
καετίες τις διαφορετικές γενιές 
των αστροχτυπημένων πιστών, δέ-
νοντας μια ζεστή, αόρατη φιλία. 

Daniel Graves
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Variousartists
του Μακη ΜηλατΟΥ

το sOUNDtraCK tHσ Πολησ
του γιωργΟΥ ΔηΜητρακΟΠΟΥλΟΥ

musicvoice
 

M H  X a Σ e i Στην τσεμπαλίστα γιούλη 
Βεντούρα να παρουσιάζει 

το έργο του J.S.Bach «Παραλ-
λαγές γκόλντμπεργκ». 30/3, 

Φιλολογικός σύλλογος 
«Παρνασσός», πλατεία καρύτση 8, € 5, 10, 12.  



διασκέδαση οδηγοσ

CAfes/BArs/
snACks

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

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

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

baires 
Σίνα & Σκουφά 21, Kολωνάκι, 210 3635.458 
Όνομα συντομογραφία της 
αργεντίνικης πρωτεύουσας, 
vintage ατμόσφαιρα με  
διαλεγμένα ένα προς ένα 
έπιπλα και ντεκό 
αντικείμενα, ήσυχο πατάρι. 
Αν είσαι «παλιός», το 
θυμάσαι ως “Amsterdam”. 
Aπό τις 12.00 το μεσημέρι 
μέχρι αργά το βράδυ. 

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. 

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

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

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

πρόσφατα ανανεώθηκε. 
Freestyle μουσικές και 
κομψό πατάρι για ήρεμες 
συζητήσεις. 

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

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

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.   

GasOLiNe          
Γαργηττίων 23Α, Γκάζι (σταθμός 
Κεραμεικού), 210 3469.396 All day 
χώρος 50 βήματα από το 
μετρό, το πρωί με πολλές 
ποικιλίες καφέ, σοκολάτας, 
γλυκά και snacks. 

Μεσημέρια χαλαρά 
με τάβλι και 

επιτραπέζια 
παιχνίδια και το βράδυ με 

ωραίες μουσικές απ’ όλο 
τον κόσμο, ποτά απ’ την 
ενημερωμένη κάβα και 
cocktails. 
Έκπτωση 20% όλη μέρα, 
κάθε μέρα, σε φοιτητές, 
άνεργους και πολύτεκνους. 

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... 

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

ΙνΤΡΙγκΑ 
Θεμιστοκλέους & Δερβενίων 60, 210 
3300.936, Εξάρχεια. Σε επίκαιρο 
διώροφο πόστο στην 
πλατεία από το 1981, ένα 
από τα παλιότερα καφέ 
μπαρ της περιοχής. Από τις 
11 το πρωί για καφέ μέχρι το 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΣΚΗΝΕΣ – LiVe 
– ΠΙΣΤΕΣ

ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΝΑ
Πειραιώς 166, γκάζι
Παρ & Σάβ. αντώνης ρέμος 
- Στέλιος ρόκκος.

Αν CLUb
Σολωμού 13-15, 210 
3305.056
28/3: Mazerati - Misuse. 
29/3: Σκηνοθέτης & 
Νικόλας. 30/3: Beggar’s 
Blues Diary - Mamma 
Kin - Contra Limit. 31/3: 
The Men. 

ΑΠΑνΕΜΙΑ
Θόλου 4, Πλάκα, 210 
3248.580
28/3: Γιάννης Σπανός. 
Παρ. & Σαβ. Βαγγέλης 
Κορομηλής, Θεόφιλος 
Μήτσης, Μιχάλης Κα-
ραχάλιος. Kυρ. Μουσικό 
αφιέρωμα στον καβάφη. 
Δευτ. Θέμης Ροδαμίτης. 
τρ. Θάνος Ανεστόπουλος. 
τετ. Γρηγόρης Κλιούμης - 
Κώστας Παρίσης - Κώστας 
Καρακατσάνης.

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

ΒΑDMiNtON 
Ολυμπιακά ακίνητα, γου-
δή, 211 1010.000
«Θα σε πάρω να φύ-
γουμε» με Α. Λουδάρο, 
Τ. Τρύπη, Μ. Μπεγνή κ.ά. 
(Πέμ.-Σάβ. 20.30. κυρ. τετ. 
19.30). 

ΒΙΟs 
Πειραιώς 84, 210 3425.335 
28/3: Symbiosis: Hior 
Chronik & John Valasis. 
31/3: Funk Up, Contra 
Limit.

biOs ΡΟΜΑνΤΣΟ
Aναξαγόρα 3-5, Oμόνοια
30/3: Ough! Boom 2 με 
Μahakala, Baby Guru, 
Σtella, Dozen Draft, Kid 

Flicks, Revenge of the 
Giant Face (FREE). 

ΓΥΑΛΙΝΟ 

ΜΟΥΣΙκΟ ΘΕΑΤΡΟ
λ. Συγγρού 143, νέα Σμύρ-
νη, 210 9315.600
29/3. Έλλη Πασπαλά & 
Αpurimac. Σάβ. Γιώργος 
Μαργαρίτης. Kυρ. Δευτ. 
Super Eίρωνες. Με Μάρκο 
Σεφερλή, Αλχημιστές κ.ά. 

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

DrUGstOre
Aραχώβης 10, 211 
4015.779
30-31/3: Ηugo Race & the 
Fatalists.

eNZΖO De CUba
αγ. Παρασκευής 70-72, Πε-
ριστέρι, 210 5782.610 
Πέμ. νoche Latino με τη 
Mariela Nelson. Παρ. 
Pedro Santana + Xoρό-
ραμα dance team. Σάβ. 
Pedro Santana. κυρ. 
Bachata & Kizomba Night. 
Δευτ. Βrasilian Party. Tρ. 
Salsa Romantica. Tετ. Los 
Locos.  Club: Πέμ. Βασίλης 
Δήμας. Δευτ. Zωντανή ελ-
ληνική βραδιά. Tρ. νοτική 
Βραδιά αφιέρωμα. Tετ. 
«Δύσκολη νύχτα». Παρ. 
«Βest of the Best». κυρ. 
Nίκος Σουλιώτης.

ZΥγΟΣ
κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610
Παρ.&Σάβ. «Μαζί αυτοσχε-
διάζουμε» με Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα, Μίλτο Πα-
σχαλίδη, Δήμητρα Παπίου, 
Opera Chaotique.

FLOraL
Θεμιστοκλέους 80, 210 
3800.070
28/3: Blues Stories. 
30/3: The Swing Shoes & 
SugahSpank!

GaGariN 205
λιοσίων 205, αττική
28-29/3: Τριήμερο φεστι-
βάλ με ελληνικό ροκ σε 
επιμέλεια του Boy με Lost 
Bodies, Οδός 55 κ.ά. 30/3: 
Κωνσταντίνος Βήτα. 

GaZarte
Βουτάδων 32-34, γκάζι, 
210 3460.347
29&30/3: Kenny Garrett. 

31/3: Minor Project. Kάθε 
τετ. & Πέμ. Χάρις Αλεξίου 
και Nouvelle Sextette 
από 3/4.

GOtHaM CitY staGe
Agora Center, λ. κηφισίας 
12, Μαρούσι, 697 9112333
Παρ. & Σάβ. Οnirama.
 
HaLF NOte
Tριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213.310

28/3: Mαργαρίτα Γκινοσά-
τη feat. Βlaze Rivers. 29/3: 
Nukeleus. 30&31/3: Χ. Ρα-
φαηλίδης - Π. Κλαμπάνης 
- Σταύρος Λάντσια. 1/4: 
Γιώργος Τσιριγώτης. 3/4 
Noches Rojas.

Ιν ViVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
210 3822.103
30/3: Blue Therapy & Old 
Dixie Band.

KOO KOO
Iάκχου 17, γκάζι, 210 
3450.930
31/3: Remi & Panos 
Birbas. Παρ. Χρήστος 
Θηβαίος & Μr Highway. 
Σάβ. Tonis Sfinos & the 
Playmates.  

κYKLOs LiVe staGe  
ιερά Οδός 74, Βοτανικός, 
210 3424.299
 
29/3. Τάνια Κικίδη, Αντιπέ-
ρα Όχθη, Θεολόγος Κάπ-
πος, Νίκος Ρουμελιώτης. 
Σάβ. Nατάσσα Μποφίλιου.  

κΥΤΤΑΡΟ
Hπείρου 48 & αχαρνών, 
210 8224.134
29/3: Κawir, Acherontas, 
The One, Serpent Noir. 
30/3: Power Crue - 
Marauder. 31/3: Metal 
Voltage Fest.
 
passpOrt
καραΐσκου 119, Πειραιάς, 
210 4296.401
29/3: Bokomolech. Σάβ. 
Νίκος Πορτοκάλογλου - 
Φίλιππος Πλιάτσικας.  

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9, ηλιούπολη, 
210 9702.025
κυρ. Ο Γιάννης Νικολάου 
από τους Λαθρεπιβάτες.

ΡΥΘΜΟΣ staGe 
Μαρίνου αντύπα 38, ηλι-
ούπολη, 210 9750.060
28/3: Σωτήρης Καλυβά-
τσης - Στέλιος Κάτσαρης - 
Γιάννης Μποσταντζόγλου 
- Σοφία Βογιατζάκη. 29/3: 
Δημήτρης Ζερβουδάκης. 
30/3: Μελίνα Κανά - Βασί-
λης Λέκκας. 

seCOND sKiN
Πλ. αγίων αναργύρων, 
Ψυρρή
29/3: Aesthetic 
Perfection. 

siX D.O.G.s
αβραμιώτου 6-8, 210 
3210.510
28/3: Βeat Quick 
Showcase. 29/3: 
Audiobreed - Drunk 
Motherfuckers - Amniac. - 
30/3: Mέντα. 31/3: Silence 
Fiction. 1/4: Sigmataf. 2/4: 
Pop Eye. 3/4: Salonumuz 
Klimalidir.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ νΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 
35-37, νέος κόσμος, 210 
9226.975
Kεντρική Σκηνή 28/3: 
Puressence acoustic. 
Παρ. & Σάβ. Σωκράτης Μά-
λαμας ως 30/3. Δευτ. & τρ. 
γιάννης Χαρούλης. Plus. 
Παρ. Πάνος Μουζουρά-
κης - Θανάσης Αλευράς. 
Σάβ. Eλεωνόρα Ζουγα-
νέλη. 28/3: Mαρίζα Ρίζου. 
Club Παρ. Λεωνίδας Μπα-
λάφας. 30/3: House Band. 
31/3: Hλίας Ζούτσος. 2/4: 
Kollektiva.

ΤΡΙΑνΟν 
κοδριγκτώνος 21, Βικτώ-
ρια,  210 8215.469
Πεμ. Βurger Project - Ηλί-
ας Καρελλάς «το νησί των 
κατεργαραίων». Σάβ. «Θε-
αμάτων τσίρκο» με τους 
Παντελή Αμπαζή, Πόπη 
Αστεριάδη, Ηλία Καρελλά, 
Κώστα Καρυπίδη, Αντώνη 
Λουδάρο, Γιάννη Μποστα-
ντζόγλου, Λάμπρο Φισφή, 
Ρένο Χαραλαμπίδη &  
Ηλία Λογοθέτη. 
 
trOiKa CLUb
Πειραιώς 178, 210 
3413.550  
Παρ. & Σάβ. Τζίμης Πα-
νούσης. 

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

ΧΑΜΑΜ
Δημοφώντος 97, Άνω Πε-
τράλωνα, 210 3421.212
Σάβ. Γεράσιμος Ανδρεά-
τος - Σοφία Παπαζόγλου.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΙΑνΟΣ
Σταδίου 24, 210 3217.917
28/3: Μaria Bildea. 30/3: 
Hρώ Σαΐα.

ΊΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
& ΜΟΥΣΙκΗΣ Β. & Μ. ΘΕΟ-
ΧΑΡΑΚΗ
Βασιλίσσης Σοφίας 9 & 
Μέρλιν 1, 210 3611.206 
28/3: Έ. Κελεσίδη σε 
έργα ραχμάνινοφ και τσα-
ϊκόφσκι. 

MeγΑΡΟ ΜΟΥΣΙκΗΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.000
29/3: Παρασκευή στις 3 
(15.00) / Eθνική Συμφωνι-
κή Ορχήστρα και Χορωδία 
της ΕΡΤ σε έργα Μότσαρτ 
(20.30). 2/4: Φιλαρμονική 
Ορχήστρα του Ισραήλ σε 
μουσική διεύθυνση Ζubin 
Mehta (20.30). 3/4: ρεσι-
τάλ πιάνου του Παύλου 
Γιαλλουράκη (20.30) / 
Μουσική Γευσιγνωσία: 
Kαμεράτα σε αποσπάσμα-
τα από όπερες του Rossini 
Gala και μενού από τον 
σεφ Jean Louis Capsalas. 
(20.30)

νΟΜΙΣΜΑΤΙκΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πανεπιστημίου 12, αθήνα, 
210 3610.067
28/3: Voz Angelical.●

μουσίκεσ σκηνές liVe του γιωργΟΥ ΔηΜητρακΟΠΟΥλΟΥ

O Γυάλινος κόσμος 
του Αλκίνοου Ιωαννίδη στο FUZZ
Μια μουσική βραδιά με τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία 
και διασκευές, με καλεσμένη του για ένα μέρος του προγράμματος τη 
Σκoτσέζα folk τραγουδίστρια Karine Polwart. Μαζί του και η μουσική 
dream team που φτιάχνουν οι γιώργος κοντραφούρης, γιώργος καλού-
δης,  Άγγελος Πολυχρόνου, νίκος Παραουλάκης.  

FUZZ, Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, 210 3450.817. Έναρξη 21.30. Είσο-
δος € 10, ταμείο € 13. Προπώληση: Public & Viva.gr. Στις 30/3.

διασκέδαση οδηγοσ

Ετοιμάσου για Yasmin LevyΕπιστρέφει μετά από δύο χρόνια στην 
αθήνα με το νέο της άλμπουμ Libertad και 

επιλογές από Ladino και Σεφαραδίτικα. Special 
guest: γιάννης Χαρούλης. Μέγαρο Μουσικής. 

Έναρξη 21.00. Είσοδος  €15, φοιτ., αΜΕα, άνεργοι, 
€ 25, 30, 45, 60. Προπώληση: ταμεία του Μεγά-ρου. Στις 20/4. 
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βράδυ, με καθαρά ποτά, 
κοκτέιλ και καλή μουσική. 
Συχνά φιλοξενεί εκθέσεις 
φωτογραφίας. 

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

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

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

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

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

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

staVLOs CaFe 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 3467.206 
Στο χώρο των παλιών 
βασιλικών στάβλων 
συνεχίζει ένας από τους 
πρώτους πολυχώρους της 
πόλης. Μπαίνοντας 
εστιατόριο, στο μικρό 
κλαμπάκι για δυνατές 
μουσικές. A.V.

