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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Το πρώτο κάλεσμα για την Πλατεία Συντάγματος έγινε μέσα από 
τα κοινωνικά δίκτυα. Οι διαμαρτυρίες θα ήταν σιωπηλές, χωρίς πανό 
και κομματικά συνθήματα. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι, και 
επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά ότι το Μέσον δεν είναι το μήνυμα. Ο 
παλιός κόσμος πήρε πάλι την κατάσταση στα χέρια του. Συνήθιζα 
κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά να ανεβαίνω τη Σταδίου μέχρι την 
πλατεία. Έβλεπα τι συνέβαινε αλλά δεν ήθελα ακόμα να το παραδε-
χτώ. Είχα γράψει μάλιστα ένα άρθρο για να δικαιολογήσω την κατά-
σταση, περισσότερο στον εαυτό μου: Κάπως έτσι, έλεγα, πολιτικο-
ποιείται ο κόσμος, σιγά σιγά, στο δρόμο. Μέχρι να βρει το δρόμο του. 
Ο δρόμος που βρήκε ήταν κάπου ανάμεσα στις αρχές και τα μέσα 
του προηγούμενου αιώνα. Πρώτα εμφανίστηκαν κάποιοι συνδικα-
λιστές με πορτοκαλί γιλέκα. Το πρωί είχαν απολογηθεί στον εισαγ-
γελέα για τις παράνομες επιχορηγήσεις από τη ΔΕΚΟ στην οποία 
εργάζονταν. Μετά ήρθαν επίσημα τα συνδικάτα, μετά οι πολιτικές 
οργανώσεις και κάποια κόμματα. Μετά ήρθαν κάτι μαραθωνοδρό-
μοι από τη Σπάρτη με χλαμύδες, μετά οι μητροπολίτες Πελοπον-
νήσου με τα ιερά λάβαρα και τα άμφια, οι παλαιοημερολογίτες, 
κάτι εχθροί του 666, οι σύλλογοι αποστράτων, κάτι φρικιά από την 
Ανάφη, που έστησαν τις σκηνές τους στο γκαζόν, οι χούλιγκαν και, 
τέλος, τα παιδιά με τα μαύρα μπλουζάκια. 
Μετά άρχισαν τα βίαια επεισόδια, τα μάρμαρα, οι συγκρούσεις, έ-
σπαζαν οι βιτρίνες των ξενοδοχείων, έφευγαν οι τουρίστες από την 
Αθήνα. Όταν επιτέθηκαν σε ένα δημοσιογράφο και τον έστειλαν στο 
νοσοκομείο, όσοι ήταν εκεί τις πρώτες μέρες είχαν ήδη φύγει. Άλλοι 
πια αποτελούσαν αυτό το ηρωικό κίνημα των Αγανακτισμένων. 

Την προηγούμενη Τετάρτη, στο Θέμιδος Μέλαθρον, η δικαιοσύ-
νη ήταν σε εγρήγορση. Πληροφορίες και αναρτήσεις στο διαδί-
κτυο μιλούσαν για κίνηση αποστράτων και ένστολων με στόχο 
την εκτροπή με την εγγύηση του στρατού. Οι σκέψεις για πραξι-
κόπημα στην εποχή μας ανήκουν μάλλον στη σφαίρα του γελοίου, 
όμως οι προθέσεις είναι καθαρές. Είχε προηγηθεί άλλωστε το 
ντου στο Πεντάγωνο από «αγανακτισμένους» απόστρατους. Όταν 
όμως στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, πριν από 2 χρόνια, 
κάτι περίεργοι με ρούχα παραλλαγής είχαν στραφεί εναντίον του 
προέδρου της Δημοκρατίας και είχαν προκαλέσει βίαια επεισόδια, 
εμείς δεν μιλούσαμε για κινδύνους της δημοκρατίας. Λέγαμε για 
την ηρωική αντίδραση λαού και στρατού απέναντι στα μνημόνια 
και την «οικονομική κατοχή». Πριν από λίγες μέρες, ο μεγάλος 
μας συνθέτης ανακοίνωσε, ξανά, ότι αποχωρεί από την πολιτική 
καταγγέλλοντας, ξανά, τους συντρόφους του ότι δεν τόλμησαν 
να τον ακολουθήσουν στην κατάληψη της εξουσίας με εξωκοινο-
βουλευτικά μέσα. Θυμάμαι την ιστορική εκείνη ημέρα, όταν η συ-
γκέντρωση στα Προπύλαια, μετά τις ομιλίες του συνθέτη και του 
πρύτανη, κατευθύνθηκε στο Σύνταγμα, ενώθηκε με τους υπόλοι-
πους αγανακτισμένους και επιχείρησε να μπει στη Βουλή. Έκτοτε, 
κάθε μέρα οι διαδηλωτές προσπαθούσαν να μπουν στη Βουλή, να 
διασπάσουν το φράγμα της αστυνομικής φρουράς, να σπάσουν 
το φράκτη που μπήκε μετά. Με αποτέλεσμα βίαιες συγκρούσεις. 

Μπαίνουν πουθενά, σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου, οι διαδη-
λώσεις στη Βουλή; Κάνει ντου ποτέ κανένας άλλος στη Βουλή μιας 
δημοκρατίας εκτός από τους πραξικοπηματίες με τα τανκς; Τότε δεν 
λέγαμε όμως τα αυτονόητα, καταγγέλλαμε το φράκτη. Έτσι σιγά 
σιγά και μεθοδικά στηνόταν το σκηνικό της βίας. Μεθοδευόταν η 
στρατηγική της σύγκρουσης. Μπουκάλια, πέτρες, αυγά, ξύλο με ο-
μπρέλες εναντίον των βουλευτών. Πολιτικοί αρχηγοί έλεγαν να τους 
φοβίσουμε, να μην τολμήσουν να ψηφίσουν τα μνημόνια. Αλλά 
τους βουλευτές τους ψηφίζουμε ακριβώς γι' αυτό, για να μπορούν 
να αποφασίζουν ελεύθερα, σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Άρα τι 
άλλο εκτός από ολοκληρωτισμός είναι ο εκφοβισμός, η προσπάθεια 
φίμωσης των δημοκρατικά εκλεγμένων πολιτικών κομμάτων; 
Τότε, όμως, μας φαινόταν απόλυτα φυσικό ± οι προδότες, οι δοσί-
λογοι δεν θα μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Η «δικαιολογη-
μένη οργή» ήταν το εφεύρημα που αθώωνε κάθε αντιδημοκρατι-
κή, κάθε φασιστική ενέργεια. Αυτό που κυριαρχούσε κι αυτό που 
έμεινε παρακαταθήκη από την Πλατεία, δεν ήταν οι εφηβικοί λυρι-
σμοί της κάτω πλατείας για «άμεση δημοκρατία». Τα λένε καλύτε-
ρα τα 13χρονα στα μαθητικά συμβούλια. Αυτό που εμφυτεύτηκε 

στη συνείδηση της κοινωνίας ήταν οι κρεμάλες, τα «ψόφα», το 
θάνατος στους προδότες, οι εκτελέσεις στο Γουδί. Ότι όσοι έχουν 
αντίθετη πολιτική άποψη είναι εχθροί, δοσίλογοι, προδότες, δυ-
νάμεις κατοχής. Ότι η βία είναι ο τρόπος επίλυσης των διαφορών, 
ότι τα προβλήματα τα λύνεις με ρόπαλα. 
Το σύνθημα «να καεί το μπουρδέλο η Βουλή» ήταν ένα φασιστικό 
σύνθημα. Αλλά δονούσε τις πλατείες. Το ρεπερτόριο της ΧΑ το 
είχαν αναπτύξει πολλοί άλλοι πριν καταλήξουν να την ψηφίσουν 
425.000 άνθρωποι. Τότε μου φαινόταν αδιανόητο. Πώς είναι δυ-
νατόν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι προοδευτικοί να δια-
δηλώνουν μαζί με τους φασίστες; Τα «παιδιά της πάνω πλατείας», 
έλεγαν χαϊδευτικά. Ήταν πολύτιμοι, ήταν σύμμαχοι στον «αντιμνη-
μονιακό αγώνα». 
Πολλοί ήταν αντίθετοι σ' αυτό το πολιτικό σύστημα, που μας οδή-
γησε στη χρεοκοπία. Κάποιοι όμως δεν ήθελαν να προχωρήσου-
με, να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αλλά να το αντικαταστήσουμε με 
κάτι χειρότερο, με τις ολοκληρωτικές θεωρίες του Μεσοπολέμου. 

Δίπλα στα συνθήματα «Viva la muerte» στους τοίχους, προστέ-
θηκαν τα συνθήματα «Πόλη που καίγεται, λουλούδι που ανθίζει». 
Το μόνο λουλούδι που ανθίζει στις καμένες πόλεις, είναι ο φόβος 
και η μιζέρια. Είναι ο φασισμός. Ο ανορθολογισμός, οι θεωρίες 
συνωμοσίας, ο ελληνικός αναδελφισμός και η υπεροχή του ελλη-
νικού DNA δεν εμφανίστηκαν με τη ΧΑ. Ο εθνολαϊκισμός είναι η 
κυρίαρχη ιδεολογία όλου του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο 
τώρα, αλλά και πριν από την κρίση. Το ποιοτικά διαφορετικό που 
επέτρεψε σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας να πλησιάσουν 
μια φασιστική οργάνωση με εγκληματικές μεθόδους, ήταν η κα-
τάρριψη του μεγαλύτερου ταμπού μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Η 
απενοχοποίηση, η δικαιολόγηση, η νομιμοποίηση της βίας. Η μετα-
τροπή της σε καθημερινό, κοινότοπο φαινόμενο. Έτσι γίνεται, έτσι 
κάνουν όλοι. Αν έτσι κάνουν όλοι, αν όσοι έχουν αντίθετη πολιτική 
άποψη είναι δοσίλογοι, προδότες που θα τους κρεμάσουμε στο 
Γουδί, γιατί να μην αναθέσουμε στη ΧΑ να στήσει τις κρεμάλες; 

Αυτά τα 4 χρόνια στην ελληνική κοινωνία διεξάγεται ένας υπόγει-
ος σκληρός πόλεμος. Οι δυνάμεις της καθυστέρησης, με διαφο-
ρετικές σημαίες ευκαιρίας, αλλά με τους ίδιους στόχους, προσπα-
θούν να κρατήσουν τη χώρα πίσω, στον προηγούμενο αιώνα, ε-
κτός Ευρώπης, εκτός Δύσης, εκτός δημοκρατικής πορείας. Κάποιοι 
αυτές τις μέρες ξαφνιάστηκαν δυσάρεστα όταν προοδευτικοί 
συγγραφείς, αριστεροί συνταγματολόγοι, υποψήφιοι βουλευτές 
δημοσιογράφοι ανέλαβαν τη νομική και πολιτική υποστήριξη της 
Χ. Αυγής. Οι ενέργειες της δικαιοσύνης έχουν οριακή νομιμότητα, 
ο ένας, προβοκάτσια η δολοφονία του Παύλου Φύσσα για να κοπά-
σουν οι απεργίες και οι μαζικές αντιδράσεις απέναντι στην κυβερ-
νητική πολιτική, ο άλλος. Τα ίδια έλεγαν και στη Μαρφίν. Ο τρίτος 
προχωράει πιο πέρα, ανακαλύπτει αυτόν που έδωσε την εντολή 
κάπου εκτός της ΧΑ, στους κυβερνητικούς κύκλους. Δεν ξαφνιά-
ζομαι. Η όσμωση έχει συντελεστεί καιρό τώρα. Ο ανορθολογισμός, 
ο αυταρχικός ολοκληρωτικός λόγος, η ρητορική του μίσους δεν 
έχουν ιδεολογικά πρόσημα, δεξιά κι αριστερά. Το μέτωπο της κα-
θυστέρησης έχει κυρίως συμφέροντα. Θα είναι αντίθετο σε κάθε 
προσπάθεια επαναφοράς στην ομαλή, δημοκρατική ζωή. 
Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από το 2011. Από το 7% των 
εκλογών, από το 12-15% που έδιναν οι δημοσκοπήσεις, 100 άτομα 
ήταν στο πεζοδρόμιο απέναντι στη Σχολή Ευελπίδων, όταν οι βου-
λευτές της οργάνωσης έφταναν στον εισαγγελέα. Θέλω να είμαι 
αισιόδοξος. Ίσως αυτή η διολίσθηση της χώρας στον τυφλό παρο-
ξυσμό, αυτή η εύκολη, δεκτική απορρόφηση κάθε ολοκληρωτικής, 
βίαιης, αντιδημοκρατικής ιδέας, να οφείλεται στο σοκ, στο πρώτο 
στάδιο αντίδρασης, στην άρνηση και την οργή. Δεν μπορεί να μου 
συμβαίνει αυτό εμένα, βρείτε μου το φταίχτη να τον σκοτώσω. 

Καθώς η κοινωνία συνειδητοποιεί τι της συνέβη και προσπαθεί 
να αντιδράσει, όσοι τυχοδιωκτικά ακόμα προσπαθούν να συντη-
ρήσουν μια ατμόσφαιρα έντασης, βίας, στρατοπέδων και διχα-
στικών διαχωρισμών, θα βρεθούν προ εκπλήξεων. Οι κοινωνίες 
συχνά αυτοκτονούν αλλά διαθέτουν και το ένστικτο της αυτοσυ-
ντήρησης. A
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

«Αχ 
έλα! Ο Βασίλης εί-

ναι καλός, μ’ αρέσει. Να τον 
αφήσεις να παίξει».

(Κοπέλα προς γεροδεμένο νεαρό [προπο-
νητή;]. Πλατεία Μαβίλη, Σάββατο 

μεσημέρι.)

Σε θέατρο της 
Αθήνας, δύο κυρίες μεταλ-

λαγμένες, στην μπροστινή σειρά:
«Μου είπε ότι έτσι που κουρεύ-
τηκα μοιάζω με τον Γαλανό. Μα 
μοιάζω εγώ με τον Γαλανό; Πες 

μου, σε παρακαλώ».
(Σάββατο βράδυ)

«Αν θέλετε
 τουαλέτα, ελάτε, έχει 

εδώ μία, με χαρτί».
(Κύριος προς την παρέα του, 3-4 

άτομα. Περικλέους, Σάββατο 
πρωί.)

«Δε θα τολμήσεις 
να ξαναπαραγγείλεις, 

τ’ ακούς; Μου ήθελες και 
σεράνο!»

(Ηλικιωμένες, μάλλον μάνα και κόρη, 
περπατώντας αγκαζέ. Αναγνωστο-

πούλου, Παρασκευή βράδυ, 
αργά.)

«Όστις εμφράτ-
τει τα ώτα αυτού εις την 

κραυγήν του πτωχού, θέλει 
φωνάξει και αυτός, και δεν θέλει 

εισακουσθή».
(Καδράκι χειροποίητο με διακόσμηση 
λουλούδια σε τουαλέτες σε καφέ, ο-

δός Κτενά, Σάββατο μεσημέρι.)

Πελάτισσα: 
Παρακαλώ ένα Virginia 
Golden και τα «Νέα».

Περιπτεράς: 
Αυτά είναι άσχημα.

(Περίπτερο Κλαυθμώνος, Δευτέ-
ρα μεσημέρι)

ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πρωινό και δροσερό. Δεν ήθελες να σηκωθείς 
απ΄ το κρεβάτι.

ΒΑCK 2 THE FUTURE
Μια απλή αναφορά στον Σκάι και ξανάγινε χαμός 
στο διαδίκτυο. Η πιο συγκινητική στήλη της 
ATHENS VOICE υπάρχει επειδή εσείς μας στέλ-
νετε υλικό. Συνεχίστε. Δείτε την, εντυπωσιακά 
ανανεωμένη, στο athensvoice.gr

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΖΩΩΝ
Αύριο 4/10 που γιορτάζουν, ο Δήμος Αθηναίων 
σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία, οργα-
νώνει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης στην πλατεία Κοτζιά (9.00-20.00). Θα 
λειτουργήσουν και περίπτερα υιοθεσιών. Υιοθε-
τήστε, όσοι μπορείτε. Κάντε τους αυτό το δώρο.

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Ένας ικανός και σοβαρός Υπουργός της κυβέρ-
νησης. Ας λένε ό,τι θέλουν γί  αυτόν. Εκείνος 
απλώς δουλεύει, σκέφτεται το κοινό καλό και 
τους αγνοεί.

ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ
Πρόσωπο της εβδομάδας μετά την εμφάνισή 
του και τις απαντήσεις του στην εκπομπή του 
Πρετεντέρη.

ΠΕΤΡΟΥΛΑ
Μάλλον είναι η μόνη Ελληνίδα που βρήκε δου-
λειά φέτος.

ΔΟΚΙΜΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
Πιο 1940 δεν υπάρχει, φέτος.

«ΛΟΧΙΑΣ ΣΟΥΛΤΣ»
Τι να μας πει τώρα το υποκοριστικό της Ζαρούλια; 
Εμείς μεγαλώσαμε με «Υπολοχαγό Νατάσσα»!

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ευτυχώς που γίνεται συνέχεια ρεντίκολο ο 
Μπερλουσκόνι και μαθαίνουμε καμιά εξωτερική 
είδηση.

ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ
Τι απέγινε αυτός ο άνθρωπος;

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ
Όσκαρ ερμηνείας στους δημοσιογράφους που 
παίζουν μονόπρακτα καθημερινά.

ΣΤΗ ΜΟΔΑ ΤΑ ΜΠΛΕ ΝΥΧΙΑ
Κορίτσια, το μπλαβί δεν είναι σέξι.

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΗ 
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Ο Παναγιώταρος δήλωσε πως είναι όλοι τους: 
«Καθαροί σαν κρύσταλλο»!

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Υπάρχουν και χειρότερα, παιδιά. Μια ολόκληρη 
χώρα έχει μείνει από... χαρτί τουαλέτας!

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

«Όστις εμφράτ

«Δρυός 
πεσούσης, πας 

ανήρ ξυλεύεται».
(Δεύτερο τσιτάτο, από κάτω. Ίδιο τα-

μπελάκι, ίδιες τουαλέτες.)

BAcK2theFUtURe
Μπορείτε να μας στείλετε και τις δύο φωτογραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 dpi, 

διαστάσεις 22x32, στη διεύθυνση  info@athensvoice.gr με την ένδειξη “Back 2 the future”) είτε τυπωμένες, 
στη διεύθυνση της ATHENS VOICE (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 10679). Είναι απαραίτητο να γράφετε τα 

στοιχεία σας και τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).

Οι αδελφές Άσπα και Γεωργία Κόγκα, 2013, Λευκάδα

Η Άσπα και η Γεωργία, 

1999, Καστοριά
Η Άσπα και η Γεωργία, 

1999, Καστοριά

Μία φωτογραφία τότε, η ίδια 

φωτογραφία τώρα. Δημοσιεύ-

ουμε την αγαπημένη σας 

παιδική ή νεανική φωτογραφία 

και το remake της.

ΠΑΓΩΣΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Δείτε περισσότερα στο

www.athensvoice.gr/slideshow/

back-2-the-future

Η διαδραστική στήλη 

της ΑTHEns VoiCE

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει η 
Κλαίρη Τσαλουχίδη-Χατζημηνά. Γεν-
νήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Πολι-
τικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Α-
θηνών, ενώ έχει ζήσει στις Βρυξέλλες 
και το Λονδίνο. Έχει πάρει μαθήματα 
συντήρησης εικόνων και ζωγραφι-
κής. Έχει παρουσιάσει ως τώρα τρεις 
ατομικές εκθέσεις, ενώ έχει συμμε-
τάσχει και σε διάφορες ομαδικές, 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την 
Αίγινα. Η τελευταία της έκθεση, που 
ονομάζεται «Κήπος» παρουσιάζεται 
από την Γκαλερί Αργώ.
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Βήμα 1
Δες την παρέα σου με 

καλλιτεχνικό μάτι!

Βήμα 2
Ανέβασε τη 

φωτογραφία στο 
Instagram με το 

hashtag 
#instagreece_parea 
και κέρδισε μοναδικά 

δώρα!

Δώρα
1ος νικητής:  Μία 
δωροεπιταγή 
από τα Public €300

2ος νικητής:  Μία 
καφετιέρα Genio Krups

3ος νικητής:  Μία 
καφετιέρα Piccolo 
Krups

Nescafƒ¨

Dolce Gusto¨ 
Piccolo

Nescafƒ¨

Dolce Gusto¨ 
Genio

☺

♥

Μπες στη σελίδα 
facebook.com/

InstaGreece, δες 
τη συμμετοχή σου 

και κάνε «loveΜ 
τις αγαπημένες 

σου φωτογραφίες!

είξε μας τους φίλους σου, 
αγκάλιασε τη συντροφιά σου, 

μοιράσου με την παρέα σου 
τις μικρές, ανεκτίμητες στιγμές που 
δημιουργούν μεταξύ σας ακλόνητους 
δεσμούς. Δώσε στις φωτογραφίες σου 
τη ζωντάνια και τη δράση που έχεις 
μάθει να ταυτίζεις με το αγαπημένο 
σου NescafÉ® fraPPe. Ανέβασε τις 
εικόνες σου στο Instagram με hashtag 

#instagreece_parea. Στη σελίδα 
facebook.com/InstaGreece, ο καθένας 
μπορεί να δει/μοιραστεί/ψηφίσει τις 
φωτογραφίες. Ο πρώτος νικητής, του 
οποίου η φωτογραφία δημοσιεύεται 
στην ATHENS VOICE, επιλέγεται α-
ποκλειστικά από την κριτική επιτροπή 
(Τ. Βρεττός, φωτογράφος, Δ. Μαστρο-
γιαννίτης, αρχισυντάκτης A.V., 
Κ. Ρήγος, χορογράφος/σκηνοθέτης). 
Ο δεύτερος και ο τρίτος προκύπτουν 
από τις 30 φωτογραφίες με τα περισσό-
τερα like καθ’ όλη τη διάρκεια του μή-
να. Πλέον αθροίζουμε και τις ψήφους 
του Instagram, εκτός από αυτές της 
εφαρμογής InstaGreece στο Facebook. 