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

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

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

V.i.p. CaFe 
Σταδίου 61, 211 2129.969 
Ξεχωριστός χώρος με 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον, 
ανοιχτά από το πρωί για 
καλοφτιαγμένους καφέδες, 
λαχταριστές μακαρονάδες 
και άλλα πιάτα το μεσημέρι 
και δροσερά ποτά και 
απολαυστικά κοκτέιλ το 
βράδυ.

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

WHite NOise      
Ευμολπιδών 20, Γκάζι, 211 4003.381/ 690 
7778889 Εναλλακτικός 
πολυχώρος. Το πρωί καφέ, 
το απόγευμα ρακόμελα και 
μεζέδες και το βράδυ rock 
μουσική και πολλά live 
events. Έκπτωση 10% για 
φοιτητές. 

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

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

 
BArs
     
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.

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

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

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

ΒΟΟΖΕ COOperatiVa
Κολοκοτρώνη 57, 210 3240.944 Στο 

νεοκλασικό της 
Κολοκοτρώνη χτυπάει η 
καρδιά της αθηναϊκής 
αλτερνατίβας. Όμορφος 
καλλιτεχνικός χώρος, 
θεατρικές παραστάσεις, 
πάρτι, αραιά live. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FLOWer 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 210 
6432.111 Αμετακίνητο 

στέκι της 
«διαφορετικής» πλατείας. 

Συνωστισμός, ροκάδες και 
φθηνές μπίρες.

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

που πίνουν ποτά στον 
πεζόδρομο. 

KeY bar 
Πραξιτέλους 37, 210 3230.380  
Μεγάλωσε, ομόρφυνε και 
έγινε all day. Από τις 8 το 
πρωί με καφέ, τα μεσημέρια 
σερβίρει πιάτα απ’ την 
ανανεωμένη του κουζίνα και 
τα βράδια εξακολουθεί να 
αποτελεί must στη 
νυχτερινή διασκέδαση down 
town. 

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. 

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

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

MG
Σούτσου 11, πλ. Μαβίλη  Έκανε τη 
μέρα νύχτα και τη νύχτα 
μέρα εξελισσόμενο στο πιο 
κλασικό άφτερ των 00s. 
Όταν τα υπόλοιπα αθηναϊκά 

bars σχολάνε, εδώ αρχίζει 
το μάθημα. Πολύς καπνός, 
πολλή ΑΕΚ λόγω Κιντή-
Ψαριανού και πολύ παλιο-
ροκ.

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. 

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

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

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. 
. 

Ετοιμάσου για Yasmin LevyΕπιστρέφει μετά από δύο χρόνια στην 
αθήνα με το νέο της άλμπουμ Libertad και 

επιλογές από Ladino και Σεφαραδίτικα. Special 
guest: γιάννης Χαρούλης. Μέγαρο Μουσικής. 

Έναρξη 21.00. Είσοδος  €15, φοιτ., αΜΕα, άνεργοι, 
€ 25, 30, 45, 60. Προπώληση: ταμεία του Μεγά-ρου. Στις 20/4. 

reD BULL BeDrOOM JAM 
live update: First Winner!

Η πρώτη αγωνιστική εβδομάδα του Red 

Bull Bedroom Jam ολοκληρώθηκε. Μέ-

σα από πολλές συμμετοχές, νικητές ανα-

δείχθηκαν τελικά οι Aθηναίοι Jamming 

Funkers και ετοιμάζονται για το μονα-

δικό show τους μέσα από την κρεβα-

τοκάμαρά τους που μπορείτε να δείτε 

την Πέμπτη 28/3 μέσα από το site www.

redbullbedroomjam.gr. Οι Jamming 

Funkers είναι ένα γκρουπ με rock, soul 

και funk ύφος και αποτελούνται από τον 

κιθαρίστα Πλάτωνα Παπαδημητρίου, 

τον  μπασίστα Ερρίκο Σπηλιωτόπουλο, 

τον ντράμερ Σπύρο Τσοπελάκο, την Όλ-

γα Γαλανάκη στα πλήκτρα και την ερμη-

νεύτρια Ιώ Νικολάου. 

Depeche Mode
«101 The Movie» 

ντοκιμαντέρ που παρακολουθεί μια 

ομάδα fans των depeche Mode στην 

τελευταία στάση της αμερικάνικης περι-

οδείας τους, γυρισμένο με τρόπο που δί-

νει την αίσθηση στο θεατή ότι βρίσκεται 

εκεί, μαζί με το γκρουπ. το «101» βγήκε 

σε album ανάμεσα στις κυκλοφορίες 

του «Music For The Masses» (1987) και 

του «Violator» (1990), βρίσκοντας τους 

depeche Mode σε μία κρίσιμη εποχή, 

όπου μετά την Ευρώπη άρχισαν να κα-

τακτούν μαζικά και την αμερική. Με κά-

ποια από τα καλύτερα τραγούδια τους 

να ακούγονται στην ταινία. Χορηγός 

επικοινωνίας και η ATHENS VOICE. 1/4, 

Θέατρο Badminton, Ολυμπιακά ακίνητα 

γουδή, 13855, 210 8840.600, 21.30, €10 

/ 6/4: κινηματογράφος «Ολύμπιον», 

πλατεία αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 

2310 378.400, 23.00, €9. 

Μη χάσεις
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θέατρο

Ωμός ρεαλισμός στο θεατρικό του έργο «Οι 

θεατές», που ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο. 

Σαρκασμός και ανελέητο χιούμορ στο βι-

βλίο του «Κουταμάρες (και μια εξυπνάδα)» 

που κυκλοφορεί από τις εκδ. Γαβριηλίδης. 

Ο συγγραφέας Μάριος Ποντίκας δεν αγα-

πάει τη μανιέρα, αλλά τον πειραματισμό.

Τ
ριάντα πέντε (και) χρόνια χωρίζουν αυτά 

τα κείμενα. Αναγκαία απόσταση να γίνει 

ο κρυφός σαρκασμός, φανερός; Το πρώ-

το ίσως κρύβει το γιο του χωροφύλακα 

«που έγινε απ’ ανάγκη για να φέρει χρήματα στην 
οικογένεια, αν και σπούδασε νομικά. Του οφεί-
λω τόσα πολλά. Στα δεκαέξι μου έλεγα διάφορες 
αριστερές κοινοτυπίες. Μου έδωσε να διαβάσω 
το “Κεφάλαιο” για να μη λέω θυμικά πράγματα. 
Φυσικά, αδυνατούσα να το καταλάβω, αλλά επέ-
μενε  – έπρεπε να φτάσω 30 για να το διαβάσω. 
Μαζί με αυτό μου είχε δώσει να διαβάσω Καρυ-
ωτάκη και Καβάφη. Δεν ήταν ευτυχισμένος στη 
χωροφυλακή και αν και σπουδαγμένος έμεινε μια 
ζωή στάσιμος. Θυμάμαι μια φορά ήρθε σπίτι με 
πληγωμένο χέρι. Επειδή είχε χτυπήσει άνθρωπο, 
είχε βάλει το χέρι του στο συρτάρι και ανοιγοκλεί-
νοντάς το το σημάδεψε για να του θυμίζει να μη το 
ξανακάνει ποτέ». Το δεύτερο, ίσως, να έρχεται 

από τη στοιχειωμένη εικόνα μιας συγγενούς 

του «η οποία ήταν μια ιερατική μορφή· μια γυναί-
κα-θηρίο στα μάτια ενός οκτάχρονου, που όταν 
πήγαινα στην Καρδίτσα, απ’ όπου η καταγωγή του 
πατέρα μου, την έβλεπα ντυμένη με την παραδο-
σιακή στολή της να διαβάζει τα κάρβουνα στις γυ-
ναίκες». Ο δημιουργός τους, καθισμένος δίπλα 

μου στο καφέ των εκδόσεων Γαβριηλίδης, μπο-

ρεί σωματικά να κουβαλάει τη διαφορά των 

χρόνων, αλλά οι αλλαγές σταματούν εκεί. «Κύ-
ριε Ποντίκα, τελικά τη γλίτωσες από τη γάτα» θα 

του πει, γελώντας, περαστικός θαμώνας του 

καφέ. «Καθόμουν μια μέρα, εδώ, αλλά έξω» θα 

μου εξηγήσει, «όταν ήρθε μια γάτα̇  έκατσε σε μια 
γλάστρα, ακριβώς απέναντί μου, κι άρχισε να με 
κοιτάζει. “Ωχ”, σκέφτηκα, “ήρθε να πάρει το μεζέ 
της”. Μια ζωή, από το δημοτικό, γινόταν καζούρα 
με το επώνυμό μου».   

Οι απαντήσεις σε μια συνέντευξη μπορούν 

μελλοντικά ν’ αναιρεθούν. Τι γίνεται, όμως, 

με ένα θεατρικό έργο; Θ’ αλλάζατε τους «Θε-

ατές»; Όχι πως το κρίνω υποχρεωτικά ανα-

γκαίο, αλλά το ομολογώ πως όταν μου ανακοι-

νώθηκε πως θα ανέβουν στο Εθνικό ονειρευ-

όμουν να βρεθώ στις πρόβες και, γιατί όχι, να 

άλλαζα πράγματα αν χρειαζόταν. Η Κατερίνα 

(σ.σ. Ευαγγελάτου, σκηνοθετεί την παράσταση), 
όμως, δεν δουλεύει έτσι. Δεν ήθελε καμία εί-

δους παρέμβαση, ούτε κι εμένα στις πρόβες. 

Το σέβομαι. Η θεατρολογική αξιολόγηση ενός 

κειμένου έχει την αξία του, αλλά το κείμενο 

γίνεται έργο μόνο μέσω της διαμεσολάβησης 

του σκηνοθέτη και των ηθοποιών. Μια παρά-

σταση μπορεί να σε οδηγήσει στο να πεις «όχι 

άλλο Σέξπιρ» ή και το αντίθετο: να σου αποκα-

λύψει το μεγαλείο του. 

Τι κάνει τους «Θεατές» να είναι επίκαιροι, αν 

και αναφέρονται σε ανθρώπους και κατα-

στάσεις του ’50; Τους έγραψα μεταδικτατο-

ρικά με αφορμή μια είδηση σε μια εφημερίδα 

για ένα μικροπωλητή που αυτοκτόνησε. Δεν 

μου άρεσε η εφησυχαστική στάση του πολί-

τη. Αυτή που έφερε την εύπλαστη ευμάρεια 

του ’90 και αυτό που ζούμε σήμερα. Ο θεα-

τής-μπανιστιρτζής του έργου μοιάζει στους 

περισσότερους από εμάς. Ειδικά σε γεγονότα 

που μας ξεπερνούν, μένουμε παθητικοί παρα-

τηρητές. Μπορεί να κλονιζόμαστε, αλλά δεν 

μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να αντιδρά-

σουμε – δεν χρησιμοποιώ μεγάλες λέξεις τύ-

που «επαναστατήσουμε». Τα τελευταία λόγια 

του ήρωά μου αρέσουν: «Μέσα εις το θεατής 

και αμέτοχος και εκ του μακρόθεν». Όπως και η 

στάση της μιας γυναίκας μ’ αρέσει. Μπορεί την 

πράξη της πολλοί να χαρακτήρισαν δειλία, για 

μένα όμως δεν είναι. Παλεύει για την αξιοπρέ-

πειά της. Γι’ αυτήν αξίζει να αντιδράσεις. Για να 

μπορείς να κοιμάσαι με ήσυχη τη συνείδησή 

σου. Είναι ίσως το μοναδικό που μπορώ να πω 

σε μια εποχή που τελείς υπό πλήρη σύγχυση. 

Πώς να δώσω κατευθύνσεις, όταν ζω μέσα 

στο πρόβλημα; Όταν για τόσο καιρό ζούσα με 

μισόκλειστα μάτια. Που φταίω κι εγώ για ό,τι 

συνέβη; Θέλω να λέω πως το πιο υγιές είναι 

να αντιδράς, χωρίς να ξέρεις ποιο θα είναι το 

αποτέλεσμα. Αλλά πόσο ορθολογικά μπορείς 

να μιλήσεις σήμερα; 

Γι’ αυτό και «Οι κουταμάρες»; Με αυτές απέ-

φυγα την κατάθλιψη. Ξεκινώντας η κρίση άρ-

χισα να διαβάζω πολιτική, ιστορία ζητώντας α-

παντήσεις. Όλο αυτό με καταπίεζε, όπως και το 

να βλέπω φίλους να χάνουν τη δουλειά τους, 

να σκέφτονται να μεταναστεύσουν. Με βοή-

θησαν να σαρκάσω και να αυτοσαρκαστώ. Με 

έβαλαν σε μια δημιουργική ευφορία.

Αν κάποιος μελετήσει όλο το έργο σας, αυτά 

τα κείμενα μπορεί να τα θεωρήσει φυσική 

συνέπεια. Είστε συνεπής και στην προσωπι-

κή σας ζωή; Το παλεύω. Δεν είναι εύκολο, ειδι-

κά όταν για χρόνια, εξαιτίας της στάσης σου, σε 

χαρακτήριζαν «κορόιδο». Το θυμάμαι σαν τώ-

ρα, την εποχή που ήμουν στο Δ.Σ. του Εθνικού 

Θεάτρου. Είχα δηλώσει στη δεύτερη κιόλας 

συνεδρίαση –υπάρχει στα πρακτικά αυτό– πως 

για τα 4 χρόνια της θητείας μου και για άλλα 4 

μετά δεν θα παιζόταν έργο μου εκεί. Αυτό με 

καθησύχαζε γιατί έτσι θα μπορούσα να μιλάω 

ελεύθερα. Νομίζω, είναι μια πολιτική στάση.

Και οι θέσεις σας για τις επιχορηγήσεις εί-

χαν ξεσηκώσει κόσμο. Ναι, συνέβη. Μα δεν ή-

ταν δυνατόν να συνεχιστεί εσαεί το καθεστώς 

που υπήρχε. Είχα ζητήσει να μειωθούν οι επι-

χορηγήσεις που δινόντουσαν στους ίδιους και 

τους ίδιους προκειμένου να εξοικονομηθούν 

χρήματα για νέες ομάδες. Γιατί έχουμε ανάγκη 

τον πειραματισμό. Πώς θα πάμε διαφορετικά 

μπροστά; Ανέκαθεν μισούσα τον εφησυχασμό. 