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας συνεχίζεται 
τον Οκτώβριο με θέμα...   #instagreece_parea

Δ

Nescafƒ¨

Dolce Gusto

Δώρα
1ος
δωροεπιταγή 
από τα 

2ος 
καφετιέρα Genio Krups

3ος
καφετιέρα Piccolo Nescafƒ¨

Dolce Gusto
Nescaf

Dolce Gusto



Η κόκκινη γραμμΗ

Μετά την απόσυρση του «ή 
αυτοί ή εμείς» από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
ήρθε η σειρά του Μαξίμου να α-
ποσύρει, εδώ και λίγα 24ωρα, τη 
θεωρία των δύο άκρων.

Το λανσάρισμά της, την επομένη της δο-
λοφονίας του Π. Φύσσα, προκάλεσε πολλές 
αντιδράσεις εντός και εκτός της ΝΔ. Λέγε-
ται πως έφερε και πτώση δημοσκοπική. 

Η εικόνα βελτιώθηκε, όταν άρχισαν να 
πέφτουν κεφάλια στην ηγεσία της Αστυ-
νομίας από τον υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, Νίκο Δένδια. 

Αυτοί που εκ των υστέρων επαινούν τον 
πρωθυπουργό για την πολιτική βούληση 
για κάθαρση της Αστυνομίας από «σταγονί-
δια» της ΧΑ, ας ρωτήσουν: ήξερε ο Α. Σαμα-
ράς για την απόφαση του Νίκου Δένδια να 
πάρει κεφάλια;

Κάποιοι επιμένουν πως όχι. Το τηλεφώ-
νημα από το Μαξίμου προς τον υπουργό για 
εξηγήσεις έπεσε αφού έγιναν οι καρατομή-
σεις. Ο Δένδιας ήδη είχε πάρει το όπλο του 
- και το ρίσκο του.

Αρκετοί στη ΝΔ δυσφόρησαν με την αιφνι-
διαστική καρατόμηση στελεχών της Αστυ-
νομίας. Ακόμα και υπουργοί. Μάλιστα ένας 
εξ αυτών, με διασυνδέσεις στο υπουργείο, 
εξεμάνη περισσότερο απ’ όλους. 

Πήρε τον μάτι σας στην TV τον Φαήλο να 
δίνει συστάσεις στον Κασιδιάρη να χαμη-
λώσουν τους τόνους; Και τον Κασιδιάρη να 
δηλώνει πως παίρνει σοβαρά υπόψη του 
τις υποδείξεις; Αυτά παραμονές των συλ-
λήψεων.

Χρυσοχοΐδης, Μπακογιάννη και Μαρκο-
γιαννάκης ήταν παρόντες στη Βουλή, όταν 
ψηφίστηκε το άρθρο 187 του Ποινικού Κώ-
δικα, λέει η Ντόρα.

Είναι το άρθρο με το οποίο η ΧΑ 
εγκαλείται ως εγκληματική ορ-
γάνωση. Απορία: οι άλλοι βου-
λευτές πού βρίσκονταν;

Καλά λόγια για τον Νίκο Δένδια ακούστη-
καν από τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Και 
αυτό, την ώρα που η «Αυγή» ζητούσε μονό-
τονα, επί μέρες, την παραίτησή του.

Μίλησε και ο Ι. Τζιάκης, επικεφαλής των ε-
φέδρων, που ζήτησε ανατροπή με εγγυητή 
το στρατό. «Όσα αναφέρονται στο κείμενο 
λέγονται συνεχώς στις διακηρύξεις των α-
ντιμνημονιακών κομμάτων»… 

Τι θα γίνει με την καθημερινή ενημέρω-
ση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο; Το 
περιβόητο briefing ήταν να ξεκινήσει, αλλά 
το σχέδιο πάγωσε. Γιατί;

Πού πάνε οι ψήφοι της ΧΑ που εμφανί-
ζονται δημοσκοπικά σε απόσταση. Ο Γ. Κα-
ρατζαφέρης ξέρει και δηλώνει: «Μακάρι να 
γίνουν οι παραιτήσεις (της ΧΑ) γιατί θα πά-
ρω πίσω αυτό που μου λεηλάτησαν». Νάτο 
το δαχτυλίδι!

«Οι εκλογές σε μια δημοκρατία δεν είναι 
κατάρα, είναι ευλογία» είπε ο Αλέξης Τσί-
πρας στο φεστιβάλ νέων του ΣΥΡΙΖΑ. Τελι-
κά, ζούμε στη Γη της Επαγγελίας. ●

Η πολιτική μας κουλτούρα βασίζεται στην 

άγνοια, που, με τη σειρά της, μας οδηγεί σε 

μια μυστικιστική αντίληψη του κόσμου: η 

αξιολόγηση των υποκειμενικών και αντι-

κειμενικών συνθηκών δεν απορρέει από 

γεγονότα αλλά από ένα συνονθύλευμα 

προκαταλήψεων, μισών αληθειών και 

ψεμάτων. Οι περισσότεροι Έλληνες σκέ-

φτονται «μύοντες», με τα μάτια κλειστά και 

με ακλόνητη βεβαιότητα σε υπερκόσμιες 

δυνάμεις που άλλοτε ονομάζονται «σύ-

στημα» ή «κατεστημένο», άλλοτε «Ευρω-

παίοι», άλλοτε «υπηρεσίες κατασκοπίας», 

«καπιταλισμός», «Εβραίοι» ή ψεκάζοντες 

εξωγήινοι. 

ο μείγμα εθνικισμού, φιλοσο-
σιαλισμού και κοινωνικού συ-
ντηρητισμού δημιουργεί τεί-

χος μπροστά στον ορθολογισμό, στα 
απλά καθημερινά επιχειρήματα αιτί-
ας-αποτελέσματος. Οι φασιστοειδείς 
ιδεολογίες, καθώς και οι εθνολαϊκι-
στικές-κομμουνιστικές, τέμνονται σαν 

δύο σύνολα Α και Β σχηματίζοντας μια 
κοινή περιοχή στην οποία συγκεντρώ-
νονται μυστικιστικές αντιλήψεις γύρω 
από το παρελθόν και το παρόν, καθώς 
και προτροπές βίας και ανατροπής, που 
υπόσχονται το μέλλον. Νομίζω ότι αυ-
τός ο ακραίος ανορθολογισμός οφεί-
λεται τόσο στο χριστιανισμό –που, ως 
σύστημα σκέψης και ηθών, έχει βαθιές 
ρίζες στην ελληνική κοινωνία, ακόμα 
και στους κύκλους των αθρήσκων– όσο 
και στη μαρξιστικολενινιστική ιδεολο-
γία, που αποτελεί παγκόσμια θρησκεία 
συναφή με το χριστιανισμό.
 
Ο φασισμός έχει ως αφετηρία μια μυθο-
λογία και έναν πνευματικό μυστικισμό. 
Ο μυστικισμός αυτός αποτελείται από 
δέσμη προτάσεων που προσκολλώ-
νται στην παράδοση και το συναίσθημα 
χωρίς να αποδεικνύονται ορθολογικά 
– συχνά μάλιστα οι αρχικοί λόγοι της 
συγκρότησής τους αγνοούνται ή θεω-
ρούνται αδιάφοροι. Για πα-
ράδειγμα, πού οφείλεται ο 
αντισημιτισμός; Η απάντηση 
ενός αντισημίτη είναι ασα-
φής: «Οι Εβραίοι συνωμοτούν 
εναντίον μας». Ποιοι Εβραί-
οι; Πώς συνωμοτούν; Γιατί; 
Ομοίως, στην ερώτηση γιατί 
οι Ευρωπαίοι απεργάζονται 
τον αφανισμό της Ελλάδας, 
η απάντηση είναι νεφελώδης 
και η διατύπωσή της ποικίλ-
λει, αναλόγως του πολιτικού 
χώρου – ωστόσο πάνω κάτω 
η πρόταση διαμορφώνεται 
ως εξής: Οι Ευρωπαίοι θέλουν να μας 
αφανίσουν επειδή «είμαστε μοναδικό 
οικόπεδο». Γιατί «μοναδικό»; Και ποιο 
θα ήταν το όφελος από την καταστροφή 
μας; Η ξενοφοβία μας συνδυάζεται με 
εθνική αλαζονία: μας φθονούν, άρα μας 
επιβουλεύονται. Ο κόσμος είναι κακός, 
χρειάζεται «σωτηρία».

Μυθολογία και μυστικισμός χαρακτη-
ρίζουν την αποτίμηση της ιστορίας: οι 
δεξιοί συγκροτούν προγονολατρικό 
λόγο και ιδεώδες, οι αριστεροί επιδει-
κνύουν συνήθως τάση εθνικής άρνη-
σης (negationism) με στόχο την κατα-
στροφή όλων των εθνικών μύθων και 
την ανάδειξη του λαϊκού κινήματος ως 
κορμού της ιστορίας. Παραλλήλως, 
μέσω ανορθολογικών επιχειρημάτων, 
η αριστερά υποτιμά ή μηδενίζει τα ε-
γκλήματα που σχετίζονται με τις λα-
ϊκές επαναστάσεις και τα καθεστώτα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
φυσικά η αποτίμηση του σταλινισμού, 
αλλά μπορούμε να αραδιάσουμε πλή-

θος παραδειγμάτων όπου ο αριστερός 
ανορθολογισμός –στην ουσία η ψευ-
δολογία– εμφανίζει το ίδιο ήθος με την 
«αντιδραστική προπαγάνδα».

Η μυστικιστική αντίληψη του κόσμου 
προβάλλει ένα αόριστο «αυτοί» έναντι 
ενός αορίστου «εμείς». «Αυτοί» είναι, 
για τους μεν, η παγκόσμια εβραϊκή και 
κομμουνιστική συνωμοσία, ενώ για 
τους δε, η παγκόσμια καπιταλιστική 
τάξη, ο ιμπεριαλισμός, η πλουτοκρατία, 
η Δύση. «Αυτοί» έχουν εγκληματικό ά-
δικο ενώ «εμείς» έχουμε δίκιο εφόσον 
είμαστε, εκτός από αθώα θύματα, ηθικά 
ανώτεροι. Ο μυστικισμός συμπληρώ-
νεται από θρησκευτικού τύπου δογμα-
τισμό, ο οποίος δίνει παλιές απαντήσεις 
σε καινούρια ερωτήματα: εννοείται ότι 
το κατεξοχήν παράδειγμα είναι η μου-
σουλμανική θεολογία – η οποία, ωστό-
σο, μας αφορά ελάχιστα, προς το πα-
ρόν τουλάχιστον. Διαθέτουμε τοπικές 

μορφές «δυναμικού νόμου», 
που δρα στο περιθώριο των 
θεσμών και επιβάλλει ιδέες 
για την οικονομική τάξη και 
την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο πολιτικός εξ τρεμισ μός 
χαρακτηρίζεται από τυφλή 
πίστη, από την άρνηση να ε-
ρευνώνται τα προβλήματα, να 
αναθεωρούνται οι εκτιμήσεις 
και να ανανεώνεται η πολι-
τική γλώσσα. Στην Ελλάδα, 
ο δημόσιος διάλογος είναι 
εξτρεμιστικός και μυστικι-

στικός, υπό την έννοια ότι στηρίζεται 
στο μυστηριώδες και το ανεξερεύνητο, 
σε «μια άγρια γη και θάλασσα» όπως 
έγραφε ο Θόρω. Στο μυστικισμό εισφέ-
ρουν ορισμένα εθνικά χαρακτηριστικά: 
η αυταπάτη της παντογνωσίας, η πο-
λιτιστική και γεωγραφική συγγένεια 
με τη θεοκρατική Ανατολή, η σχεδόν 
γενετική προδιάθεση για έριδες, για δι-
χογνωμίες. 

Συχνά, στην καθημερινή ζωή, η αμά-
θεια, μαζί με την προαναφερθείσα αυ-
ταπάτη της παντογνωσίας, δημιουργεί 
κλίμα παραλογισμού και απειλή βίας. 
Ο διάλογος είναι αδύνατος μεταξύ ατό-
μων και ομάδων με τόσο στέρεες πεποι-
θήσεις, οι οποίες ωστόσο είναι σαθρές 
στο εσωτερικό τους: η δαιμονολογία, η 
ροπή προς εύκολες ερμηνείες, η βου-
λησιαρχία και η πεισματική επιδίωξη 
του μέγιστου ανεξαρτήτως συνθηκών 
δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου ευ-
δοκιμεί η αδιαλλαξία και η μισαλλοδο-
ξία. A

ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  

Πολιτική
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την αναθεώρηση των διαστάσεων στις πλάκες 
πεζοδρομίου, ώστε να μη χρειάζεται πλέον οι ψυχαναγκαστικοί να 
προσέχουν το βήμα τους προκειμένου να πατάνε μόνο στα χωρίσματα)

Προς κ. Ουρανία 
Μιχαλολιάκου: Είδατε τώρα, 
μετά από τόσα απαξιωτικά 
σχόλια, πόσο άδικο είναι να 
κρίνεται ένας άνθρωπος από 
την εξωτερική του εμφάνιση;

Το πρόβλημα του Χρήστου 
Παππά, που «καλεί τους 
Χρυσαυγίτες σε αγώνα» 
ελπίζοντας ότι θα εισακουστεί: 
Αν οι Χρυσαυγίτες ψηφοφόροι 
ήθελαν όντως αγώνες και 
παρόμοια μπλεξίματα, δεν θα 
καταντούσαν υποστηρικτές 
ενός κόμματος (λέμε τώρα...) 
που τους έδειχνε με κάθε 
τρόπο ότι δεν χρειάζεται να 
κάνουν τίποτα, αφού με τους 
τραμπούκους του θα καθάριζε 
εκείνο για πάρτη τους...
● Με άλλα λόγια: Αυτοί που 
απειλούσαν «θα καλέσω τη 
Χρυσή Αυγή» (όπως παλιότερα 
απειλούσαν ότι θα καλέσουν 
τον Τριανταφυλλόπουλο ή 
τον Σκάι), γι’ αυτόν ακριβώς 
το λόγο τους καλούσαν. Για να 
καθαρίσουν για πάρτη τους, 
χωρίς κόπο. Sorry.
● Ναι, οι ευκαιριακοί 
ψηφοφόροι είναι σαν τις 
«βαρδινογυρεύουσες» 
γκόμενες: που αναζητούν έναν 
πλούσιο και ισχυρό σύντροφο 
για να τεκνοποιήσουν. Όπως 
ακριβώς και οι ψηφοφόροι 
ψάχνουν ένα ισχυρό κόμμα για 
να τους κάνει τα ρουσφέτια 
τους...  
● Εξάλλου, όπως φάνηκε, 
ήταν οι πρώτοι που έλαβαν 
το μήνυμα ότι «δεν μπορούν 
να στηρίζονται πλέον στο 
χρυσαυγίτικο τσατσιλίκι. Και 
απομακρύνθηκαν με ελαφρά 
πηδηματάκια για να μην 
μπλέξουν.

Τελικά, για τη Νέα 
Δημοκρατία, το πρόβλημα 
δεν ήταν ότι το στέλεχός της 
έβγαινε και γινόταν νούμερο 
σε εκπομπές του Στέφανου 
Χίου. Αλλά το να αναλάβει 
τον Κασιδιάρη, κάνοντας τη 
δουλειά του – αυτό είναι κάτι 
που ξεπερνάει τα όρια!
● Και, ναι, τώρα γίνεται σαφές 
γιατί ο Φαήλος Κρανιδιώτης 
παραμένει ακόμα μέλος του 
κόμματος. 

Ο ορισμός της ειρωνείας: Να 
καταγγέλλεις ως Χρυσαυγίτης 
το κράτος που σε συλλαμβάνει 
«αυθαιρετώντας» και 
«καταπατώντας», όπως 
ισχυρίζεσαι, «τους νόμους», 
όταν έχεις δεδηλωμένη 
πρόθεση να κάνεις ακριβώς 
το ίδιο, μόλις αναλάβεις την 
εξουσία. 
● Με άλλα λόγια: Θεωρητικά, 
οι «Χρυσαυγίτες που 
συνελήφθησαν, δεν θα έπρεπε 
να είναι ικανοποιημένοι από 
το γεγονός ότι το κράτος 

κάθε κόμμα κάνει μια φασίνα 
στην είσοδό του...
... και που βάζει τους Φαήλους 
του να φοράνε τα κυριακάτικά 
τους και να στέκονται στην 
εξώπορτα χαμογελαστοί, 
κάτω από την επιγραφή 
«Καλωσήρθες». 
● Πρόκειται για τη διαδικασία 
που αποκαλείται «Η 
επιστροφή του Ασώτου 
Ψηφοφόρου». Γνωστή 
και ως «Η επιστροφή του 
Μετανιωμένου Χρυσαυγίτη». 
● Τώρα, λοιπόν, θέλει 
προσοχή: Από τη μία να 
καταδικάζεις το ναζισμό και 
από την άλλη να μην κάνεις 
τον πρώην Χρυσαυγίτη, που 
επανέκαμψε στο κόμμα, να 
νιώσει ότι τον θεωρείς ξένο και 
ότι τον κοιτάζεις με μισό μάτι...
●...ενώ εκείνος περιμένει να 
σφάξεις τον «Πακιστανό τον 
Σιτευτό». 

Το πρόβλημα των γειτόνων 
των «χρυσαυγιτών»: Οι 
μαύρες μπλούζες είχαν επάνω 
γράμματα που έγραφαν 
«Χρυσή Αυγή». Οπότε χάνουν 
μία από τις πιο δημοφιλείς 
ατάκες του ρεπερτορίου των 
γειτόνων συλληφθέντα: Το 
«πέφτω από τα σύννεφα»!

Συμπέρασμα: Ο νόμος του 
χάους ισχύει. Δηλαδή μία 
αστυνομικός που πιάνει ένα 
δολοφόνο στο Κερατσίνι, 
μπορεί να προκαλέσει την 
αποκάλυψη ενός χιτλερικού 
πορτρέτου στο σπίτι του 
αρχηγού πολιτικού κόμματος! A
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κάθε κόμμα κάνει μια φασίνα 
στην είσοδό του...
... και που βάζει τους Φαήλους 
του να φοράνε τα κυριακάτικά 
τους και να στέκονται στην 
εξώπορτα χαμογελαστοί, 
κάτω από την επιγραφή 
«Καλωσήρθες». 
● Πρόκειται για τη διαδικασία 
που αποκαλείται «Η 
επιστροφή του Ασώτου 
Ψηφοφόρου». Γνωστή 
και ως «Η επιστροφή του 

ΑπΑνθρωπη θέση έργΑσίΑσ τησ έβδομΑδΑσΣτέλεχος της αντιτρομοκρατι-κής, που κάνει 
έρευνα σε σπίτια 
χρυσαυγιτών

Απ

τη
Στέλεχος της αντιτρομοκρατικής, που κάνει 

έρευνα σε σπίτια 
χρυσαυγιτών

Θα έπρεπε  
να υπάρχει μια  

λέξη για...

«Αποσιωμήκυνση»: 
Το τράβηγμα της τε-
λευταίας συλλαβής 

μιας λέξης από αυτόν 
που διαβάζει ένα κεί-
μενο (π.χ. διαλόγους 
Χρυσαυγιτών), έτσι 

ώστε να υποδεικνύει 
πως μετά ακολουθούν 

αποσιωπητικά.

Η (πραγματική) απορία
της εβδομάδας

Όταν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής 
πήγαιναν στις εκπομπές του Τράγκα, που 

ντυνόταν Ναζί για να καταγγείλει τη 
Μέρκελ, ήξεραν ότι ήταν μασκαρεμένος 
ή πίστευαν ότι βρήκαν μια αδελφή ψυχή 

που έχει το θάρρος να φοράει τους 
αγκυλωτούς σταυρούς, αντί να τους 
φυλάει στο ντουλάπι, όπως εκείνοι; 

χρησιμοποιεί «φασιστικές 
μεθόδους» αντί να τις 
καταγγέλλει;

Όσο για τη φαινομενική 
ανακολουθία με τις 
συζύγους αλβανικής 
καταγωγής των 
Χρυσαυγιτών, η εξήγηση 
είναι απλή: Το σύνθημα ήταν 
«Δε θα γίνεις Έλληνας ποτέ – 
Αλβανέ, Αλβανέ». Δεν ανέφερε 
απολύτως τίποτα για «Αλβανή».