Τους εύκολους επαίνους που σε καθηλώνουν 

σε μια μανιέρα. Επίσης δεν διακατέχομαι από 

ένα «προκατασκευασμένο θαυμασμό». Θέλω 

μόνο να είναι ευφυές αυτό που θα δω για να με 

κινητοποιήσει. A

Ο κος Μάριος 
Ποντικάς ΜΙΣΕΙ ΤΟΝ 
ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ  

Διαβάστε 
ολόκληρη 

τη συνέντευξη 

www.athens voice.gr
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  Ώρα για ντοκιμαντέρ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Blancanieves **  

ΣκηνοθεΣία: Πάμπλο Μπερχέρ

Με τουΣ: Μαριμπέλ Βερντού, Άντζελα Μολίνα, 

Μακαρένα Γκαρσία

Μια ασπρόμαυρη, βωβή, ανατρεπτική ανά-

γνωση του παραμυθιού της Χιονάτης, στην 

Ισπανία της δεκαετίας του ’20, με την ηρωίδα 

του να ξεκινά ορφανή από μητέρα στη γέν-

να, ανεπιθύμητη από τον ταυρομάχο πατέρα 

της, ταλαιπωρημένη από τη μητριά της. Έ-

χοντας διδαχτεί την τέχνη της ταυρομαχίας 

από το γεννήτορά της, θα γίνει πρωταγω-

νίστρια σε ένα περιοδεύοντα θίασο νάνων 

ταυρομάχων (επτά τον αριθμό), θα γνωρίσει 

τη δόξα και θα ζητήσει εκδίκηση. Σκηνοθετη-

μένο εντυπωσιακά, με εξαιρετική φροντίδα 

στα κοστούμια, τα σκηνικά, το τεχνικό μέρος, 

πλούσιο σε κινηματογραφικές αναφορές και 

οπτικά ερεθίσματα, το «Blancanieves» θυμί-

ζει φυσικά το «The Artist» ακόμη κι αν η δική 

του πορεία είχε ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς. Ως 

κινηματογραφικό επίτευγμα είναι σίγουρα 

αξιοθαύμαστο, όμως αφηγηματικά είναι πιο 

αδύναμο απ’ ό,τι θα ήθελες, ενώ το «εύρημά» 

του, ακόμη κι αν χρησιμοποιείται εντυπωσι-

ακά, κουράζει μάλλον γρήγορα. 

Broken City **
ΣκηνοθεΣία: Άλεν Χιουζ

Με τουΣ: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Ράσελ Κρόου, 

Κάθριν Ζέτα Τζόουνς

Βρόμικοι πολιτικοί, σκληροί αστυνομικοί, 

μοιραίες γυναίκες. Προδοσίες και σκοπιμό-

τητες, ανατροπές και κρυμμένα κίνητρα. 

Το «Broken City» έχει όλα όσα χρειάζεται 

ένα μοντέρνο αστυνομικό «νουάρ» για να 

λειτουργήσει. Έχει όμως και άλλα πολλά 

που μοιάζουν να το βαραίνουν επικίνδυνα: 

συσσωρευμένα κλισέ και τη μυρωδιά του 

ξαναζεσταμένου φαγητού, την αίσθηση 

μιας ταινίας που δεν έχει τίποτα νέο να πει 

κι ούτε καν έναν καινούργιο τρόπο για να 

επαναλάβει όλα όσα ήδη ξέρουμε. Προφα-

νώς κάποιος σκέφτηκε ότι τα ονόματα του 

τρίο των πρωταγωνιστών του είναι αρκετά 

για να έρθουν οι θεατές μέχρι την αίθουσα, 

όμως ακόμη και μια σταθερά καλή ερμη-

νεία από τον Γουόλμπεργκ στο ρόλο του 

πρώην αστυνομικού που αναλαμβάνει να 

παρακολουθήσει τη γυναίκα του διεφθαρ-

μένου δημάρχου, δεν αρκεί. Δυστυχώς δεν 

είναι μόνο η πόλη, είναι και η ταινία εδώ 

που είναι «broken»...

ΜοντελοπνίχτηςΑνοίγει και το επάγγελμα 
του ταυρομάχου

Συγχαρητήρια στους αισιόδοξους; ***
ΣκηνοθεΣία: Κωνσταντίνα Βούλγαρη

Με τουΣ: Μαρία Γεωργιάδου, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Θέμιδα Μπαζάκα,  

Δημήτρη Πιατά, Κώστα Γανωτή, Αλέξη Χαρίση

Παρούσα από το πρώτο ως το τελευταίο πλάνο, η Αθήνα του σήμερα δίνει τον τόνο 
στην ταινία της Κωνσταντίνας Βούλγαρη που περισσότερο από ένα φιλμ με μια 
κλασική φόρμα αφήγησης λειτουργεί σαν ημερολόγιο καταγραφής συναισθημά-
των, σκέψεων, ιδεών και προβληματισμών της ηρωίδας της και, προφανώς, και 
της ίδιας της σκηνοθέτη. Η Ηλέκτρα είναι ένα κορίτσι που προτιμά να κάνει την 
babysitter παρά να ξοδεύει τα χρήματα των προοδευτικών, καλλιτεχνών γονιών 
της σε ένα ακόμη μεταπτυχιακό εκτός Ελλάδας. Που προτιμά να περνά το χρόνο 
της σε αφισοκολλήσεις και πορείες, στην πλατεία Εξαρχείων, παρά χαζεύοντας 
μπροστά στην τηλεόραση. Που ελπίζει σε έναν ποιο δίκαιο κόσμο, αλλά έχει την 
καθαρότητα της σκέψης να βλέπει το λανθασμένο του δρόμου της ένοπλης πάλης 
που ακολουθεί ο προφυλακισμένος φίλος της. Το φιλμ της Βούλγαρη την ακολου-
θεί σε στιγμές από τη ζωή της, άλλες σημαντικές, άλλες μικρές μα διαφωτιστικές, 
και καταγράφει ένα αφοπλιστικά ειλικρινές πορτρέτο μιας κοπέλας αμήχανης 
μπροστά σε ένα σταυροδρόμι, στο τέλος μιας παρατεταμένης εφηβείας, στο ση-
μείο όπου τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Πολιτική αλλά κυρίως ουσι-
αστικά προσωπική, η ταινία είναι ίσως λίγο παραπάνω απλουστευτικά διδακτική 
στον τρόπο που κηρύττει την ιδεολογία της μέσα από τις κουβέντες της Ηλέκτρας 
με το μικρό αγόρι που κρατά, αλλά βρίσκει το σωστό συναισθηματικό τόνο στο 
εσωτερικό αδιέξοδο της ηρωίδας της, που ενσαρκώνει με απόλυτη επιτυχία η ε-
ξαιρετική Μαρία Γεωργιάδου.

ÇΕμένα οι 

γονείς μου ήταν 

αριστεροί, προοδευτικοί, 

καλλιτέχνες... Αλλά εγώ 

χρειαζόμουν γονείςÈ.

(η ηρωίδα του ÇΣυγχαρητήρια στους 

αισιόδοξους;È κοιτάζει πίσω στην 

παιδική της ηλικία...)

>>>  Ο Κορεάτης σκηνοθέτης 

του «Old Boy» Παρκ Τσαν-γουκ 

μετακομίζει στην Αμερική και βρίσκει 

στα πρόσωπα της Νικόλ Κίντμαν και 

της Μία Γουασικόφσκα τις πρωταγω-

νίστριές του στο «Stoker», μητέρα και 

κόρη σε μια οικογένεια που γίνεται άνω 

κάτω μετά το θάνατο του πατέρα και 

την άφιξη του σκοτεινού, μυστηριώδη 

θείου Τσάρλι. Αναμείνατε ένα μαύρο, 

βίαιο ψυχολογικό (και ίσως κάτι παρα-

πάνω) θρίλερ πλούσιο σε ατμόσφαιρα 

και σκηνοθετικούς ακροβατισμούς. 

>>>  Το «Welcome to the Show - Η μου-

σική κληρονομιά του Παύλου Σιδη-

ρόπουλου» των Αλέξη Πόνσε, Κώστα 

Πλιάκου, είναι όπως αντιλαμβάνεστε 

ένα ντοκιμαντέρ για το συνθέτη, τρα-

γουδιστή και θρύλο της ελληνικής 

μουσικής σκηνής Παύλο Σιδηρόπουλο. 

Αρχειακό υλικό, αλλά και συνεντεύξεις 

με ανθρώπους που τον γνώρισαν, δού-

λεψαν μαζί του ή επηρεάστηκαν από 

αυτόν συνθέτουν τον κορμό του φιλμ, 

που φιλοδοξεί να προσθέσει κάτι παρα-

πάνω στο μύθο του. 

Κάλλιο χήρα κακομοίρα, 
παρά με σένα που ’μπλεξα

Aκόμη

criticÕs CHOICE

Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε

15 χρόνια Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ

Θεσσαλονίκης
Το μικρό αδελφάκι του Φεστιβάλ Κινη-

ματογράφου Θεσσαλονίκης είχε μεν από 

την πρώτη του κι όλας διοργάνωση το 

δικό του ειδικό βάρος και λόγο ύπαρξης, 

όμως κοιτάζοντας πίσω σε μια πορεία 

που δείχνει ήδη μακρινή, μπορείς να α-

ντιληφθείς καλύτερα τη σημασία του. 

Στη διάρκεια αυτών των δεκαπέντε χρό-

νων το φεστιβάλ δεν κέρδισε ή εκπαί-

δευσε απλά το κοινό του, αλλά σχεδόν το 

δημιούργησε εκ του 

μηδενός, δίνοντας 

στο είδος του ντοκι-

μαντέρ τη σημασία 

που του αξίζει. Και 

το έκανε μέσα από 

σπουδαίες ταινίες, 

ελληνικές και ξέ-

νες, που έπεισαν 

τους θεατές ότι η 

πραγματικότητα 

του ντοκιμαντέρ 

μπορεί να είναι πιο 

συναρπαστική από τη μυθοπλασία. 

35 από αυτές τις ταινίες θα προβληθούν 

από τις 28 Μαρτίου στην Ταινιοθήκη της 

Ελλάδας θυμίζοντάς μας μερικούς σπου-

δαίους σταθμούς μιας εξίσου σπουδαίας 

διαδρομής, που όπως έδειξε η πρόσφα-

τη διοργάνωση του φεστιβάλ συνεχίζε-

ται με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον. 

3/4:«She's A Boy»  
Γκουέν Χόουερθ 
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Αθ ή ν Α ς

Α ΑΒΟΡΑ  
Ιπποκράτους 180, 210 6462.253

Blancanieves – Χιονάτη 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:40, 22:40 
/ Νεοναζί: Το ολοκαύτομα της 
μνήμης Σάβ.-Κυρ. 17:00 

ABΑΝΑ 
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546 

Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:20 / No Πέμ.-Τετ. 23:00 

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

Αίθ.1: Broken City Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:30, 22:45 / Tad, ο χα-
μένος εξερευνητής μεταγλτ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:15 
Αίθ.2: Μαθήματα ζωής Πέμ.-
Τετ. 18:00 / Ακάλυπτος Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:15 
Αίθ.3: Passion Πέμ.-Τετ. 
19:00 / Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:15 
Αίθ.4: Stoker Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 
 
Αίθ.1: Broken City Πέμ.-Τρ. 
18:20, 20:30, 22:40 / Τετ. 18:20 
/ Barbie: Η μπαλαρίνα με 
τις μαγικές πουέντ μεταγλτ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:50 
Αίθ.2: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 22:20 / Οι Άθλιοι 
Πέμ.-Τετ. 17:10 / Blancanieves 
– Χιονάτη Πέμ.-Τετ. 20:10 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα,  
210 8108.230 

Αίθ.1: Broken City Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:20, 22:30 / Tad, ο χα-
μένος εξερευνητής μεταγλτ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:10 
Αίθ.2: Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 
18:50, 20:50 / Passion Πέμ.-
Τετ. 22:50 
Αίθ.3: Ο έρωτας της βα-
σίλισσας Πέμ.-Τετ. 17:20 
/ Παρενέργειες Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:20 
Αίθ.4: Blancanieves – Χιονάτη 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:10, 22:10 
/ Barbie: Η μπαλαρίνα με 
τις μαγικές πουέντ μεταγλτ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841.010
 
Αίθ.1: Η επίθεση Πέμ.-Τετ. 
18:45 / Broken City Πέμ.-Τετ. 
20:45, 22:50 / Tad, ο χαμένος 
εξερευνητής μεταγλτ. Σάβ.-
Κυρ. 17:00 
Αίθ.2: Passion Πέμ.-Τετ. 22:30 
/ Blancanieves – Χιονάτη Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30 / Barbie: Η 
μπαλαρίνα με τις μαγικές που-
έντ μεταγλτ.Σάβ.-Κυρ. 16:45 

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: Τα μυθικά πλάσματα του 
Νότου Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30  
/ Ο έρωτας της βασίλισσας 
Πέμ.-Τετ. 18:00 
Αίθ.2: Ο έρωτας της βασίλισ-
σας Πέμ.-Τετ. 22:15 / Ακάλυ-
πτος Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30 / 
Το μεγάλο ταξίδι της Ζαράφα 
μεταγλτ.Σάβ.-Κυρ. 17:00 

Α ςΤΕΡΑ ς ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟς ΝΕ Α ς 
ΙΩΝΙΑ ς
Ασκληπιού 4, Νέα Ιωνία, 210 
2712.640

Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:10 

ΑςΤΥ
Κοραή 4, 210 3221.925

Pieta Πέμ.-Τετ. 
20:50, 22:40 / Ά-
νεμος ψυχής Πέμ.-
Τετ. 17:30, 19:20 

ΑΤΛΑΝΤΙς 
Λ. Βουλιαγμένης 245, Δάφνη,  
210 9711.511

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

Αίθ.2: Stoker Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:00, 22:15 

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

Μαθήματα ζωής Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 / Σάβ.-
Κυρ. 17:15, 19:00 / Broken City 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:45 

ΒΑΡΚΙΖ Α
Θάσου 22,  210 8973.926

Αίθ.1: Αν...Πέμ.-Τετ. 18:40, 
20:40, 22:40 / Tad, ο χαμένος 
εξερευνητής μεταγλτ. Σάβ.-
Κυρ.17:00 
Αίθ.2: Οζ: μέγας και παντο-
δύναμος Πέμ.-Τετ. 18:25 3D / 
Broken City Πέμ.-Τετ. 20:40, 
22:40 / Barbie: Η μπαλαρίνα 
με τις μαγικές πουέντ με-
ταγλτ.Σάβ.-Κυρ. 17:00 

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

Broken City Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:30 / Οζ: μέγας και παντοδύ-
ναμος Παρ.-Κυρ. 17:00 3D 

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Παλαιό Φάληρο,  
210 9403.593

No Πέμ.-Τετ. 18:15 / Μετά το 
Μάη Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:30 

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

Αίθ.1: Stoker Πέμ.-Τετ. 21:30, 
23:40 
Αίθ.2: Broken City Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:10, 00:30 
Αίθ.3: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:30, 00:00 
Αίθ.4: Broken City Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:10, 23:30 / Tad, ο χα-
μένος εξερευνητής μεταγλτ. 
Κυρ. 14:50 3D, 16:50 3D 
Αίθ.5: Ο Όλυμπος έπεσε Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:00, 00:30 
Αίθ.6: Broken City Πέμ.-Τετ. 
17:30, 19:50, 22:10, 00:30 
Αίθ.7: Tad, ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλτ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50 / 
Κυρ. 15:50, 17:50 / Απαγωγή 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10, 00:20 
Αίθ.8: Barbie: Η μπαλαρίνα με 
τις μαγικές πουέντ μεταγλτ.
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / Κυρ. 15:45, 17:30 / 
Stoker Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:30, 
23:40 
Αίθ.9: Παρενέργειες Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 / Κυρ. 
15:30, 18:00, 20:30, 23:00 
Αίθ.10: Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:00, 23:10 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλτ. Κυρ. 
14:30, 16:40 
Αίθ.11: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:45, 00:15 
Αίθ.12: Οζ: μέγας και παντο-
δύναμος Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:15, 23:50 
Αίθ.13: Ραλφ, η επόμενη 
πίστα μεταγλτ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40 / 
Κυρ. 15:30, 17:40 / Ακάλυπτος 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:00, 00:10 
Αίθ.14: Σάμμυ 2 μεταγλτ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:20 / Κυρ. 14:20, 16:20, 
18:20 / Δεν κρατιέμαι Πέμ.-
Τετ. 20:20, 22:20, 00:20 
Αίθ.15: Passion Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40, 
20:50, 23:00 / Κυρ. 16:30, 
18:40, 20:50, 23:00 
Αίθ.16: Σάμμυ 2 μεταγλτ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:20 / Κυρ. 15:20, 17:20 
/ Passion Πέμ.-Τετ. 19:40, 
21:50, 00:00 
Αίθ.17: Ξενοδοχείο για τέρατα 