Το μέγα υπαρξιακοπολιτικό 
ερώτημα: Τι κάνεις όταν έχεις 
χτίσει ολόκληρη πολιτική 
στρατηγική πάνω σε ένα 
αίτημα (π.χ. την αντιμετώπιση 
του ναζισμού) και ξαφνικά 
ο αντίπαλός σου το 
πραγματοποιεί, κλέβοντάς σου 
όλη την επιχειρηματολογία; 
● Απάντηση: Τον κατηγορείς 
ότι το κάνει για ψηφοθηρικούς 
λόγους!
● Δηλαδή τον κατηγορείς ότι 
δεν έπιασε την ηγεσία της 
Χρυσής Αυγής επειδή το ήθελε 
πραγματικά, αλλά για να σου 
κλέψει τους ψηφοφόρους 
σου… 
● Το μόνο πρόβλημα: 
Ότι την ίδια ακριβώς 
επιχειρηματολογία του 
τύπου «η Νέα Δημοκρατία 
υποκρίνεται για να σε 
παρασύρει», χρησιμοποιεί και 
ο Παντελής Παντελίδης, όταν 
δίνει πόνο τραγουδώντας «Δεν 
ταιριάζετε, σου λέω…»

Ναι, βρισκόμαστε στη 
χρονική εκείνη στιγμή που 

Όταν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής 
πήγαιναν στις εκπομπές του Τράγκα, που 

ντυνόταν Ναζί για να καταγγείλει τη 
Μέρκελ, ήξεραν ότι ήταν μασκαρεμένος 
ή πίστευαν ότι βρήκαν μια αδελφή ψυχή 

που έχει το θάρρος να φοράει τους 
αγκυλωτούς σταυρούς, αντί να τους 
φυλάει στο ντουλάπι, όπως εκείνοι; 

Νίκος Δένδιας: 
«Είναι ιστορική μέρα, σε 
ελληνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Με εντολή Σαμαρά 
θα συνεχιστεί η έρευνα».

Μετάφραση: Ναι, 
εντάξει, το ξέρουμε όλοι 
ότι η δικαιοσύνη είναι 
ανεξάρτητη και δεν 
παίρνει εντολές από την 
πολιτική ηγεσία κ.λπ. 
Αλλά οι δικαστές δεν 
βάζουν υποψηφιότητα 
στις εκλογές. Οπότε η 
επιδοκιμασία της κοινής 
γνώμης για τις συλλήψεις 
των Χρυσαυγιτών τούς είναι 
άχρηστη. Δεν είναι κρίμα, 
λοιπόν, για μια τυπικότητα, 
να την αφήσουμε να 
πάει χαμένη και να μην 
την εκμεταλλευτούμε 
στέλνοντας σε όλους το 
μήνυμα ότι εμείς το κάναμε;

η μέτΑφρΑση της εβδομάδας

Πριν: 
Σβάστικα

Προτάσεις 
για διόρθωση 
των tattoo-
σβάστικα: 
Τι συμβαίνει όταν πάνω 
στον ενθουσιασμό 
τού «Είμαστε πολλοί κι 
ερχόμαστε...», χτυπάς 
στο μπράτσο σου μια 
σβάστικα, με αποτέλε-
σμα να μαρκαριστείς 
για πάντα ως ναζι-
στής και τώρα που τα 
πράγματα γύρισαν, να 
σε κοιτάζουν όλοι με 
περιφρόνηση αντί για 
φόβο, όπως έλπιζες; 
Με λίγη φαντασία, 
μπορείς να την καμου-
φλάρεις για να μην 
κυκλοφορείς δαχτυ-
λοδεικτούμενος. Ιδού 

μερικες προτάσεις:

Πρόταση 1η: 
Νέγρικο Smiley

Πρόταση 2η: 
Design μήνυμα αγάπης 

Πρόταση 3η: 
Ένας χαρούμενος παιδικός 
ανεμόμυλος

Πρόταση 4η: 
Ένα κινέζικο ιδεόγραμμα, 
(«κάνω τον κινέζο»)



citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ι χειροπέδες ταιριάζουν στον Χρυσαυγίτη. Προς Θεού, δεν εννοώ πολι-
τικά και δεν είμαι απολύτως σίγουρος για το ποινικό, πριν αποφανθεί η 
δικαιοσύνη. Αισθητικά, όμως, λες ότι αν στηνόταν κολεξιόν και επίδειξη 

βραχιολιών, η επιλογή μοντέλου θα ήταν σχεδόν αυτονόητη. Υπάρχουν ορισμένα 
πράγματα που δεν αφήνουν χώρο στην αστική ευγένεια και την πολιτική ορ-
θότητα. Κι ενώ η αισθητική προσδιορίζεται κυρίως διά του υποκειμενικού της 
χαρακτήρα, κάποιες εικόνες δεν σου επιτρέπουν να το διαπραγματευτείς. Γίνεσαι 
απόλυτος. Ναι, ο Παναγιώταρος είναι πιο κομψός με χειροπέδες παρά με κου-
στούμι. Ομοίως και ο Ηλίας Κασιδιάρης, όταν φωνάζει σιδηροδέσμιος. Στο σα-
κάκι ασφυκτιά, το κοντομάνικο αναδεικνύει την υπέροχη δουλειά που έχει κάνει 
στους μυς του. Το αυτό ισχύει για τον Μίχο και τον Λαγό. Είναι θηριώδεις και τα 
δεμένα χέρια ουσιαστικά τονίζουν τη δύναμη που τρομάζει, γί  αυτό και καθυ-
ποτάσσεται βιαίως. Το θηρίο πηγαίνει στο κλουβί του και συνεχίζει να εκπέμπει 
το φόβο όπως η λάμπα το φως. Ναι, δεν μπορείς να το δεις αλλιώς. Όπως εκείνοι 
διακρίνουν το απεχθές στο μελαμψό πρόσωπο, εσύ αισθάνεσαι ότι με τα δικά τους 
μπορείς να εικονογραφήσεις τον κατάλογο με τους most wanted του FBI. Λογικό 
και στον κόσμο τους θεμιτό. Μη σας παραπλανά η πολιτική εκδοχή της οργάνω-
σης. Η Χρυσή Αυγή λειτούργησε όπως οι παλιές συμμορίες δρόμου, όπου η ανέ-
λιξη στα υψηλά κλιμάκια συνήθως είναι συνάρτηση της σωματικής δύναμης - οι 
ανταγωνιστές σου φοβούνται ότι θα βρεθούν σε χαντάκι. Εξαιρούνται ο αρχηγός 
και ο υπαρχηγός, κυρίως λόγω παραστήματος, ο όγκος τους είναι μια χαρά για τα 
πρότυπα της οργάνωσης. Αλλά και ο αυθεντικός Φύρερ δεν προκαλούσε δέος. Το 
μυαλό δεν χρειάζεται μπράτσα. Και όμως, όλα τα λεφτά είναι η εικόνα του Νίκου 
Μιχαλολιάκου να δυσφορεί με τις χειροπέδες στα χέρια. Είναι η τοξικά θυμωμένη 
έκφραση του προσώπου του που σου προκαλεί κάτι μεταξύ ανακούφισης και φό-
βου. Χαίρεσαι που τον έδεσαν, αλλά ανησυχείς μην τυχόν και τον λύσουν τώρα. 
Εσύ τον βλέπεις και χαμογελάς. Αλλά δεν θα ήθελες να σε δει εκείνος. 

αλήθεια είναι ότι το Σάββατο ήθελα να πάω έξω από τη ΓΑΔΑ για να δω 
τις μεταγωγές στην Ευελπίδων. Με τη δημοσιογραφική ταυτότητα θα 
έπαιρνα θέση ανάμεσα στους συναδέλφους των καναλιών για να γίνω 

προνομιακός θεατής μιας ιστορικής στιγμής. Δεν μπορούσα να το κάνω. Την 
ίδια ώρα ήμουν μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, στο Μέγαρο Μουσικής, 
στο TEDx Academy 2013. Και λίγο πριν, λίγο μετά τη στιγμή που ο Παναγιώτα-
ρος μας καλούσε να φάμε για βραδινό το τρίτο μνημόνιο, εγώ ήμουν σαν την η-
λικιωμένη κυρία που παρακολουθεί την κορύφωση τουρκικού σίριαλ. Έβαζα το 
δάχτυλο στο πρώτο δάκρυ που κύλησε από τα μάτια μου, παρακολουθώντας την 
ομιλία του Γιάννη Μπουτάρη. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που συ-
γκινήθηκα ακούγοντας έναν ομιλητή. Πρέπει να ήταν κατά τη νικητήρια ομιλία 
του Ομπάμα, το 2008. Αλλά εκείνη ήταν πολιτική. Ακούγοντας τον Μπουτάρη 
να διηγείται την ιστορία της ζωής του, θυμήθηκα πως πάνω απ’ όλα, πάνω και 
από την καταραμένη συμβίωσή μας, είναι η έννοια της προσωπικής ευτυχίας, 
της συμφιλίωσης με τους φόβους σου. Του κερατά, έχεις έρθει στον κόσμο για 
να περνάς καλά. Και αν περνάς εσύ καλά, θα περάσουν και οι άλλοι που βρίσκο-
νται κοντά σου. Μην προσπαθήσεις να μοιάσεις σε κανέναν, μη συγκρίνεσαι 
με κανέναν, είπε ο Μπουτάρης. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να καβαντζάρεις 
τα εβδομήντα για να το καταλάβεις. Κοίταξα μέσα στην αίθουσα του Μεγάρου. 
Υπήρχαν 1.500 άνθρωποι οι οποίοι πλήρωσαν από ένα πενηντάρικο για να α-
κούσουν 16 ομιλητές, φιλελέ απόχρωσης, που θα έλεγαν και στο twitter. Σε ένα 
περιβάλλον εντελώς αποστειρωμένο από τη μιζέρια εκείνου του Σαββάτου, με 
χαμόγελα, θετικό πρόσημο και αντίστοιχη ματιά προς το μέλλον. Και για μένα 
οι 1.500 άνθρωποι, νέοι στην πλειονότητά τους, μου φάνηκαν πάρα πολλοί, 
ανέλπιστα πολλοί, δεδομένων των συνθηκών. Και ήταν διπλάσιοι από αυτούς 
που έκαναν like στο «Ζήτω η Ελλάς» του Κασιδιάρη στο Facebook. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Κασιδιάρης και Μπουτάρης

O H

Πολιτική

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 

➜ www.yannis-ioannοu.com
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Απο τον ΠέΤρο ΤΑΤΣοΠουλο

ράφω αυτό το κομμάτι Σάββατο αργά το απόγευμα και πι-
κρά γνωρίζω πως, μέχρι την Τετάρτη που θα δημοσιευτεί, 
μπορεί να βρομοκοπάει σαν μπαγιάτικος μπακαλιάρος. 