μεταγλτ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / Κυρ. 
14:00, 16:00, 18:00 / Όμορφα 
πλάσματα Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:50 
Αίθ.18: Περιπολία Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:20, 23:40 / Ξενοδο-
χείο για τέρατα μεταγλτ.Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00 / Κυρ. 15:00, 17:00 
Αίθ.19: Οζ: μέγας και παντο-
δύναμος Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ. 19:45, 22:30 / Σάβ., Κυρ., 
Τετ. 17:00, 19:45, 22:30 
Αίθ.20: Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:15, 20:45, 23:15 / Κυρ. 
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 / 
Σάμμυ 2 μεταγλτ. 
Κυρ. 15:00 
Αίθ.2: Οζ: μέγας και παντοδύ-
ναμος Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00, 19:40 / Κυρ. 
14:20, 17:00, 19:40 / Passion 
Πέμ.-Τετ. 22:20, 00:30 
Αίθ.3: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλτ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / Κυρ. 
15:00, 17:00 Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
19:00, 22:00 
Αίθ.4:Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:20, 23:45 
/ Barbie: Η μπαλαρίνα με 
τις μαγικές πουέντ μεταγλτ. 
Πέμ.-Τετ. 17:10 / Tad, ο χα-
μένος εξερευνητής μεταγλτ.
Κυρ. 14:30 3D 
Αίθ.5: Tad, ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλτ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / 
Κυρ. 15:30, 17:30 / Broken City 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45, 00:00  

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

Αίθ.1: Brave μεταγλτ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:10, 17:20 / Κυρ. 13:00, 15:10, 
17:20 / Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:00, 00:30 
Αίθ.2: Οζ: μέγας και παντο-
δύναμος Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30 3D / Κυρ. 
11:00 3D, 13:45 3D, 16:30 3D / 
Broken City Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 19:15, 21:45, 
00:10 / Τρ. 22:30 
Αίθ.3: Passion Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 20:00, 
22:10, 00:20 / Σάβ.-Κυρ. 
20:00, 22:10, 00:20 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλτ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:30 / 
Σάβ. 15:30, 17:40 / Κυρ. 11:00, 
13:10, 15:30, 17:40 
Αίθ.4: Ακάλυπτος Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:45, 
19:00, 21:45, 00:00 / Κυρ. 
14:30, 16:45, 19:00, 21:45, 
00:00 
Αίθ.5: Δεν κρατιέμαι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 
19:50, 21:50, 23:50 / Σάβ.-
Κυρ. 19:50, 21:50, 23:50 / 
Σάμμυ 2 μεταγλτ. Σάβ. 15:50, 
17:50 / Κυρ. 11:50, 13:50, 
15:50, 17:50 
Αίθ.6: Passion Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:00, 23:10 / Ο Όλυ-
μπος έπεσε Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30 / Κυρ. 
14:10, 16:30 
Αίθ.7: Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:30, 23:50 
/ Barbie: Η μπαλαρίνα με τις 
μαγικές πουέντ μεταγλτ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:10, 
17:10 / Σάβ. 17:10 / Κυρ. 11:10, 
13:10, 15:10, 17:10 / Tad, ο χα-
μένος εξερευνητής μεταγλτ. 
Σάβ. 14:30 
Αίθ.8: Tad, ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλτ.Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τετ. 16:10, 18:10 / 
Κυρ. 12:10, 14:10, 16:10, 18:10 
/ Τρ. 17:00 / Ακάλυπτος Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 

20:15 / Broken City Πέμ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 22:30 

/ Παρ.-Σάβ. 22:30, 
00:50 / Τρ. 19:15, 

21:45, 00:10 
Αίθ.9: Οζ: μέγας 
και παντοδύνα-
μος Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:45, 
18:30, 21:15, 
00:00 / Κυρ. 
12:45, 15:45, 
18:30, 21:15, 

00:00 
Αίθ.10: Stoker 

Πέμ.-Τετ. 15:45, 
18:00, 20:15, 22:30, 

00:45 
Αίθ.11: Παρενέργειες 

Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:45, 20:00, 22:15, 00:30 / 

Σάβ.-Κυρ. 15:30, 17:45, 20:00, 
22:15, 00:30 
Αίθ.12: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλτ.Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:10, 17:10, 
19:10 / Κυρ. 11:10, 13:10, 15:10, 
17:10, 19:10 / Broken City Πέμ.-
Τετ. 21:10, 23:30 
Αίθ.13: Stoker Πέμ.-Τετ. 
20:15, 22:30 
Αίθ.14: Broken City Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:10, 23:30 

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

Αίθ.1: Tad, ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλτ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 / 
Κυρ. 11:20, 13:20, 15:20, 17:20 
/ Stoker Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:40, 23:50 
Αίθ.2: Δεν κρατιέμαι Πέμ.-
Τετ. 18:50, 21:00, 23:10 / Ξε-
νοδοχείο για τέρατα μεταγλτ. 
Σάβ. 17:00 / Κυρ. 11:30, 13:20, 
15:10, 17:00 
Αίθ.3: Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλτ.Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50 / Κυρ. 
11:20, 13:30, 15:40, 17:50 / Πα-
ρενέργειες Πέμ.-Τετ. 20:00 / 
Passion Πέμ.-Τετ. 22:10, 00:20 
Αίθ.4: Ακάλυπτος Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20, 
20:20, 22:20, 00:20 / Κυρ. 
16:20, 18:20, 20:20, 22:20, 
00:20 
Αίθ.5: Οζ: μέγας και παντοδύ-
ναμος Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:00, 18:40, 21:20, 
00:10 / Κυρ. 13:10, 16:00, 
18:40, 21:20, 00:10 
Αίθ.6: Ο Όλυμπος έπεσε Πέμ.-
Τετ. 17:00, 19:30, 22:00, 00:30 
/ Barbie: Η μπαλαρίνα με τις 
μαγικές πουέντ μεταγλτ. Κυρ. 
11:30, 13:10, 14:50 
Αίθ.7: Broken City Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 21:30, 
00:00 / Σάβ.-Κυρ. 16:30, 
19:00, 21:30, 00:00 / Tad, ο χα-
μένος εξερευνητής μεταγλτ. 
Κυρ. 12:30 3D, 14:30 3D 
Αίθ.8: Broken City Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 21:30 / 
Παρ.-Κυρ. 19:00, 21:30, 00:00 
Αίθ.9: Δεν κρατιέμαι 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 μεταγλτ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10 
3D / Κυρ. 13:30 3D, 17:10 3D / 
Broken City Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:30, 23:50 / Barbie: Η μπα-
λαρίνα με τις μαγικές πουέντ 
μεταγλτ. Κυρ. 15:30 
Αίθ.2: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλτ.Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / Κυρ. 
13:00, 15:00, 17:00 / Ο Όλυ-
μπος έπεσε Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:40, 00:10 
Αίθ.3: Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλτ.Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30 / Κυρ. 
12:00, 14:10, 16:30 / Επιχείρη-
ση: Argo Πέμ.-Τετ. 18:40, 23:20 
/ Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 21:10 
Αίθ.4: Οζ: μέγας και παντοδύ-
ναμος Πέμ.-Τετ. 16:45, 19:30 
/ Passion Πέμ.-Τετ. 22:15, 

00:30 / Σάμμυ 2 μεταγλτ. Κυρ. 
12:45, 14:45 
Αίθ.5: Tad, ο χαμένος εξερευ-
νητής μεταγλτ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 
18:00 / Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 / Ακάλυπτος 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10, 00:20  

ΓΑΛΑΞΙΑς 
Μεσογείων 6, 210 7773.319
Κάθε Τετάρτη œ 5

Αίθ.1: Stoker 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

Blancanieves – Χιονάτη Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650.318
 
Αίθ.1: Δεν κρατιέμαι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50, 
21:00, 23:10 / Σάβ.-Κυρ. 16:40, 
18:50, 21:00, 23:10 
Αίθ.2: Stoker Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 22:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:30, 20:00, 22:20   

ΔΑΝΑΟς 
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
210 6922.655

Αίθ.1: Δεν κρατιέμαι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30 / (Δευτ. 
20:30- Μυστική πρεμιέρα ) 
Δευτ. 18:30, 22:30 
Αίθ.2: Δεν κρατιέμαι Πέμ.-
Τετ. 17:30, 19:30, 21:30 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028.587 

Το κεφάλαιο Πέμ.-Κυρ. 17:50 
/ Ο έρωτας της βασίλισσας 
Πέμ.-Τετ. 20:00 / Πειρατεία 
στον ωκεανό Πέμ.-Τετ. 22:30  
/ Φιλιά εις τα παιδιά Σάβ.-
Κυρ. 16:00 / Δευτ.-Τετ. 18:00  

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, Κέντρο, 210 3632.789

Τα παιδιά του πολέμου Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30  

ΕΜΠΑςςΥ nOVA ODeOn
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Kολωνάκι,  
210 7215.944

Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 

ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 210 8810.602

Ο κυνηγός Πέμ.-Τετ. 22:30 / 
No Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20 

ΙΝΤΕΑΛ 
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720 

Οδηγός αισιοδοξίας Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:25 / Επιχείρηση: 
Argo Πέμ.-Τετ. 17:40 

ΚΗΦΙςΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

Αίθ.1: Blancanieves – Χιονάτη 

Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:30, 22:45 
Αίθ.2: Συγχαρητήρια στους 
αισιόδοξους; Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00 
 
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

Blancanieves – Χιονάτη Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 210 9703.158  
 
Αίθ.1: Επιχείρηση: Argo Πέμ.-
Τετ. 20:15 / Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Η ζωή του Πι 
Σάβ.-Κυρ. 17:45 
Αίθ.2: Οι Άθλιοι Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 
Αίθ.3: Παρενέργειες Πέμ.-
Τετ. 20:45, 23:00 / Passion 
Πέμ.-Τετ. 18:45 
Αίθ.4: Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:15 / 
Barbie: Η μπαλαρίνα με τις 
μαγικές πουέντ μεταγλτ.Σάβ.-
Κυρ. 16:30 / Tad, ο χαμένος 
εξερευνητής μεταγλτ. Σάβ.-
Κυρ. 18:00 
Αίθ.5: Broken City Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:30, 22:45 
Αίθ.6: Οζ: μέγας και παντοδύ-
ναμος Πέμ.-Τετ. 19:00 Broken 
City Πέμ.-Τετ. 21:40

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

Συγχαρητήρια στους αισιόδο-
ξους; Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 

ODeOn KOsmOpOlis mApOyςi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
Αίθ.1: Σάββατοκύριακο στο 
Hyde park Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:00, 22:20 
Αίθ.2: Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 
17:20, 19:40, 22:10 
Αίθ.3: Η αγάπη έρχεται στο 
τέλος Πέμ.-Τετ. 18:10 / Πα-
ρενέργειες Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:40 / Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλτ. Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.4: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:20, 22:50 
Αίθ.5: The Paperboy Πέμ.-
Τετ. 22:50 / Απαγωγή Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:40  
/ Tad, ο χαμένος εξερευνητής 
μεταγλτ. Σάβ.-Κυρ. 16:20 3D 
Αίθ.6: Broken City Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:10, 23:40 / Tad, ο χα-
μένος εξερευνητής μεταγλτ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:50 
Αίθ.7: Passion Πέμ.-Τετ. 
18:40, 20:50, 23:20 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλτ. Σάβ.-
Κυρ. 16:10 
Αίθ.8: Ο Όλυμπος έπεσε Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:30, 
22:00 / Σάβ.-Κυρ. 16:30, 
19:30, 22:00 
Αίθ.9: Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
/ Barbie: Η μπαλαρίνα με 
τις μαγικές πουέντ μεταγλτ. 
Σάβ.-Κυρ. 15:40 
Αίθ.10: Stoker Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10, 21:20, 
23:30 / Σάβ.-Κυρ. 16:40, 
19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ.11: Δεν κρατιέμαι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 
19:00, 21:00, 23:10 / Σάβ.-Κυρ. 
15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:10 
Αίθ.12: Οζ: μέγας και παντο-
δύναμος Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:50, 22:30 / Παρ.-Κυρ. 
16:40, 19:50, 22:30  
 
ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 210 3622.683

Αίθ.1: Stoker Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30 
Αίθ.2: Συγχαρητήρια στους 
αισιόδοξους; Πέμ.-Τετ. 18:40, 
20:40, 22:40 

ΟDeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος 
Κόσμος, 210 6786.000

Αίθ.1: Δεν κρατιέμαι Πέμ.-
Τετ. 17:00, 19:00, 21:00, 23:10 
Αίθ.2: Passion Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:10, 22:20 
Αίθ.3: Ακάλυπτος Πέμ.-
Τετ. 19:50, 22:00 / Η αγάπη 
έρχεται στο τέλος Πέμ.-
Τετ. 17:30 
Αίθ.4: Οζ: μέγας και 
παντοδύναμος Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:00, 22:50 

Αίθ.5: Broken City Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 20:50, 
23:20 / Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:30, 
20:50, 23:20 
Αίθ.6: Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
/ Tad, ο χαμένος εξερευνητής 
μεταγλτ. Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D 
Αίθ.7: Απαγωγή Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:10 / Barbie: Η μπα-
λαρίνα με τις μαγικές πουέντ 
μεταγλτ. Σάβ.-Κυρ. 16:20 / 
Tad, ο χαμένος εξερευνητής 
μεταγλτ. Σάβ.-Κυρ. 18:00 
Αίθ.8: Σάββατοκύριακο στο 
Hyde park Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:20, 22:30 / Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλτ. Σάβ.-Κυρ. 
16:10 
Αίθ.9: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:10, 22:40 
Αίθ.10: Stoker Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10, 21:20, 
23:30 / Σάβ.-Κυρ. 16:40, 
19:10, 21:20, 23:30 

ΟςΚΑΡ
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια,  
210 2281.563

Το κυνήγι Πέμ.-Τετ. 17:40, 
19:40 / Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 21:50 

ΠΑΛΑς 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

Σμύρνη: Καταστροφή μιας κο-
σμοπολίτικης πόλης 1900-1922 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Αμλετ Πέμ.-
Τετ. 20:10 / No Πέμ.-Τετ. 22:30 

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Βασ. Γεωργίου & Ριζάρη, 210 7291.800

Η επίθεση Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30 

ςΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟς (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη,  
210 6525.122

Το πρόσωπο της ομίχλης 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:10, 22:40 

ςΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Πλατεία Αγίας Τριάδος, 
Αργυρούπολη,  210 9927.447

No Πέμ.-Τετ. 22:30 / Ο έρωτας 
της βασίλισσας Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15 / Τίνκερμπελ: 
Το μυστικό των νεραϊδοφτε-
ρών μεταγλτ. Σάβ.-Κυρ. 16:45 

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

Αίθ.1: Tad, ο χαμένος εξε-
ρευνητής μεταγλτ.Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:10, 15:10, 17:00 / 
Broken City Πέμ.-Τετ. 18:50, 
21:00, 23:10 
Αίθ.2: Barbie: Η μπαλαρίνα με 
τις μαγικές πουέντ μεταγλτ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00, 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
14:30, 16:00, 17:30 / Ο Όλυ-
μπος έπεσε Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:30, 23:50 
Αίθ.3: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλτ.Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:20 / Σάβ.-Κυρ. 
13:20, 15:20, 17:20 / Δεν 
κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:10, 23:00 
Αίθ.4: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:50, 16:30  
/ Stoker Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:20, 23:30 
Αίθ.5: Broken City Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40, 19:50, 
22:00 / Παρ. 17:40, 19:50, 
22:00, 00:10 / Σάβ. 12:30, 
15:30, 17:40, 19:50, 22:00, 
00:10 / Κυρ. 12:30, 15:30, 
17:40, 19:50, 22:00 
Αίθ.6: Ακάλυπτος Πέμ., Κυρ., 

Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 / Παρ.-Σάβ. 18:30, 
20:30, 22:30, 00:30 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλτ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:10, 16:20 
Αίθ.7: Περιπολία Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00, 20:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:40, 15:50, 18:00, 
20:10 / Passion Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 22:15 / Παρ.-
Σάβ. 22:15, 00:20

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

Αίθ.1: 15ο Φεστιβάλ ντοκιμα-
ντέρ Θεσσαλονίκης Πέμ.-Τετ. 
17:00 / Χιγκίτα  Σάβ. 00:15 / 
The Capsule Σάβ. 00:00 / Το 
μίσος Σάβ. 12:00 
Αίθ.2: 15ο Φεστιβάλ ντοκιμα-
ντέρ Θεσ/νίκης Πέμ.-Τετ. 17:00 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους,  
210 3811.147
 
Έρνστ Τέλμαν -Ο γιος της 
τάξης του Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:00 / Welcome to the Show: 
Η μουσική κληρονομιά του 
Παύλου Σιδηρόπουλου Πέμ.-
Τετ. 21:00, 22:30 

ΤΡΙΑ ΑςΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826.873 

Αίθ.1: Broken City Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:40 / Tad, ο χα-
μένος εξερευνητής μεταγλτ.
Σάβ.-Κυρ. 17:00 / Barbie: Η 
μπαλαρίνα με τις μαγικές που-
έντ μεταγλτ. Κυρ. 15:30 
Αίθ.2: Passion Πέμ.-Τετ. 
22:50 / Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:00, 21:00 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222.702

Κλειστό Πέμ./ Ο Ρόμπερτ Μί-
τσαμ είναι νεκρός Παρ. 20:30, 
22:15 / Σάβ. 23:00 / Κυρ., Τρ., 
Τετ. 22:15 / Δευτ. 18:45, 20:30, 
22:15 / Φιλιά εις τα παιδιά 
Κυρ. 16:30 

ΦΟΙΒΟς
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711.105

Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:20

 
ΠροΑςτίων

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟς Ν. ΜΑΚΡΗς
Λ. Μαραθώνος 196, 22940 69871

Η γη της επαγγελίας Πέμ.-Τρ. 
21:00 / Τετ. 19:00 / Μεσοτοιχί-
ες Τετ. 21:15 

ΑΡΤΕΜΙς ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟς
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 22990 23924 

Σάμμυ 2 μεταγλτ. Πέμ.-Τετ. 
19:00 / Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 21:15 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟς ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΝΑΡ
Αγίας Παρασκευής 40, Ανάκασα, Άγ. 
Ανάργυροι, 210 2690.317 

Οι Άθλιοι Πέμ.-Κυρ. 18:30, 
21:30 / Κλειστό Δευτ.-Τετ. 

ΜΑΓΙΑ 
Αβάντων 23 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Ακάλυπτος Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:20, 22:30 

Π ε ί ρΑ ί Α

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟς ΟΝΕΙΡΟ  
Πειραιώς & Χρυσ. Σμύρνης 84 

(απέναντι από FACTORY OUTLET), 
210 4830.330

Περιπολία Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 21:00 / Σάβ. 
20:00, 22:00 / Κυρ. 20:00  

ςΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙςΟς
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955

Οζ: μέγας και παντοδύναμος 
Πέμ.-Σάβ. 20:30, 22:40 / 
Κυρ. 21:00 / Τετ. 18:30 / Ο 
αδελφός μου ο αρκούδος 
μεταγλτ. Σάβ. 17:00, 29:00 / 
Κλειστό Δευτ.-Τρ./ Ο καθρέ-
φτης Τετ. 21:00 

ςΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟς
Πλατεία Δημαρχείου, 210 4225.653 

Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 
17:00, 22:20 / Λίνκολν Πέμ.-
Τετ. 19:20  ●

cine ωρεσ προβολησ

Συγχαρητήρια στους Αισιόδοξους; ***Ας αισιοδοξούμε τουλάχι-στον για το ελληνικό σινεμά...

Broken City**Broken movie

Blancanieves**     
H Χιονάτη ταυρομάχος, σε μια ευρηματική διασκευή

Stoker
Ο Παρκ Τσαν-γουκ μιλά αγγλικά

Welcome to the Show - Η μουσική κληρονομιά του Παύλου ΣιδηρόπουλουΝτοκιμαντέρ για ένα μουσικό μύθο

JUsT THe FACTs

☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτη

το Moving Silence Festival 2013 
Μουσικοί από την Αθήνα και το Βερολίνο θα 
συνοδεύσουν γερμανικές και ελληνικές βω-
βές ταινίες, κλασικές και σύγχρονες, βάζο-
ντας την εικόνα και τον ήχο να συναντηθούν 
με έναν ασυνήθιστο και απροσδόκητο τρό-
πο. Το φετινό φεστιβάλ, που συνδιοργανώ-
νουν το Goethe-Institut Athen και η πλατ-
φόρμα Moving Silence, πραγματοποιεί και 
διαγωνισμό για δημιουργούς που ζουν στην 
Ελλάδα να υλοποιήσουν ένα δικό τους φιλμ – 
βωβό και σύγχρονο. 28 & 29/3, Goethe Institut, 
Ομήρου 14-16, 210 3661.000, 30 & 31/3 Beton 7, 
Πύδνας 7, Βοτανικός, 210 7512.625. Στις 20.30 με 
ελεύθερη είσοδο. 

ΜΗ 
ΧΑςΕΙς 

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617.530
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Δωρο
επιταγή
για τα 

HEEL 
AtHEns LAb 

Η ATHENS VOICE εξα-
σφάλισε σε έναν τυχερό 
αναγνώστη μία δωροε-
πιταγή αξίας €50, για να 
αγοράσει ό,τι θέλει από 
οποιοδήποτε κατάστημα 
HEEL. Κάτι περισσότερο 
από μια εταιρεία ενδυ-
μάτων, το εργαστήρι 
μόδας HEEL σέβεται τον 
άνθρωπο και το περι-
βάλλον, με τη μοναδι-
κότητα των ρούχων να 
τα καθιστά ιδιαίτερα 
«στολίδια τέχνης». 

Στείλε SMS: AVAV και ονοματεπώνυμο στο 54121 
μέχρι την Τρίτη 4/4, στις 10.00 π.μ. Ο νικητής θα 
ειδοποιηθεί με sms και θα μπορεί να παραλάβει το 
δώρο του, λέγοντας το όνομά του, από οποιοδήπο-
τε από τα καταστήματα: Κολωνάκι, Ηρακλείτου 11, 
210 3616.286 / Κηφισιά, Κυριαζή 34, 210 8086.818 / 
Πειραιάς, Σωτήρος Διός 36, 213 0055.070 / Περιστέρι, 
Καραθεοδωρή 14, 210 5736.926. On-line shop: www.
heel.gr. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1, 23 με ΦΠΑ.

market

ALL STAR WELL WORN
Είναι γεγονός πως όλοι έχουμε λερώσει στο 
παρελθόν τουλάχιστον μία φορά επίτηδες 
τα σνίκερ μας για να φαίνονται χρησιμοποι-
ημένα. Σ’ αυτό το πνεύμα κινείται η συλλο-
γή Well Worn της Converse, με μοντέλα που 
έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να 
φαίνονται φθαρμένα ακόμη και όταν είναι 
ολοκαίνουρια. «Get dirty» προτρέπει η διά-
σημη μάρκα, βλέποντας τα σνίκερ σαν έναν 
καμβά πάνω στον οποίο αφήνουν τα σημά-
δια τους οι εμπειρίες και οι διαδρομές μας. 

NEW YORK COLLEGE
Αντιπροσωπεία του New York College με επι-
κεφαλής τον πρόεδρό του Ηλία Φούτση επι-
σκέφθηκε τις Φιλιππίνες, μετά από πρόσκλη-
ση της αναπληρωτού υπουργού Παιδείας της 
χώρας Dr. Nona Ricafort. Η πρόσκληση αυτή 
ήταν αποτέλεσμα της πρότερης επίσκεψης 
της υπουργού στις εγκαταστάσεις του New 
York College στην Αθήνα. Κατά την επίσκε-
ψη της ελληνικής αποστολής συζητήθηκε 
μεταξύ άλλων η δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του ομίλου New York College 
στις Φιλιππίνες και το Χονγκ Κονγκ. 

2ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο 2ος ημιμαραθώνιος της Αθήνας είναι 
γεγονός και θα γίνει την Κυριακή 31/3. Σε 
συνδιοργάνωση του ΣΕΓΑΣ και του Δήμου 
Αθήνας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επί-
σης δρόμο 3 και 5 χλμ. και κούρσα 600 μ. 
για παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναμέ-

νεται να συμμετάσχουν συνολικά περίπου 
10.000 δρομείς. Οι εκκινήσεις όλων των α-
ποστάσεων θα δοθούν στο Σύνταγμα και ο 
τερματισμός θα γίνει στο Ζάππειο.

CALZEDONIA
Η νέα καλοκαιρινή συλλογή Calzedonia 
Swimwear της διάσημης ιταλικής μάρκας 
θα παρουσιαστεί στις 16 Απριλίου στο Ρί-
μινι. Η επιλογή της πόλης δεν ήταν τυχαία, 
αφού πρόκειται για μέρος συνώνυμο του 
καλοκαιριού και των διακοπών. Επιπλέον, 
είναι η πατρίδα του Φελίνι, γεγονός που ε-
νέπνευσε τη μάρκα να δημιουργήσει ένα 
show που μοιάζει με ταξίδι στην ιστορία, 
από το 1930 ως τις μέρες μας. 

TETRA PAK HELLAS 
Από 31/3 και για 5 Κυριακές η Tetra 
Pak Hellas σε συνεργασία με τη ΜΚΟ 
«Οργάνωση Γη» διοργανώνει στο 
κτήμα Βασιλίσσης (πάρκο Τρίτση, Λ. 
Δημοκρατίας 67, Ίλιον) ένα πρόγραμ-
μα διαδραστικής εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης σχετικά με την προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανα-
κύκλωση. Μια ενδιαφέρουσα πρό-
ταση για τις Κυριακές της άνοιξης με 
πλήθος δραστηριοτήτων, όπως κα-
τασκευές, κηπουρική και βόλτες με 
ποδήλατο, για παιδιά και μεγάλους. 
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Υψηλών 
προδιαγραφών 
γνωριμίες: 28χρονη 
νομικός, οικογένειας 
δικαστών, 31χρονη 
τραπεζικός κούκλα 
με 2 πανεπιστημιακά 
πτυχία, 35χρονη 
ωραιότατη δασκά-
λα εργαζόμενη σε 
οικογενειακή επιχεί-
ρηση, 40χρονη παι-
δίατρος πανέμορφη, 
τσαχπίνα, 44χρονη 
επιχειρηματίας, με 
διασυνδέσεις εξωτε-
ρικό, λυγερόκορμη, 
με θηλυκότητα, 
52χρονη κλασάτη 
χήρα καπετάνιου, 
εύπορη, ειλικρινής, 
56χρονη φινετσάτη 
οδοντίατρος με προ-
σωπικότητα και στιλ, 
επιθυμούν σύντροφο 
ζωής-γάμο. Πανελλα-
δικά-εξωτερικό. Δε-
κτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. 
“Ability”. Ρεκόρ γάμων 
και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Με εχε-
μύθεια, σύγχρονες 
μεθόδους, στοχευ-
μένα ραντεβού, πλει-
άδα επιλογών. Τηλ. 

κέντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 
4ος όροφος, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Υψηλών 
προδιαγραφών γνω-
ριμίες: Ελληνοελβετός 
39χρονος μεγαλοε-
πιχειρηματίας 1.80 
πολύ εμφανίσιμος, 
42χρονος νομικός με 
ιδιόκτητη εταιρεία, 
γοητευτικός, ψηλός, 
large, 45χρονος ιπτά-
μενος 1.84 πολύ πλού-
σιος με 2 φοροτεχνικές 
εταιρείες, 51χρονος 
έλληνας εξωτερικού 
επιχειρηματίας με 
διασυνδέσεις Βέλγιο, 
ωραίος άντρας πολύ 
δοτικός, 54χρονος 
δερματολόγος 1.81 
ευχάριστος, ήπιων 
τόνων, 59χρονος 
γενικός χειρούργος 
με ιδιόκτητο ιατρείο Β. 
προάστια, 63χρονος 
μηχανολόγος με εται-
ρεία φυσικού αερίου, 
65χρονος μεγαλοδικη-
γόρος Κολωνακιώτης, 
επιθυμούν γνωριμία 
σοβαρής προοπτι-
κής-γάμου. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 

γονέων-συγγενών. 
«Ability». Ρεκόρ γάμων 
και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Με εχε-
μύθεια, σύγχρονες 
μεθόδους, στοχευμένα 
ραντεβού, πλειάδα 
επιλογών. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 
4ος όροφος, www.
abilityclub.gr

«I DO!». Γυμναστής 
28χρονος, μεγαλοεπι-
χειρηματίας 30χρονος, 
στρατιωτικός 32χρο-
νος, μηχανολόγος-
μηχανικός 35χρονος, 
ιατρός 36χρονος, 
μεγαλοξενοδόχος 
38χρονος, πολ. μηχα-
νικός 40χρονος, χρη-
ματιστής 45χρονος, 
οικονομολόγος 50χρο-
νος, ιδιοκτήτης γνω-
στής αλυσίδας bistro 
55χρονος, δικηγόρος 
60χρονος, πλοιοκτή-
της 65χρονος, αξιο-
πρεπείς, πάμπλουτοι, 
ευπαρουσίαστοι, απο-
φασισμένοι για γάμο. 
Γραφείο Συνοικεσίων 
«I DO!». Κολωνάκι, Αμε-
ρικής 19, 6ος  όροφος, 
καθημερινά 10:00-
20:00. Σάββατο 10:00-

15:00, 213 0260.000, 
697 7433711, www.
idosinikesia.gr 

Ανοιξιάτικη ανανέ-
ωση! Ανεπανάληπτη 
ελληνο-ολλανδέζα 
37χρονη προχωρη-
μένων ιδεών, διαμέ-
νουσα μόνη, αναζητά 
φιλία, συγκατοίκηση, 
ιατρού-βιομήχανου-
βιοτέχνη-μηχανικού-
καπετάνιου, να 
ταξιδεύει ανά τον κό-
σμο. Δεκτός ελληνο-
αμερικάνος-Κύπριος. 
210 8069.930, 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. επικοινω-
νίας 697 7415613 

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

Σε είδα...