Σε λίγες ώρες πετάω για τη Φραγκφούρτη, με τελικό προορισμό 
το Στρασβούργο, όπου συγκαλείται η φθινοπωρινή ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι από τις λίγες φορές που αναχωρώ 
από την Ελλάδα βαρύθυμος – συνήθως δέχομαι κάθε απομάκρυν-
ση από τον εθνικό μας αυτισμό σαν δροσερό αεράκι. Είναι από τις 
ακόμη λιγότερες –αν εξαιρέσεις ανήμερα την κλήρωση του Τζό-
κερ– που θα ευχόμουν να επιβιβαστώ στη Μηχανή του Χρόνου 
και να μάθω πώς θα καταλήξει η ιστορία που ξεκίνησε σήμερα το 
πρωί. Θα ξεφουσκώσει σαν κυβερνητικό επικοινωνιακό πυροτέ-
χνημα; Θα γράψει μια καινούρια σελίδα στον πολυτάραχο κοινο-
βουλευτικό μας βίο; Και τα δύο; Τίποτε από τα δύο;
Ναι, το παραδέχομαι. Μια άγρια χαρά με διακατέχει. Το νοκ άουτ 
χτύπημα στη Χρυσή Αυγή ήταν τόσο απρόσμενο και τόσο καλο-
δεχούμενο όσο και τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στο Ιόνιο 
πέλαγος. Μη με παρεξηγήσετε. Δεν είμαι μνησίκακος. Δεν τρέχει 
ο νους μου καν στις δύο αγωγές που εκκρεμούν εναντίον μου 
[άραγε ο Χρήστος Παππάς, ο υπαρχηγός, ο ενάγων, τώρα που με 
διαβάζετε, διαφεύγει ακόμη της σύλληψης;] και μεταμορφώνο-
νται ως διά μαγείας σε δικαστικό περίπατο. Πιο πολύ σκέφτομαι 
ότι μας δίνεται μια χρυσή ευκαιρία για να απαλλαγούμε από έναν 
εφιάλτη από το μέλλον. Μια ευκαιρία που μας δόθηκε πρώτη φορά 
πριν από τρεις δεκαετίες, αλλά τότε ο ́ Αρειος Πάγος κλότσησε την 
καρδάρα, ίσως κι επειδή ο ίδιος ποτέ δεν φανταζόταν ότι εκείνος ο 
παρδαλός θίασος των ημιπαραφρόνων εθνικοσοσιαλιστών –μετά 
βίας τότε ένα ταξί άνθρωποι– θα έφταναν κάποτε στο σημείο να 
παίζουν ρυθμιστικό ρόλο. Μια ευκαιρία που πιθανόν να μη μας 
δοθεί και τρίτη φορά, αν την κλοτσήσουμε σήμερα.
Ορισμένοι γκρινιάρηδες, όχι απαραίτητα φαύλοι, δεν θα πάψουν 
βεβαίως να μουρμουρίζουν ότι είναι το κόλπο γκρόσο της Νέας 
Δημοκρατίας. Με μια κίνηση ματ, ο Σαμαράς απαλλάσσεται από 
ένα ναζιστικό βραχνά –μόνιμο όνειδος για τις επαφές του στο 
εξωτερικό– και ταυτοχρόνως καρπώνεται τα ψηφαλάκια του. Να 
σας πω κάτι; Μπορεί και να έχουν δίκιο. Βραχυπρόθεσμα ο Σα-
μαράς, ναι, ίσως και να σηκώσει όλο το τραπέζι. Μακροπρόθεσμα 
ωστόσο η πολιτική ατζέντα θα αλλάξει ανεπιστρεπτί. Η χειρότερη 
από τις παρενέργειες της Χρυσής Αυγής, η πιο ύπουλη σίγουρα, 
ήταν η βαθιά, η υποδόρια τοξικότητά της. Με μια στρατηγική όχι 
πάντοτε πρόδηλη, έφερνε ξανά προς επίλυση προβλήματα που 
νομίζαμε, εμείς οι αφελείς, ότι είχαμε επιλύσει προ πολλού: τα 
θρησκευτικά στα σχολεία, οι ομοφυλόφιλοι, η γυναίκα έξω από 
το σπίτι, η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης… Λες και μας είχε 
καλέσει στο σπίτι του ένας ηλικιωμένος συνταγματάρχης εν απο-
στρατεία και, αφού παραπλανητικά μάς είχε κεράσει βυσσινάδα, 
μας είχε υπνωτίσει, μας είχε θέσει υπό ομηρία και απειλούσε ότι 
θα μας κόψει το λαιμό αν δεν ξαναρχίσουν να προβάλλουν τον 
«Αγνωστο Πόλεμο» σε πανεθνικό δίκτυο. Η Χρυσή Αυγή ήταν 
μια κατάδυση στο παρεθόν – όχι όμως με τρόπο νοσταλγικό ούτε 
ευχάριστο. Μια κατάδυση στον εφιάλτη. 
Δίχως τους ναζιστές στο πολιτικό προσκήνιο, ο δημόσιος διάλο-
γος θα ξαναβρεί τα κεκτημένα του. Η μεν συμπολίτευση δεν θα εί-
ναι πια υποχρεωμένη να παριστάνει τη σπαστική σκατόγρια, μπας 
και διαρρεύσουν κι άλλοι οπαδοί της προς τα Χρυσά Βλαμμένα, 
η δε αντιπολίτευση δεν θα βρίσκεται σε διαρκή κι εξουθενωτική 
επαγρύπνηση για τους κουτοπόνηρους αντιπερισπασμούς της 
συμπολίτευσης. Ναι. Το παιχνίδι θα είναι λιγότερο σικέ χωρίς το 
σάπιο δόντι. ●

Γ

Χρυσή δύση

sniper Πολιτική

Είχα ήδη σκεφτεί να γράψω 

κάτι για τη βία, με έναυσμα, 

μεταξύ άλλων, το βιβλίο 

του Δημήτρη Ψυχογιού «Η 

πολιτική βία στην ελληνική 

κοινωνία», που κυκλοφόρη-

σε σχετικά πρόσφατα από τις 

εκδόσεις Επίκεντρο. Πού να το 

φανταζόμουν, ότι το κείμενο θα 

συνέπιπτε, τελικά, με την επόμενη μέ-

ρα της δολοφονίας ενός νέου ανθρώπου 

από τα παρ' ημίν εκκολαπτόμενα (ή μήπως 

ήδη ανδρωμένα;) νεοναζιστικά τάγματα 

εφόδου; Ας ελπίσουμε ότι με τα δραστικά 

μέτρα που ακολούθησαν τη δολοφονία 

του Παύλου Φύσσα θα ταρακουνηθούν και 

θα αλλάξουν γνώμη για τη Χρυσή Αυγή οι 

εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι αυτής της 

χώρας που την ψήφισαν το 2012 ή ετοιμά-

ζονταν να την ψηφίσουν.

βία, λοιπόν, ως ενδημικό στοι-
χείο της ελληνικής πολιτικής 
πραγματικότητας και κουλτού-

ρας. Κατεξοχήν κατάλληλος να προ-
σεγγίσει το θέμα ο Δημήτρης Ψυχογιός. 
Όχι μόνο επειδή διαθέτει την απαραί-
τητη επιστημονική σκευή, αλ-
λά και γιατί έχει γνωρίσει από 
πολύ κοντά τη βία, ως μέλος 
μιας από τις πιο «δυναμικές» 
αντιστασιακές οργανώσεις 
κατά την περίοδο της χούντας, 
όταν η προσφυγή στη βία μπο-
ρούσε να θεωρείται δικαιολο-
γημένη απάντηση στη βίαιη 
κατάλυση των ατομικών και 
δημοκρατικών ελευθεριών. 
Ξέρει, λοιπόν, ο Ψυχογιός από 
πρώτο χέρι τι σημαίνει βία. 
Ξέρει, επίσης, πόσο επικίνδυνος είναι ο 
εθισμός σε αυτήν, όπως προκύπτει από 
τον ολισθηρό και αδιέξοδο δρόμο της 
τρομοκρατίας, τον οποίο ακολούθησαν 
μεταπολιτευτικά ορισμένοι από εκεί-
νους που θήτευσαν σε οργανώσεις «δυ-
ναμικής δράσης» επί δικτατορίας.

Πρέπει επειγόντως να απαλλαγούμε 
από την κουλτούρα της βίας, γράφει ο 
Ψυχογιός, από τις χειροδικίες και τους 
τραμπουκισμούς, από τους προπηλα-
κισμούς και τα χτισίματα καθηγητών. 
Αλλά και από την προτροπή στη βία 
(«λιντσάρετέ τον!»), θα προσέθετα, από 
την ευκολία με την οποία κομματικά 
και συνδικαλιστικά στελέχη αποκα-
λούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους 
«δοσίλογους», «προδότες», «προσκυ-
νημένους», και άλλα τέτοια, παραγνω-
ρίζοντας πόσο επικίνδυνο όπλο μπορεί 
να γίνουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί στα 

χέρια (κυριολεκτικά…) 
κάποιων θερμόαιμων ο-
παδών τους. Ακούγοντας 
όλα αυτά τα ακραία, έχει 
κανείς την αίσθηση ότι δεν 

είναι λίγοι εκείνοι που θεω-
ρούν σχεδόν αδιανόητο το να 

έχει ο απέναντι απλώς διαφο-
ρετική άποψη από τη δική τους, 

προτιμώντας να τον καταγγέλλουν 
σαν άτομο με ύποπτα κίνητρα ή/και 
μειωμένο πατριωτισμό. Ας μην ξεχνάμε 
ότι για «μοναρχοφασίστες» και «εαμο-
βούλγαρους» μιλούσαν επί χρόνια οι 
ηττημένοι και οι νικητές, αντίστοιχα, 
του Εμφυλίου – περιόδου της νεότερης 
ιστορίας μας που κάποιοι δείχνουν να 
την νοσταλγούν!

Με την ευκαιρία του ξεδοντιάσματος 
της Χρυσής Αυγής, το στοιχείο της βίας, 
όπως και η άποψη ότι η βία μπορεί να 
αποτελεί τη λύση στα όποια προβλή-
ματα αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, 
πρέπει επειγόντως να εξοβελιστούν 
από την πολιτική μας ζωή και από τον 
πολιτικό λόγο. Οι θιασώτες και οι κή-

ρυκες των βίαιων λύσεων και 
πράξεων πρέπει να απομονω-
θούν. Αν με την ίδια ευκολία 
και επιπολαιότητα κάποιοι 
συνεχίσουν να προσθέτουν 
εύφλεκτο υλικό στο ήδη βεβα-
ρημένο κοινωνικό και πολιτι-
κό τοπίο, δεν αποκλείεται να 
φτάσουμε ακόμα και στα πρό-
θυρα ενός ιδιότυπου εμφυλί-
ου πολέμου, ο οποίος δεν θα 
έχει βέβαια τα θύματα εκείνου 
του 1943-49 αλλά θα αποδει-

χθεί, πιθανότατα, εξίσου καταστροφι-
κός για τη χώρα. Πάντως, η σύλληψη 
και η παραπομπή σε δίκη της ηγεσίας 
της ΧΑ είναι βέβαιο πως θα απαξιώσει 
τις ακραία συγκρουσιακές αντιλήψεις, 
θα κόψει το βήχα στους οπαδούς των 
«δυναμικών λύσεων», θα αναβαθμίσει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δη-
μοκρατία και τους θεσμούς της.