Μετρό
Σύνταγμα-Ομόνοια, 23/3 

στις 21.00, είχα μαζί το 

σκυλάκι μου και σε συ-

μπαθήσαμε πολύ, αλλά 

δεν πρόλαβα να ρωτήσω 

ούτε το όνομά σου. Είχα 

ένα τεράστιο σακίδιο, 

εσύ μια μακρόστενη 

θήκη. oftheessence-

sought@yahoo.co.uk 

Χ95
Προς αεροδρόμιο. Τρίτη 

19/3 χαμογέλασες και 

κάθισες δίπλα μου. Με-

λαχρινός, σαραντάρης 

(;), γυαλιά, κοντά μαλλιά, 

γαλάζιο πουκάμισο, 

τζιν, μπλε σακάκι, λευκό 

κινητό κι ένα μαύρο βα-

λιτσάκι. Πήγαινες ταξίδι; 

Εγώ άκουγα μουσική, 

διάβαζα και σημείωνα. 

Σηκώθηκα για να κατεβώ 

ΙΚΕΑ. Απλώθηκες στο 

κάθισμα κι έκλεισες τα 

μάτια. Μύριζες υπέροχα! 

Γράψε στο rosebud_gr@

yahoo.com

όΜόνόια 

Γύριζα από Σκύρο. Απο-

φύγαμε καμιά 10αριά 

ελεγκτές. Τα είπαμε μέ-

χρι Φιξ. Σε κόβω να δια-

βάζεις A.V. tasosmp15@

hotmail.com 

Πλακα
Καθαρή Δευτέρα, Καφέ 

Γιασεμί. Έχουμε και οι 

δυο μαύρα σκυλιά, θέ-

λουμε να σας δούμε πά-

λι. mavradgs@yahoo.gr 

ΣταθΜόΣ 
ΜόναΣτηρακι
15/3, 10.00-10.15 πε-

ρίπου. Ήμασταν στις 

απέναντι αποβάθρες. Με 

κάρφωσες με τα μάτια, το 

ίδιο κι εγώ. Τα βλέμματά 

μας χωρίστηκαν, όταν 

πλέον έφυγε ο συρμός 

μου. Υ.Γ. Φορούσες μια 

μπλούζα σε απόχρωση 

του πράσινου και είχες 

σκουλαρίκια στο αριστε-

ρό αυτί σου. Εγώ είχα ζω-

γραφισμένη στο μισό μου 

πρόσωπο μια πεταλούδα. 

ηλεκτρικόΣ 
20/3, Πειραιάς, καθό-

σουν στα σκαλιά στην 

κύρια είσοδο, ώρα 

16.42, κάπνιζες. Με 

κοιτάς και μου ρίχνεις 

ένα τρομερό χαμόγελο, 

αλλά εγώ έπρεπε να 

φύγω γιατί θα έχανα το 

λεωφορείο. Αν το δεις 

αυτό κάλεσέ με στο 694 

2587850 (είσαι μελαχρι-

νός με απίστευτο μούσι). 

 

NOIZ 

17/3, είχες ξανθά μαλ-

λιά, μαύρο πουκάμισο 

και υπέροχο βλέμμα. Για 

χάρη της βραδιάς είχες 

τονίσει το χαμόγελο να 

συνεχίζεται με μαύρο 

μολύβι. Ωραία κίνηση 

γιατί σου πήγαινε πολύ :) 

 

ηλεκτρικόΣ
Μοναστηράκι, Παρα-

σκευή (22/3), 20.15-

20.20 περίπου. Έχεις 

ξανθά μαλλιά λίγο κάτω 

απ’ τον ώμο και καστα-

νά μάτια. Φορούσες 

μπλε φούστα, μαύρο 

μπουφάν με καρφιά 

στο γιακά, το δικό σου 

ήταν κυριλέ και νομίζω 

δεν ήταν δερμάτινο, 

μαύρα παπούτσια με όχι 

πολύ ψηλό τακούνι και 

είχες κρίκο στη μύτη και 

έντονα βαμμένα χείλη. 

Εσύ κατέβηκες Θησείο, 

εγώ πήγαινα πιο κάτω. 

Παίζει και να μην ήσουν 

αληθινή, αλλά αν το 

δεις,  seeidakemeina@ 

hotmail.gr 

 

E.O. Πατρών 
κόρινθόυ
24/3, έκανα βλακεία 

που δεν σταμάτησα στα 

διόδια. Με αιφνιδίασες 

και δεν πρόλαβα να α-

ντιδράσω. Έτρεχες πολύ 

και με άγχωσες! Νόμιζα 

πως δεν με είχες πάρει 

χαμπάρι. Το βρίσκω απί-

θανο να το δεις. 

 

ΠεΖόδρόΜόΣ 
ΒαλτετΣιόυ 
Σάββατο βράδυ γύρω 

στις 2 καθόσουν με 3 φί-

λους σε ένα πολύ χαμηλό 

πεζούλι προς Ζωοδόχου 

Πηγής κοντά σε μία παρέα 

με 2 σκυλιά! Εγώ πέρασα 

με μία φίλη μου 2 φορές 

και σε κοίταγα, κι εσύ το 

ίδιο! Είσαι μελαχρινός με 

γένια και απίστευτο πρό-

σωπο. Είμαι καστανή και 

φορούσα κοντό γκρι φό-

ρεμα, μαύρη ζακέτα και 

μαύρα μποτάκια. Ελπίζω 

να το δεις...

τει Πειραια
Σε κοιτάζω, με κοιτάζεις 

και μετά τίποτα. Σε βλέ-

πω ονλάιν, αλλά διστά-

ζω. Μίλα μου, θέλω πολύ 

να σε γνωρίσω. Ξέρεις 

πού θα με βρεις.

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...

Ήταν από τα πιο 

τρελά πράγματα 

που έχω κάνει, ρε 

δικέ μου! Σου έδω-

σα το allstarάκι μου 

και πήρες το δικό 

μου. Είπες θα έρ-

θεις να με βρεις για 

να μου το δώσεις!

Κρίμα που μάλλον 

δεν θα τα καταφέ-

ρουμε Γ. 

Τελευταία φο-

ρά σε είδα στις 

12/9. Ήσουν τόσο 

όμορφη, όταν 

έτρωγες το Κατίκι 

Δομοκού... Μας 

χωρίζουν θάλασ-

σες και χιλιόμετρα 

πολλά, αλλά σε 

σκέφτομαι συνέ-

χεια. Στείλε μου, 

θα τρελαθώ!

 Υ.Γ. Σοβαρά 

τώρα... αφού το 

βλέπεις ότι δεν 

μπορώ χωρίς εσέ-

να...

Εσύ με το ποδήλα-

το στη λεωφόρο 

Καρέα, πολύ εύκο-

λα κρίνεις... 

ΜιΚρεΣ αγγελίες 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.
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Της Μυρτώς Κοντοβά
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Μίλα Μου βρώμικα
Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Καλησπέρα… Ήθελα να σου γρά-
ψω πολύ καιρό... είχα την ανάγκη 
να βγάλω από μέσα μου κάποια 
πράγματα. Αυτό που περνάω λέ-
γεται με 2 λέξεις: Ανεκπλήρωτος 

Έρωτας. Aυτό που με στενοχωρεί είναι 
πως θα μείνει για πάντα ανεκπλήρω-
τος λόγω των καταστάσεων. Tο άλλο 
πρόσωπο βρίσκεται κυριολεκτικά στην 
άλλη άκρη της γης... αλλά το κυριότε-
ρο είναι πως, κατά κάποιο τρόπο, είναι 
συγγενής μου. Απλά είναι πολύ μεγάλη 
ιστορία και με πονάει πολύ, Μυρτώ. Έχω 
πάει σε ψυχολόγο, έχω διαβάσει βιβλία, 
έχω σχέση με μια σπάνια κοπέλα, αλλά 
το θέμα αυτό με νικάει. Δεν ζητιανεύω 
βοήθεια γιατί ξέρω πως δεν υπάρχει. Α-
πλά είσαι ένα από τα 4 άτομα που θα ’θε-
λα να το ξέρουν. -Γ.Α.

Ε, αφού σας νικάει δοκιμάστε να πάτε για λί-
γους μήνες στην άλλη άκρη της Γης να δείτε 
πώς είναι ο Εκπληρωμένος Έρωτας. Όσο για 
την κατά κάποιο τρόπο συγγένεια, αν σας φαί-
νεται αυτό το κυριότερο πρόβλημα, τι να πω, 
θυσιάστε τα αισθήματά σας και καθίστε στα 
κατά κάποιο τρόπο βολικά αυγά σας. Μάλι-
στα, εν όψει Πάσχα, μπορείτε να τα βάψετε 
και κόκκινα. Με λαδομπογιά νερού πάντα, που 
είναι και άοσμη.
Υ.Γ. Το πόσο άξιζε μια θυσία το καταλαβαίνεις 
από την απώλεια της χαράς που σου έδινε αυ-
τό που θυσίασες. Αυτό έχω να πω. Σε σας, σε 
μένα και σε όλους.

Μυρτώ, είμαι ερωτευμένη με τον κολλη-

τό μου. Πού να το φανταστώ ποτέ πως 
θα γινόμουν κολλητή με κάποιον που 
λατρεύει τα μαθηματικά, που είναι ολί-
γον ρατσιστής, που καπνίζει, που κάνει 
υγιεινή διατροφή και γυμνάζεται, που 
ο αδερφός του με μισεί, μαζί και όλοι οι 
φίλοι, και ενώ τον ήξερα φατσικά 5 και 
κάτι χρόνια δεν είχαμε ανταλλάξει κου-
βέντα; Μας γνώρισε μια κοινή μας φίλη-
φίδι, σταμάτησα να μιλάω με το φίδι και 
άρχισα να κλείνω 3ωρα στο τηλέφωνο 
με εκείνο το αγόρι που ίδρωνε από τη 
γυμναστική και ερχόταν και με έπαιρ-
νε ιδρωμένες αγκαλιές. Μου είπε πως 
η μισή του καρδιά είναι δική μου. Εγώ 
του είπα πως έχει οικογένεια, φίλους, 
κοπέλα, αλλά αυτός απάντησε να μη 
με νοιάζει, απλά να την κρατήσω, για-
τί ξέρει πού δίνει την καρδιά του. Μου 
έχει τραγουδήσει με κιθάρα το «Να μ’ 
αγαπάς» του Σιδηρόπουλου. Μου έχει 
πει πως με αγαπάει (φιλικά εννοείται), 
ενώ δεν είναι από τους ανθρώπους που 
λένε σ’ αγαπώ και πως είμαι για αυτόν 
πιο σημαντική και από την κοπέλα του. 
Μου λέει όνειρα γλυκά (σε κανέναν άλ-
λο δεν λέει γιατί το θεωρεί φλωριά) και 
μου ανακοίνωσε πως ο μόνος λόγος που 

μου το λέει είναι για να τον αγαπάω και 
ότι διαφορετικά θα σταματήσει να μου 
το λέει. Του είπα πως θα ήθελα πολύ κά-
ποιος, κάποτε, να γράψει κάτι για μένα, 
ένα ποίημα, ένα τραγούδι, ένα βιβλίο, 
κάτι, και μου είπε πως κάποτε θα μου 
γράψει αυτός ένα τραγούδι. Καμία φίλη 
μου δεν μπορεί να πιστέψει πώς ο τόσο 
ψυχρός και πεζός αυτός άνθρωπος μου 
φέρεται τόσο γλυκά (αυτό με τρελαίνει, 
που μόνο με μένα του βγαίνει το ρομα-
ντικό του, με τους υπόλοιπους είναι ο 
απόλυτος κάφρος). Η κολλητή μου πι-
στεύει πως θα καταλήξουμε μαζί. Δεν 
ξέρω τι να κάνω. Ξέρω πως δεν υπάρχει 
περίπτωση να νιώθει κάτι παραπάνω 
για μένα και γνωρίζω πως εάν του πω 
πώς νιώθω θα νομίσει πως τον πρόδωσα 
και δεν θα μου ξαναμιλήσει ποτέ. 

Αν αυτό σας δίνει ελπίδες, η συμπεριφορά του 
δεν δείχνει απολύτως φιλικά αισθήματα. 
Υ.Γ. Το κόβω εδώ, για να μην παρασυρθώ και 
σας πω τη γνώμη μου για τον τύπο, μια και δεν 
μου πέφτει λόγος.

Μυρτώ, εδώ και ένα χρόνο συναναστρέ-
φομαι αραιά και πού με ένα βουτυρο-
μπεμπέ-μπούλη ανωμαλάκο με τον ο-
ποίο εκ των πραγμάτων (δηλαδή εξαιτί-
ας της διαφοράς ηλικίας, «μεγαλύτερος 
αρκετά») δεν μπορώ να κάνω τίποτα πα-
ραπάνω από σεξ. Ξέρω ότι νιώθει τρυφε-
ρότητα –ας τολμήσω να πω και ψήγματα 
αγάπης– για μένα, αλλά η κατάσταση 
κωλύεται από παντού. Προσφάτως, οι 
δύο καλές μου φίλες που γνωρίζουν το 
θέμα μου επικοινώνησαν μαζί του και 
μου τον εμφάνισαν φάντη μπαστούνι 
έκπληξη, ως δώρο. Και τότε συνειδη-
τοποίησα ότι θέλω, έστω, να βρίσκομαι 
συχνότερα μαζί του. Η έλξη που μου α-
σκεί δεν μου επιτρέπει το αντίθετο. Πώς 
μπορώ όμως να κάνω κάτι τέτοιο; Χώ-
ρισα, ακόμα, για να είμαι εντάξει απέ-
ναντι στον «άμαχο πληθυσμό», ωστόσο 
γνωρίζω πολύ καλά μέχρι πού μπορεί 
να φτάσει το μεταξύ μας σενάριο. Κα-
ταφέρνω να φθείρομαι μόνο ψυχικά με 
αυτόν τον τρόπο; Είναι θέμα εμπειριών 
του καθενός; Μπορώ να κάνω κάτι εγώ; 
-Η ούσα...

Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Το μοναδικό κώ-
λυμα συνθήκης που αναγνωρίζω όταν πρόκει-
ται για ζητήματα επιθυμίας και καρδιάς είναι 
μακάβριο και γι’ αυτό θα το αφήσω απλώς να 
εννοηθεί. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι όλα έχουν 
θέση κάτω από αυτό τον παράφορο ουρανό.
Υ.Γ. Αν ξεκινάτε μια καινούργια διαδρομή με 
μίζερα «μέχρι πού», καλύτερα αφήστε το από 
τώρα. Μόνο τα λεωφορεία έχουν συγκεκριμέ-
νες διαδρομές, στάσεις και τέρματα, που μπο-
ρείτε να τα ξέρετε από πριν με σιγουριά. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Για κάποιους πολλούς Κριούς είναι μια εβδομά-
δα ταραγμένη. Μια δύσκολη Πανσέληνος (27/3) 
στον Ζυγό και ενδιάμεσα Άρης και Αφροδίτη εδώ 
στο ζώδιό σου σε όψεις με Ουρανό και Πλούτω-
να. Α! Ω! Ι! Αναθεώρηση;/ ξαφνική αλλαγή;/ δι-
ακοπή;/ χωρισμός;/ ξαφνικός έρωτας;/ ανανέ-
ωση;/ ανάθεση;/ προαγωγή;/ μετακόμιση;/ και 
ό,τι μπορεί να περιέχει η γκάμα του Πλούτωνα και 
του Ουρανού είναι πιθανά σενάρια της περιόδου. 
Σχέσεις και επαγγελματικά πάντως είναι οι καυ-
τές πατάτες που μπορεί να σε τσουρουφλίσουν ή 
και να σε κάψουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να σου πέσουν από τα χέρια. Είσαι από τα 
λίγα ζώδια που οι εκπρόσωποί τους αποφεύγουν 
τα υποκοριστικά: δεν είσαι Κριαράκι, αλλά διαρ-
κώς και πάντα Κριός. Αναπνέεις ελεύθερα στη 
δουλειά και το σπίτι; Είσαι ευχαριστημένος με την 
επαγγελματική και προσωπική σου ζωή; ΝΑΙ ή 
ΟΧΙ; Μια απάντηση και ανάλογες πράξεις μετά – 
αυτή είναι η ατμόσφαιρα της εποχής (σου). 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Πρόκειται για μια περίοδο που ό,τι περικλείεται 
στο τρίπτυχο Εργασία- Καθημερινότητα- Σώμα 
πιθανόν χρειάζεται την προσοχή σου. Από τη μία 
πλευρά εάν χρειάζεται να εργα-
στείς μεθοδικά για κάτι, πάνω σε 
κάτι, να ερευνήσεις, να διαβάσεις, 
να μάθεις, να δουλέψεις υπερε-
ντατικά υλοποιώντας ένα δύσκο-
λο έργο, τώρα είναι η περίοδος. 
Ταυτόχρονα υπάρχει μια τάση α-
ναχωρητισμού, δηλαδή ανάγκης 
να μείνεις μόνος/η με τον εαυτό 
σου. Η ψυχή χρειάζεται ξεσκόνι-
σμα και η γνώση του εαυτού μας 
είναι δύναμη. Σημασία έχει αυτή 
την εποχή να αγαπάς κι όχι να α-
γαπιέσαι – όχι ως θύμα, φυσικά, 
αλλά ως κάποιος που νοιάζεται 
για τους άλλους. Προσοχή: 1) Μην 
παίρνεις μέρος σε εργασιακές ε-
ντάσεις, μην γίνεται το επίκεντρό 
τους, δώσε τόπο στην οργή σε 
παράλογες εργασιακές απαιτή-
σεις. 2) Μην πάρεις παρορμητικές 
αποφάσεις στη δουλειά – φεύγω, 
παραιτούμαι κ.λπ. 3) Μην εξωρα-
ΐζεις μια σχέση που έχει λήξει. 4) 
Μην παίρνεις τοις μετρητοίς αλ-
λοπρόσαλλες αντιδράσεις των 
κοντινών σου ανθρώπων. 5) Μην 
απαιτείς αυτή τη στιγμή ικανοποί-
ηση, αισθήματα και αναγνώριση, 
γιατί δεν... 6) Προσπάθησε το 
«όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρ-
νει ο χρόνος» να μην έχει αφορμή εσένα και μια 
έκρηξή σου. 7) Η εργασιοθεραπεία και η άσκηση 
ελαχιστοποιούν τις σκοτεινές σκέψεις.   
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Να το πούμε αλλιώς: Ποιος είσαι και τι θέλεις από 
τη σχέση που έχεις –αν έχεις– ή τι προσδοκάς 
από μια σχέση γενικότερα και επίσης αυτή η δου-
λειά που βρίσκεσαι πόσο ικανοποιητική είναι σε 
σχέση με τους στόχους και τις προσδοκίες σου; 
Αυτή η περίοδος μιλάει για φίλους, συνεργάτες, 
κοινωνικές επαφές και επαγγελματική ζωή από 
τη μία πλευρά και από την άλλη τονίζει τη σημα-
σία που έχουν οι επιθυμίες σου, η ερωτική σου 
ζωή, η δημιουργικότητα που δεν χωράει πρέπει 
και κανόνες. Δηλαδή πόσο χωράς στη δουλειά 
σου και πόσο ικανοποιημένος είσαι στη σχέση 
σου. Με αυτές τις παραμέτρους η ερωτική σου 
ζωή μπορεί να μπει σε ταραγμένα ύδατα, να α-
πογειωθεί ή αν είσαι μόνος/η να γίνει εμμονή 
ή οι προσευχές για έναν αναπάντεχο έρωτα να 

εισακουστούν. Επίσης, στον τομέα της επαγγελ-
ματικής ζωής ίσως δημιουργηθούν ξαφνικές 
μεταβολές (ευχάριστες, ή δυσάρεστες) – συ-
γκρούεσαι, αναβαθμίζεσαι ή αντιλαμβάνεσαι ότι 
το μέλλον σου δεν βρίσκεται στη συγκεκριμένη 
δουλειά; Πάντως, ό,τι κι να συμβεί, ακόμα κι αν 
δεν φαίνεται, ή είναι αρχικά θετικό, θα αντιλη-
φθείς σε λίγο ότι ήταν μεταμφιεσμένη ευλογία.  

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Είτε τα θέλγητρα μιας νέας προσφοράς εργασίας 
είναι τόσο έντονα που θα μπορούσες να παραβλέ-
ψεις το επαγγελματικό σου παρελθόν είτε υπάρ-
χει εργασιακή μεταβολή (προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω) είτε σκέφτεσαι να αναλάβεις εσύ ο ίδιος τα 
ηνία της επαγγελματικής σου ζωής, γίνεται φανε-
ρό ότι υπάρχει κινητικότητα στον επαγγελματικό 
τομέα. Αλλά και στον προσωπικό/οικογενειακό. 
Έτσι μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζω-
ής πιθανόν να ανακύψουν διλήμματα, εντάσεις, 
συγκρούσεις, αλλά και σοκ (με την έννοια των 
ξαφνικών αλλαγών και γεγονότων). Τι έχουμε, 
δηλαδή; Την προσοχή εντελώς στραμμένη στην 
επαγγελματική επιβίωση εις βάρος της προσωπι-
κής/οικογενειακής ζωής. Η ανισορροπία δημιουρ-
γεί ένταση και την ανάγκη να δεις πού βρίσκεσαι, 
πού πας, τι κάνεις, ποιος σε στηρίζει, τι δίνεις και τι 

παίρνεις συναισθηματικά. Κι αν έ-
νας άντρας μπορεί να διαχειριστεί 
πιθανόν καλύτερα αυτή τη σύ-
γκρουση, σε μια γυναίκα κομμένη 
στα δύο μεταξύ επαγγέλματος 
και μητρότητας - συζυγικής ζωής 
προστίθενται επιπλέον άγχη. Πά-
ντως, η ουσία είναι ότι καλείσαι να 
χτίσεις όχι να γκρεμίσεις – εκτός κι 
αν συνειδητοποιείς ότι οι ρήξεις 
σε απελευθερώνουν από ό,τι έχει 
κάνει ήδη το κύκλο του. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Οι ευκαιρίες που έρχονται από το 
εξωτερικό ή το ίδιο το εξωτερικό 
–σπουδές, συνεργασίες, ταξίδια, 
ένας έρωτας – μπορεί να απαλύ-
νουν οτιδήποτε σε πονάει στο 
εσωτερικό. Αν δεν είναι εξωτερι-
κό, μπορεί να είναι ευκαιρίες που 
σου δίνονται σε σχέση με τη δου-
λειά σου ή επαγγελματικές συ-
ζητήσεις που βολιδοσκοπούν τις 
πιθανότητες συνεργασίας. Πιο ι-
διαίτερα ό,τι σχετίζεται με διαφή-
μιση, εκδόσεις, εμπόριο, δημόσι-
ες σχέσεις, εκπαίδευση, νομικά 
και φυσικά ταξίδια και σπουδές, 
ενεργοποιείται. Προτάσεις, συ-

ναντήσεις με ανθρώπους που μπορούν να σε βο-
ηθήσουν εργασιακά, απροσδόκητες συμμαχίες 
και ευκαιρίες έρχονται να επιταχύνουν τους κα-
θημερινούς σου ρυθμούς. Ναι, όσο πιο απασχο-
λημένος είσαι κυνηγώντας τις δουλειές σου τόσο 
λιγότερο κινδυνεύεις από αισθηματικές ασυνεν-
νοησίες ή από την έλλειψη μιας συναισθηματικής 
σχέσης που θα σε έκανε να αγχώνεσαι πιο λίγο 
για το επαγγελματικό σου παρόν και μέλλον. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Τα έντονα πλανητικά φαινόμενα που συμβαίνουν 
σε Ζυγό και Κριό, δηλαδή σε δύο ηλιακούς οίκους 
που συμβολίζουν το οικονομικό σου στάτους, 
δημιουργούν αναταράξεις και χρειάζονται έξτρα 
προσοχή. Κι όχι μόνο αυτό. Η σύγκρουση ξεκι-
νάει όταν οι αξίες, οι ιδέες, ο τρόπος ζωής του 
ενός κονταροχτυπιούνται με τις επιθυμίες και τα 
θέλω του άλλου. Χρειάζεται, δηλαδή, να θυσιά-
σεις τα όριά σου για να ενωθείς με τον Άλλο. Από 
τη μια πλευρά υπάρχει ό,τι φαίνεται κι από την 

άλλη πλευρά ό,τι κρύβεται. Πάμε πάλι: χρειάζεται 
να δείξεις κατανόηση στις αντιλήψεις των άλ-
λων. Σε προσωπικό επίπεδο όταν συζητάς με το/
τη σύντροφό σου μην πηγαίνεις προκατειλημ-
μένος και εμμένοντας στις θέσεις σου. Με δυο 
λόγια: είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ανάγκη 
τους άλλους ανθρώπους ή τουλάχιστον τον ένα 
που είσαι μαζί του. Μη φέρνεις στην τωρινή σου 
σχέση προηγούμενα τραύματα – δεν είναι ο ίδιος 
άνθρωπος που σε πλήγωσε, φέρσου του αλλιώς. 
Υ.Γ. Η γείωση: τα οικονομικά σου εκπέμπουν sos.

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Από την αρχή: Ξέρουμε, ξέρεις ή τουλάχιστον θα 
’πρεπε να ξέρεις ότι ένα μέρος της ελευθερίας 
ή της προσωπικής μας ταυτότητας θυσιάζονται 
προς χάρη μιας σχέσης που μας ενδιαφέρει. Αν 
δεν το ξέρεις, έρχεται η Πανσέληνος (27/3) στο 
ζωδιό σου και οι διαδοχικές όψεις Άρη, Αφροδί-
της με Ουρανό και Πλούτωνα για να στο υπενθυ-
μίσουν άτσαλα σε πολλές περιπτώσεις. Ποτέ δεν 
ξέρεις πώς θα καταλήξει μια αντιπαράθεση, ή αν 
μια σκηνή μεταξύ ενός ζευγαριού θα ξεθολώσει 
την ατμόσφαιρα ή θα την εκτροχιάσει. Είναι μια 
ευαίσθητη εβδομάδα, που όσα φέρνει η ώρα δεν 
τα φέρνει ο χρόνος – είτε ερωτευθείς ξαφνικά εί-
τε χωρίσεις ξαφνικά είτε φτάσεις στα όριά σου, ή 
στέλνεις τελεσίγραφο ή μπαίνεις σε διαδικασία 
να διεκδικήσεις επαγγελματικά το μέλλον σου 
ή αναλαμβάνεις ευθύνες μιας δουλειάς ή μιας 
σχέσης. Είτε ξεκινάς είτε λήγεις, θυμήσου ότι 
χτυπάει το καμπανάκι για άλλη μια κούρσα εκατό 
μέτρων στην οποία θα συνεκτιμηθούν εμπειρία, 
ψυχραιμία, πίστη.  

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Τι λείπει/ τι φταίει/ και η καρδιά μου κλαίει; Είναι 
μια εβδομάδα που δεν χαρακτηρίζεται εύκολη. 
Φοβάσαι – τα πάντα σχεδόν: ότι η ζωή δεν θα σου 
δώσει αυτά που αξίζεις, ότι αυτός που αγαπάς δεν 
σε αγαπάει, ότι στη δουλειά που είσαι δεν σε υπο-
λογίζουν, ότι... (συμπλήρωσε). Κι όμως, παρόλα τα 
πιθανά προβλήματα σε δουλειά και σχέσεις, παρά 
τις πιθανές ανακατατάξεις και το μυαλό που επικε-
ντρώνεται στη σκοτεινή πλευρά της ζωής και των 
πραγμάτων, έχεις την ευκαιρία να αξιολογήσεις 
τη στάση των ανθρώπων που αγαπάς ή αυτών με 
τους οποίους έρχεσαι σε επαφή καθημερινά (και 
στη δουλειά σου), να γίνεις περισσότερο συνει-
δητός και πρακτικός στην υλοποίηση των στόχων 
και των ονείρων σου, να γίνεις περισσότερο αν-
θρώπινος. Πρόκειται για άλλο ένα κεφάλαιο της 
προσωπικής σου ιστορίας στο οποίο καλείσαι να 
πάρεις απόσταση –όσο κι αν φαίνεται δύσκολο με 
το μυαλό να σε φρενιάζει και το οποίο χρειάζεται 
να τιθασεύσεις– και να κάνεις restart.  