Α, ναι, και κάτι ακόμα, ως επωδός. Μια 
φράση με την οποία τα τελευταία χρό-
νια, τα χρόνια της κρίσης, φροντίζω να 
κλείνω όλα τα αναλόγου περιεχόμενου 
πολιτικά μου κείμενα: «Η κοινοβου-
λευτική δημοκρατία δεν είναι το πολι-
τικό σύστημα που οδηγεί στον παρά-
δεισο. Είναι το πολιτικό σύστημα που 
αποτρέπει το να βρεθούμε στην κόλα-
ση». Κόλαση της οποίας «μαμή» (για να 
θυμηθούμε και τη γνωστή φράση) είναι 
κατά κανόνα η πολιτική βία. ●

Η κόλασΗ είναί Η βία
Του ΑΝΔρέΑ ΠΑΠΠΑ 

H

ή ΠΑΡΑΠοΜΠή 
ΣΕ Δική τήΣ 
ήΓΕΣιΑΣ τήΣ 
ΧΑ ΘΑ κοΨΕι 

το ΒήΧΑ ΣτοΥΣ 
οΠΑΔοΥΣ τΩΝ 
ÇΔΥΝΑΜικΩΝ 

λΥΣΕΩΝÈ
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Με τον Μενέλαο 

Λουντέμη το 1976

Με τον Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ

Με τον Χoρστ 
Ράιχενμπαχ

Δεν χαϊδεύουμε αυτιά

μιχάλης 
τρεμόπουλος

της Βασιλικήσ ΓραμματικοΓιαννή
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Ο μιχάλης τρεμόπουλος από πολύ νεαρή ηλικία δραστηριοποιήθηκε στο οικο-
λογικό κίνημα συμμετέχοντας σε διεθνείς πρωτοβουλίες που υπερασπίζονταν 
την ποιότητα ζωής, την ειρήνη και την κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι ο πρώτος 

Έλληνας πράσινος ευρωβουλευτής και γνώστης του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. 
Η ATHENS VOICE έκανε μια κουβέντα μαζί του για την τρέχουσα πολιτική κατά-

σταση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.



Α
ς ξεκινήσουμε την κουβέντα μας 

από τις εξελίξεις στο θέμα της Χρυ-

σής Αυγής. Επιτέλους, αρχίζει να 
ξεβρομίζει ο τόπος. Το πολιτικό 
σύστημα εγκατέλειψε την αδρά-

νεια χρόνων, έβαλε εσπευσμένα τέλος 
στην ανοχή της αστυνομίας και άρχισε 
να αντιμετωπίζει δικαστικά την εγκλη-
ματική συμμορία των νεοναζιστών. Μό-
νο που έπρεπε να είχαν δημοκρατικά 
ανακλαστικά όταν ακόμα η Χρυσή Αυγή 
βρισκόταν στο περιθώριο της πολιτικής 
και κοινωνικής ζωής και όχι όταν μετα-
τράπηκε σε απειλή για τα ποσοστά τους. 
Πολιτικοί και δημοσιογράφοι, ιερωμέ-
νοι και επαγγελματίες πατριώτες, που 
εξέθρεψαν το κλίμα του εθνολαϊκισμού, 
της ξενοφοβίας, της νεοεθνικοφροσύ-
νης, της μισαλλοδοξίας και του σοβινι-
σμού την προηγούμενη 20ετία, έχουν 
βαρύτατες ευθύνες. Όταν η εκτεταμένη 
διαφθορά και το ξεδόντιασμα του πε-
λατειακού συστήματος συνάντησε την 
οργή για την κοινωνική εξαθλίωση από 
τις μνημονιακές πολιτικές, συμπολίτες 
μας χωρίς παιδεία και ισχυρά δημοκρα-
τικά ανακλαστικά αναβάθμισαν τον υ-
πόκοσμο σε κοινοβουλευτικό κόμμα. 
Και όσο ψεύτικη είναι η θεωρία των δύο 
άκρων, άλλο τόσο υποκριτική είναι η 
ρητορεία τους πως οι 425.000 συμπο-
λίτες μας δεν έχουν προσωπική ευθύνη 
για την επιλογή τους. Όχι άλλο χάιδεμα 
των ψηφοφόρων! Όταν το 2009 είχαμε 
θέσει στο ευρωκοινοβούλιο το ζήτημα 
της απαγόρευσης της Χρυσής Αυγής για 
την εγκληματική της δράση ενάντια σε 
Έλληνες και ξένους, αυτό ήταν εφικτό. 
Τώρα η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυ-
γής θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στο 
Σύνταγμα και στα δικαιώματα, με βάση 
τις εγκληματικές πράξεις των στελεχών 
της και το μίσος που καλλιεργούν, και 
όχι την απεχθή ιδεολογία της. Η αντι-
παράθεση με τον εθνικισμό, το φασισμό 
και το ρατσισμό πρέπει να είναι πρώτα 
ιδεολογική και πολιτική. Αν αυτή δεν 
γίνει όπως πρέπει, είναι θέμα χρόνου η 
αναγέννησή τους. 

Μέσα στη γενικότερη απογοήτευση του κό-

σμου για τα πολιτικά κόμματα, η μπάλα παίρ-

νει και τους Οικολόγους Πράσινους, παρά 

το γεγονός ότι δεν έχετε εκπροσώπηση στο 

Κοινοβούλιο... Η απώλεια της αξιοπιστίας 
της πολιτικής πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με βαθιές αλλαγές, γιατί πάντα καραδο-
κεί ο σκουπιδοτενεκές της ψήφου των 
πολιτών σε εθνικολαϊκιστικά κόμματα. 
Όμως ο ήρεμος λόγος, η χωρίς τυμπα-
νοκρουσίες υγιής αντιπαράθεση ιδεών 
και ο σεβασμός στην ουσία της Δημο-
κρατίας, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα 
διακριτά από τους πολίτες. Η προβολή 
των θέσεών μας σαφώς υπολείπεται των 
υπόλοιπων κομμάτων επειδή εμείς δεν 
μιλάμε με ατάκες και εξυπνακισμούς, 
δεν επιδιώκουμε να εντυπωσιάσουμε 
ή να προβληθούμε με φτηνά κόλπα. Οι 
Οικολόγοι Πράσινοι προσπαθούν να α-
ναδείξουν χαρακτηριστικά ψύχραιμης 
πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης 
απέναντι στον πανικό, το θυμό και τη 
βία, προτείνοντας αλλαγές στο πολιτικό 
σύστημα, για μεγαλύτερη διαφάνεια, 
δημοκρατία και αξιοκρατία, καθώς και 

καταπολέμηση της διαφθοράς και των 
πελατοκεντρικών συστημάτων. Και η 
προσωπική μου δράση στην Περιφέρεια 
Κ. Μακεδονίας απέναντι στο «σύστημα 
Ψωμιάδη» προσφέρει έμπρακτα δείγ-
ματα γραφής. 

Αυτές οι αλλαγές που προτείνετε δεν είναι και 

τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό. Φταίει ο Τύπος 

ή είναι και επικοινωνιακό πρόβλημα του κόμ-

ματος; Η αλήθεια είναι ότι υπολειπόμα-
στε στο επικοινωνιακό κομμάτι. Όχι ότι 
ο Τύπος είναι άμοιρος ευθυνών. Την 
κατάντια του άλλωστε τη διαπιστώνουν 
πλέον και οι πιο φανατικοί του υπάρ-
χοντος μοντέλου ενημέρωσης. Το ευ-
ρύ κοινό αποφεύγει να ενημερώνεται 
γενικώς, λόγω της απογοήτευσής του 
από τους εκπροσώπους των θεσμών. Η 
προβολή μας από τον Τύπο σχεδόν μη-
δενίστηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 
πέρσι. Προφανώς έχουμε πατήσει κά-
λους και έχουμε συγκρουστεί με συμ-
φέροντα, αλλά υπάρχουν και σοβαρά 
ζητήματα ελέγχου των ΜΜΕ και στο-
χευμένης συκοφάντησης εναντίον μας. 
Δεν θέλω να υποβαθμίσω και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ένα κόμμα 
που θέλει να είναι δημοκρατικό, με συλ-
λογική ηγεσία και με πολλές απόψεις. 
Ένα μικρό κόμμα σαν το δικό μας θα 
πρέπει να ακροβατήσει μεταξύ του αγώ-
να να βρει ευκαιρίες έκφρασης για τα 
στελέχη του, που συχνά δεν έχουν 
επικοινωνιακή εμπειρία, σε ένα 
πολύ κλειστό και ανθρωποφαγι-
κό μηντιακό σύστημα, και των α-
κτιβιστικών ενεργειών, που 
εύκολα κάποιοι τις χαρα-
κτηρίζουν «ανώδυνες». Δεν 
είναι πάντα εύκολο. 

Υπάρχει η αίσθηση ότι τα πολι-

τικά κόμματα δεν αφουγκράζο-

νται την κοινωνία. Το ζήτημα 
δεν είναι απλά η έκφραση 
του κόσμου, που συχνά κα-
ταλήγει σε λαϊκισμό και κα-
κοφωνία. Το ζήτημα για ε-
μάς είναι να ακούσουμε τους 
συμπολίτες μας αλλά και να 
οργανωθούν όλες οι προτά-
σεις σε ένα πρόγραμμα που να εί-
ναι αξιόπιστο και αποτελεσματι-
κό, και ταυτόχρονα ρεαλιστικό και 
αισιόδοξο. Αλίμονο αν εκπέσουμε 
σε ένα λαϊκιστικό «χάιδεμα αυτιών» 
και δεν δράσουμε και παιδαγωγικά τε-
λικά. Η αύξηση της εθνικιστικής ακρο-
δεξιάς και των νεοναζί μάς δείχνει ότι 
οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν πήραν τα 
μαθήματα του Δεύτερου Παγκόσμιου 
Πολέμου ή ξέχασαν γρήγορα. Και γι’ 
αυτό πρέπει να επιμείνουμε και πάλι 
σε αξίες και προτάγματα στον αντίποδα 
του εθνικισμού και του νεοφιλελευθε-
ρισμού, όπως στην ενίσχυση μη βίαιων 
δημοκρατικών και ανεκτικών κινήσε-
ων, που προωθούν οι Πράσινοι.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με πρόσχημα 