ΤόξόΤης  (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Οι επιθυμίες σου εναντίον των κοινωνικών υ-
ποχρεώσεων, «αυτό που επιθυμώ» κόντρα στα 
πρέπει  της ομάδας που ανήκω, μπορώ να φέρω 
τους άλλους στα μέτρα μου ή πρέπει να δεχτώ 
τους όρους των άλλων; Με δυο λόγια πώς μπορώ 
να είμαι δημιουργικός και ο εαυτός μου, όταν η 
κοινωνία και οι άλλοι θέλουν να υποταχτώ στις 
απαιτήσεις τους; Ανεξάρτητα από το στάτους των 
σχέσεών σου, πάντως, αυτή τη στιγμή το σίγουρο 
είναι ότι χρειάζεσαι πάθος στη ζωή σου, ενθου-
σιασμό και περιπέτεια, οπότε αυτό σημαίνει ότι ο 
μεγαλύτερος εχθρός σου είναι αυτό που ονομά-
ζεται «κανονικότητα», πλήξη ή μια «ασφαλής και 
ήσυχη οικογενειακή ζωή». Έρωτας για κάποιον/α 
ή για μια δημιουργία σου είναι η κινητήρια δύνα-
μη. Η ρουτίνα στη δουλειά και η στασιμότητα του 
αισθήματος σε εξουθενώνουν και την κουβαλάς 
σαν πέτρες στις τσέπες σου. Αν είσαι σε σχέση δεν 
μπορείς να παίζεις κρυφτό με τις επιθυμίες σου. 
Αν είσαι μόνος/η τόσο το καλύτερο. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ναι, όλα βρίσκονται εκεί πίσω στα παιδικά χρό-
νια. Όλα εκεί παίχτηκαν κι ύστερα περνάμε μια 
ζωή, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι πραγ-
ματικά είμαστε εμείς και τι έχουμε φορτωθεί από 
τους γονείς μας. Ο τρόπος ανατροφής δείχνει 
πώς θα λειτουργήσουμε αργότερα στην κοινω-
νία. Αν υποτιμήθηκες ως παιδί αισθάνεσαι ότι δεν 
θέλεις να προσφέρεις τίποτα στην κοινωνία. Αν 
σε απέρριπταν οι γονείς ίσως είσαι αποφασισμέ-
νος/η να δείξεις σε «αυτούς» πόσο αξίζεις και πό-
σο επιτυχημένος μπορείς να γίνεις. Ή μήπως ανή-
κες στα κακομαθημένα και υπερ-προστατευμένα 
παιδιά που τους λείπουν τα μέσα για να αντιμε-
τωπίσουν τον κόσμο. Ή μήπως το σπίτι αποτελεί 
το απόλυτο καταφύγιο και ξεκινάς κάθε μάχη εκεί 
έξω με λίγες ελπίδες να τα καταφέρεις ή αποφεύ-
γεις κάθε προσπάθεια να σταθείς στα πόδια σου; 
Με λίγα λόγια: Η οικογένεια δεν είναι καταφύγιο, 
αλλά ναρκοπέδιο, και η δουλειά εμπόλεμη ζώνη 
– το ζήτημα ότι έχεις βαρεθεί/απογοητευτεί και 
από τα δύο δεν διευκολύνει τα πράγματα. Η ψυ-
χή βραχυκυκλωμένη και η ζωή επείγεται για το 
παρά κάτω. Τι θα γίνει; Η απάντηση βρίσκεται στο 
πώς μεγάλωσες.   

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Είναι μια εβδομάδα που χρειάζεται να βάλεις μια 
νοητή γραμμή γύρω σου την οποία θα κάνεις εμ-
φανή, τονίζοντας ότι όποιος την παραβιάσει θα 
υποστεί τις συνέπειες. Αν έχεις σιωπηλά και με 
διάθεση αυτοσυγκράτησης υπομείνει ανθρώ-
πους, συμπεριφορές, στάσεις και επιθυμίες άλ-
λων χωρίς να βγάλεις τσιμουδιά, είσαι έτοιμος 
να μιλήσεις δυνατά ή να εκραγείς στο παραμικρό 
στραβοπάτημά τους. Ο Θεός να λυπηθεί οποιον-
δήποτε πάει να σου κάνει τον έξυπνο, να σου την 
πει ή έχει καταφανώς άδικο ή τον περιμένεις στη 
γωνία από προηγούμενες φορές που έκανες το 
βλάκα για να μη ρίξεις κι άλλο λάδι στη φωτιά. Ω-
στόσο, επειδή όταν ανοίγεις το στόμα σου θυμω-
μένος οι λέξεις που εκστομίζεις είναι κατευθείαν 
πυρηνικές βόμβες, μέτρα μέχρι το δέκα πριν πεις 
κάτι που αργότερα θα το μετανιώσεις. Θυμήσου 
επίσης ότι οι ευφυείς, όπως εσύ, διαθέτουν την 
εξυπνάδα να αφαιρούν ό,τι δεν ταιριάζει στις δη-
μιουργικές και προσωπικές τους υποθέσεις χωρίς 
να φιλονικήσουν. Υ.Γ. Σπουδές, μετακινήσεις, τα-
ξίδια, επικοινωνία, εργασιακά σχέδια, συναντή-
σεις σημαντικές και ασήμαντες επί τάπητος.     
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Αν χρειάζεται να σου μείνει κάτι ουσιαστικό από 
την αλλοπρόσαλλη αυτή περίοδο της Πανσελή-
νου (27/3) στον Ζυγό και των απανωτών δύσκο-
λων όψεων Άρη και Αφροδίτης με Πλούτωνα και 
Ουρανό στον Κριό είναι η διαπίστωση ότι χρει-
άζεται να θωρακίσεις τον εαυτό σου με όσο το 
δυνατόν περισσότερα επαγγελματικά προσό-
ντα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να ξανακαθίσεις 
στα θρανία ή να επεκτείνεις με κάθε τρόπο τις 
γνώσεις σου ώστε να γίνεις εργασιακά δελε-
αστικός. Το ζήτημα αυτής της περιόδου είναι 
οικονομικής ασφάλειας και γίνεται φανερό και 
επείγον εξαιτίας δανείων, λογαριασμών, έκτα-
κτων εξόδων, πιθανής μείωσης εισοδημάτων, 
καθυστερήσεων, ανακατατάξεων που δεν είναι 
ίσως ευνοϊκές ή συνειδητοποίησης ότι κάτι πρέ-
πει να κάνεις εργασιακά για να διασφαλιστείς 
όσο γίνεται οικονομικά. Ταυτόχρονα, επειδή η 
οικονομική επιβίωση προέχει αυτή τη στιγμή και 
το άγχος χτυπάει κόκκινο, πρόσεξε μήπως δη-
μιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις σου με αυτούς 
που αγαπάς επειδή το μυαλό σου είναι αλλού. 
Λέξη κλειδί: Μοιράζομαι. A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριέ, δεν είσαι κότα επειδή ωριμάζοντας σκέφτεσαι 
δύο φορές πριν μιλήσεις ή επειδή ζητάς συμβουλές.

Κ ΥΚ ΛΟΦΟΡΟΥΝ
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Το φυσικό αέριο είναι μία καινοτόμα, πρωτοποριακή 

πηγή ενέργειας με πολλά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. 

Είναι το αποδοτικό και οικονομικό καύσιμο, με πρακτι-

κά, μετρήσιμα οφέλη τόσο για όσους το χρησιμοποιούν, 

όσο και για την οικονομία και την κοινωνία συνολικότε-

ρα. Ωστόσο, μία εξαιρετικά σημαντική πτυχή της χρή-

σης του, με θετικές συνέπειες τόσο σήμερα, όσο και για 

το μέλλον, είναι η περιβαλλοντική. Ας δούμε την «πρά-

σινη» λίστα, τις βασικές δηλαδή από τις ιδιότητες του 

φυσικού αερίου που το καθιστούν το φιλικότερο προς 

το περιβάλλον συμβατικό καύσιμο.

1. 
Η καύση του φυσικού αερίου έχει σημαντικά μι-

κρότερες εκπομπές σχεδόν όλων των βλαβερών 

ρύπων, σε σχέση με τις άλλες ευρέως διαδεδομένες 

συμβατικές μορφές ενέργειας. Εκπέμπει πολύ λιγότερο 

διοξείδιο του άνθρακα ανά παραγόμενη θερμική μονά-

δα, συγκρινόμενο με τα παράγωγα του πετρελαίου και 

με τον άνθρακα. Αυτές οι φυσικές –και από τη σύστα-

σή του– ιδιότητες έχουν παίξει ουσιαστικό ρόλο στη 

διάδοσή του ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας στις βιομηχανικά αναπτυσσόμενες χώρες 

με ισχυρή βιομηχανία. Ταυτόχρονα, είναι και ένας ση-

μαντικός λόγος για τον οποίο τα τελευταία χρόνια γί-

νεται προσπάθεια, με τη λήψη μέτρων, τη δημιουργία 

κινήτρων και τη θέσπιση πολιτικών, ώστε να αποκτήσει 

μεγαλύτερο μερίδιο ως ενέργεια κίνησης των οχημάτων 

– τόσο επαγγελματικής χρήσης, όσο και ιδιωτικής. 

2. 
Ας μιλήσουν τα στοιχεία: Η χρήση του για θέρμαν-

ση στον οικιακό τομέα και ως καύσιμο στη βιο-

μηχανία ελευθερώνει στην ατμόσφαιρα 25-30% 

λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από το πετρέλαιο και 

40-50% λιγότερο από το λιγνίτη. 

3. 
Στην παραγωγή ηλεκτρισμού από μονάδες που 

χρησιμοποιούν φυσικό αέριο επιτυγχάνεται μείω-

ση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος κατά το 

1/5, καθώς και 40% μεγαλύτερη απόδοση.

4. 
Στην αυτοκίνηση εκλύει 20-30% λιγότερο διοξείδιο 

του άνθρακα σε σχέση με τη βενζίνη, ενώ ταυτό-

χρονα προσφέρει μείωση των εκπομπών λεπτών 

σωματιδίων μέχρι και 99% αλλά και θορύβου κατά 50%. 

5. 
Ένα πολύ σημαντικό δεδομένο σε σχέση με το φυ-

σικό αέριο είναι πως τα περιβαλλοντικά οφέλη από 

τη χρήση του έχουν άμεση θετική επίδραση. Η εί-

σοδος, η διάδοση και η αύξηση της χρήσης του σε συ-

γκεκριμένες περιοχές, από την πρώτη στιγμή, βελτιώνει 

την ποιότητα του αέρα στις εν λόγω περιοχές – για αυτό 

εξάλλου και η χρήση του στο ιστορικό κέντρο της Αθή-

νας είναι υποχρεωτική για επαγγελματίες και επιχειρή-

σεις. Προσφέρει οικονομική, άφθονη, καλής ποιότητας 

ζέστη και, ασφαλώς, χωρίς αιθαλομίχλη... 

6. 
Η φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια αποτελεί 

έναν ιδιαίτερα σημαντικό μοχλό υλοποίησης της 

ενεργειακής πολιτικής της χώρας μας και της Ευρω-

παϊκής Ένωσης για το 2020 (που έχει βασικούς στόχους, 

20% αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, 20% εξοικονόμηση ενέργειας και 20% μείω-

ση των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου). Ταυτόχρονα, η χρήση του μπορεί να συν-

δράμει στην υλοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων κατά 

της κλιματικής αλλαγής και υπέρ της προστασίας του 

περιβάλλοντος. Το πιο σημαντικό είναι πως αυτές οι ιδιό-

τητες είναι συνυφασμένες με όλες τις εφαρμογές του και 

επομένως για να επιτευχθούν δεν χρειάζονται επιπλέον 

δράσεις και ενέργειες ή επιπλέον παρεμβάσεις και βελτι-

ώσεις, όπως γίνεται σε περιπτώσεις άλλων καυσίμων. 

7. 
Η μεγάλη ενεργειακή απόδοσή του συνεισφέρει 

στην εξοικονόμηση καυσίμου, δηλαδή στη μείω-

ση περαιτέρω επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Πολύ 

απλά, για να φτάσει η ίδια ποσότητα ενέργειας στον ε-

παγγελματία ή τον ιδιώτη, στον οδηγό ή τη νοικοκυρά, 

και για οποιαδήποτε εφαρμογή, χρειάζεται να κατανα-

λώσουμε λιγότερο φυσικό αέριο από άλλα συμβατικά 

καύσιμα. Αυτό σημαίνει και προστασία για το περιβάλ-

λον, αλλά και μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας στην 

ορθολογική διαχείριση των –διαθέσιμων σε εμάς– πλου-

τοπαραγωγικών πηγών. 

8. 
Είναι ιδανικό ως «γέφυρα» μετάβασης σε μία εποχή 

όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παίζουν 

μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο ρόλο στην κάλυ-

ψη των ενεργειακών μας αναγκών. Ωστόσο μέχρι να δη-

μιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και να εξελιχθεί 

η κατάλληλη τεχνολογία, το φυσικό αέριο αποτελεί την 

πιο ρεαλιστική και αποδοτική λύση. 

9. 
Δεν είναι τοξικό, δεν περιέχει μονοξείδιο του άν-

θρακα και με την καύση του δεν παράγεται διο-

ξείδιο του θείου, το οποίο είναι υπεύθυνο για το 

φαινόμενο της όξινης βροχής. 

10. 
Η μεταφορά και αποθήκευση του μέσω δικτύων 

αγωγών δεν διαταράσσουν το περιβάλλον και δεν 

προκαλούν όχληση στις τοπικές κοινωνίες.

11. 
Η ραγδαία και πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη 

της σχετικής τεχνολογίας αναμένεται ότι θα μας ο-

δηγήσει σε ακόμη περισσότερες εφαρμογές – απο-

δοτικές, οικονομικές και ασφαλώς με σεβασμό απέναντι 

στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και την ανθρώπινη υγεία. 

12. 
Το φυσικό αέριο έχει το μικρότερο περιβαλλο-

ντικό αποτύπωμα από όλα τα συμβατικά καύ-

σιμα, όταν χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπα-

ραγωγή. Η μεγαλύτερη διάδοσή του σε αυτό τον τόσο 

νευραλγικό τομέα για την καθημερινότητά μας θα συμ-

βάλει καθοριστικά στην υλοποίηση και εφαρμογή –ήδη 

αποφασισμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο– πολιτικών για 

την προστασία του περιβάλλοντος. Με δεδομένη τη συ-

νεχόμενη αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, 

που γίνεται με σταθερά εντυπωσιακούς ρυθμούς, αυτό 

το χαρακτηριστικό του φυσικού αερίου αποκτά ακόμη 

μεγαλύτερη βαρύτητα.

Το φυσικό αέριο βρίσκεται ακόμα στην αρχή της μακράς, 

γεμάτης οφέλη διαδρομής του στο ενεργειακό ισοζύγιο 

της χώρας μας – μίας διαδρομής με εξαιρετικές προο-

πτικές για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα. Τον 

τελευταίο καιρό και παρά τη γεμάτη προκλήσεις οικο-

νομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η οικονομία μας, 

ο τομέας του φυσικού αερίου συνεχίζει να παρουσιά-

ζει σημαντική ώθηση. Και αν αυτή η ώθηση πρωτίστως 

οφείλεται στα οικονομικά οφέλη της χρήσης του από 

επιχειρήσεις, από νοικοκυριά, καθώς και στην ηλεκτρο-

παραγωγή, εξίσου σημαντική θα αποδειχθεί για την Ελ-

λάδα και η επίδραση στο περιβάλλον – τόσο το φυσικό, 

όσο και το αστικό. ●
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Η πράσινη λίστα... του φυσικού αερίου!
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