την ανάπτυξη, φέρνει στη Βουλή ένα νόμο-

έκτρωμα που απειλεί τα δάση. Θα ήθελα το 

σχόλιό σας αλλά και τη δράση που τυχόν θα α-

ναλάβουν οι Οικολόγοι Πράσινοι εναντίον του 

σχεδίου νόμου. Είναι πασιφανής η αθλιό-

τητα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. 
Ακόμη και συμπολίτες μας που δεν εί-
χαν εμπλακεί σε περιβαλλοντικές κινή-
σεις στο παρελθόν αντιλαμβάνονται την 
άγρια επίθεση ενάντια στο περιβάλλον, 
που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή, υπό 
την πίεση συγκεκριμένων καταστροφι-
κών εγχώριων εργολαβικών συμφερό-
ντων, πάντα με πρόσχημα την ανάπτυ-
ξη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 
οπισθοδρόμηση σε μαύρες εποχές της 
ιστορίας μας, που πανέμορφες περιοχές 
της χώρας δίνονταν σε ιδιώτες μεγαλο-
επενδυτές για να κερδίσουν σε βάρος 
του δημόσιου συμφέροντος. Έτσι και 
τώρα, το να επιτραπούν μέσα στα δά-
ση μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, 
μεταλλεία, γήπεδα γκολφ κ.ά., δηλαδή 
επενδύσεις που χρόνια έβρισκαν προ-
σκόμματα στη νομοθεσία, σε προσφυ-
γές πολιτών και στους αγώνες των οι-
κολογικών οργανώσεων, αποδεικνύει 
ότι η κυβέρνηση και το ΥΠΕΚΑ διευκο-
λύνουν ιδιωτικά επιχειρηματικά συμ-
φέροντα, θυσιάζοντας τα δάση και τις 
δυνατότητες πραγματικής ανάπτυξης 
μέσα από αυτά. Οι Οικολόγοι Πράσι-
νοι έχουμε αναδείξει έντονα το ρόλο της 
δασοπονίας στην οικονομική ανασυ-
γκρότηση της υπαίθρου και τολμάμε να 
λέμε με βεβαιότητα ότι η καταστροφή 

των δασών είναι ταυτόχρονα οικολο-
γικό και οικονομικό έγκλημα! Θα το 

πολεμήσουμε σίγουρα στην Ευρω-
βουλή, όπου έχουμε εκπροσώπη-
ση, θα καλέσουμε και άλλα κόμ-
ματα να το καταψηφίσουν και θα 

συμβάλουμε στην κατάθεση 
προσφυγών προς το Συμ-
βούλιο της Επικράτειας. 
Η πολιτική καταδίκη στις 
ευρωπαϊκές και τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές πρέπει 
να είναι εκκωφαντική. Ε-
πίσης, θα πρέπει να κινητο-
ποιηθούν οι πολίτες ακόμη 
περισσότερο, όχι μόνο στους 
δρόμους και τις απεργίες, 
αλλά και σε θετικά, αλλη-
λέγγυα συλλογικά εγχειρή-
ματα, όπως κοινωνικές συ-
νεταιριστικές επιχειρήσεις 

με αντικείμενο στον τομέα της 
παραγωγής, που ενισχύουν την 

τοπική οικονομία και θωρακίζουν 
τις τοπικές κοινωνίες από την απει-

λή των επενδυτών που εμφανίζονται ως 
σωτήρες με ανταλλάγματα λίγες προ-
σωρινές θέσεις εργασίας και στόχο ένα 
γρήγορο και βραχυπρόθεσμο κέρδος.

Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στο σημείο εκεί-

νο όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να πά-

ρουν τη δύσκολη απόφαση είτε της πολιτικής 

ένωσης της Ευρώπης είτε της διάλυσής της; 

Η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
είναι μεγάλο ιστορικό πισωγύρισμα με 
ορατό τον κίνδυνο να οδηγήσει σε αι-
ματοκυλίσματα ανάλογα του προηγού-
μενου αιώνα, ειδικά σήμερα, σε περίο-
δο κρίσης. Εμείς καλούμε τους πολίτες 
να διεκδικήσουμε τη διαμόρφωση μιας 
άλλης Ευρώπης, πιο δημοκρατικής, πιο 
αλληλέγγυας και πιο οικολογικής. Εί-
μαστε υπέρ μιας ισχυρής δημοκρατικής 
ομοσπονδιακής Ευρώπης, που μπορεί 

να συμβάλει στη βελτίωση των δημο-
κρατικών θεσμών, στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών και των αν-
θρωπιστικών αξιών, καθώς και στην 
αντιμετώπιση θλιβερών φαινομένων, 
όπως ο ρατσισμός, η ανεργία, η κατα-
στροφή του περιβάλλοντος, η διαφθορά 
κ.λπ. Είμαστε ώριμοι πια να κατανοή-
σουμε πως αποτελούμε όλοι μέρος μιας 
πανευρωπαϊκής οικογένειας, που μέ-
σα από τις διαφορές είμαστε σε θέση να 
συνθέτουμε, πάντα προς το καλύτερο. 

Μέσα στο κλίμα του ευρωσκεπτισμού, δεν εί-

ναι λίγο ουτοπικό να μιλάμε για πολιτική ένω-

ση της Ευρώπης; Το αντίθετο! Είναι η μό-
νη προοπτική για να αποφύγουμε ένα 
νέο εθνικιστικό λουτρό αίματος, αλλά 
και για να προετοιμαστούν οι χώρες για 
μια διαφορετική πορεία απέναντι στις 
προκλήσεις πλανητικών διαστάσεων 
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό, 
ωστόσο, προϋποθέτει την πολιτική ένω-
ση μιας «βελτιωμένης εκδοχής» της Ευ-
ρώπης και όχι του σημερινού καταντή-
ματος! Η πολιτική ένωση έχει την ισχύ 
που δεν έχουν μεμονωμένες εθνικές 
κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσει στη 
ρίζα τους τα φαινόμενα που αναφέρετε. 
Πάντα θα υπάρχουν ευρωσκεπτικιστές, 
εθνικιστές και αποσχιστικά ρεύματα. 
Όμως με την πολιτική ένωση αυτά θα 
αποδυναμωθούν, καθώς θα καταρρεύ-
σουν οι ιδεοληψίες που καλλιεργούν 
για να πείθουν τους πολίτες ενάντια στο 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 

Υπάρχει η άποψη ότι η ιδανικότερη λύση για 

τη διαχείριση της κρίσης θα ήταν η επιστρο-

φή στην προ ευρώ εποχή, όταν τα νομίσματα 

ήταν συνδεδεμένα με το ecu. Ποια είναι η γνώ-

μη σας; Είναι βέβαιο ότι το νομισματικό 
σύστημα της Ευρώπης, όλη η αρχιτε-
κτονική του, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, θα πρέπει να ε-
πανεξεταστούν, χωρίς απαραίτητα να 
γυρίσουμε στην προ ευρώ εποχή. Η πε-
ρίπτωση των εναλλακτικών ή και των 
παράλληλων νομισμάτων, όχι κατ’ ανά-
γκην εθνικών, είναι κάτι που θα πρέπει 
να εξεταστεί σοβαρά. 

Μπορούμε να ελπίζουμε στην ανάπτυξη και τι 

είδους; Η ανάπτυξη έχει κακοποιηθεί ως 
έννοια. Για εμάς, η Ελλάδα πρέπει να αλ-
λάξει το παραγωγικό, καταναλωτικό και 
ενεργειακό της μοντέλο, τολμώντας να 
περάσει σε μια νέα εποχή, πιο πράσινη, 
απεξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα, 
δίνοντας έμφαση στην τοπικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την ποιότητα. Με στο-
χευμένη ενίσχυση της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και υπεράσπιση του δημό-
σιου συμφέροντος. Αλλιώς, η ανάπτυξη 
είναι μια καταστροφική αυταπάτη.

Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι εκφράζετε «αιρετι-

κές» θέσεις; Είναι σαφές πως έχουμε ενο-
χλήσει τις κατεστημένες απόψεις αλλά 
και τα συμφέροντα. Είμαστε ένας χώρος 
που δεν χαϊδεύει αυτιά, ούτε αναπαρά-
γει την εθνικιστική ρητορεία. Και έτσι 
θα συνεχίσουμε. Απαντήσεις στις επι-
θέσεις μπορεί να βρει κανείς στο http://
www.tremopoulos.eu. A
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 Η προβολΗ μας 
απο τον τύπο 

ςχεδον μΗδε-
νίςτΗκε μετα 
τίς εκλογες 

περςί. προφα-
νώς εχούμε 

πατΗςεί 
καλούς... 



Ο θάνάτΟς 
στη Ρουμανία 

Της ΜΥΡΤΩΣ ΚΟΝΤΟΒΑ

«…Τι πιεσμένες κι ανήσυχες ζωές πρέπει να ζουν τα σκυλιά, τόσο συναισθηματικά δεμένα με τον κόσμο 
των ανθρώπων, ζητώντας ασταμάτητα τη στοργή τους, υπακούοντας αναντίρρητα στην εξουσία τους, προ-
σπαθώντας να αγγίξουν και να κατανοήσουν τη λογική τους. Τα αγαπούν βλακωδώς, τα μισούν βλακω-
δώς, τα αποκτούν χωρίς πολλή σκέψη, τα διατάζουν χωρίς κατανόηση, τα χαρίζουν σε νέα αφεντικά, τα 

θανατώνουν χωρίς φροντίδα. Και αναρωτιέμαι, αυτοί οι μακρινοί απόγονοι των πλασμάτων που πριν από 
χιλιάδες χρόνια, μέσα στα προϊστορικά δάση, πολιόρκησαν την καρδιά του ανθρώπου, τον πήραν υπό την 
προστασία τους, προσπάθησαν να τον εξημερώσουν και απέτυχαν, αναρωτιέμαι, έχουν πονοκεφάλους; 

                                                   (Από την ταινία animation «My dog tulip»)

Ο
ι «δαγκάνες» είναι ένα σιδερένιο εργα-
λείο, φαντάσου κάτι σαν μεγάλη πένσα. 
Τη ρυθμίζουν ανάλογα με το πόσο θέλουν 
να σφίγγει, σε μαγκώνουν από το λαιμό ή 

από τη μουσούδα, σε σέρνουν μέχρι το φορτη-
γό του δήμου, και σε στριμώχνουν στα κλουβιά, 
ανάμεσα στους άλλους φουκαράδες που κάθο-
νται κουλουριασμένοι και βουβοί και κοιτάνε 
τρέμοντας. Άμα σε πιάσουν οι δαγκάνες του 
μπόγια, παίζει να σε στραγγαλίσουν επιτόπου ή 
να σε σφίξουν τόσο δυνατά, που το μάτι σου να 
σκάσει και να πεταχτεί έξω, όπως έπαθε εκεί-
νος ο σκύλος που έφτασε στο κυνοκομείο της 
Μπράιλα σακατεμένος. Οι αδέσποτοι σκύλοι της 
Ρουμανίας, είτε περιπλανιούνται στους δρό-
μους είτε βρίσκονται στα δημόσια κυνοκομεία, 
δεν έχουν τίποτα καλό να περιμένουν. Ο νόμος 
για τις ±άρον άρον± ευθανασίες περίπου 65.000 
αδέσποτων, που είχε «παγώσει» προσωρινά 
λόγω του σάλου που προκάλεσε σε όλη την Ευ-
ρώπη, ισχύει και πάλι από τις 25 Σεπτεμβρίου: 
επιχείρηση σκούπα στους δρόμους, μεταφορά 
στα κυνοκομεία και θανάτωση ύστερα από 14 
ημέρες, αν στο μεταξύ δεν τα έχει αναζητήσει ή 
υιοθετήσει κάποιος.
Η συνθήκη που έχει υπογράψει η Ρουμανία για 
την ΕΕ ορίζει ότι η ευθανασία πρέπει να γίνεται 
με τρόπο ώστε να μην προκαλεί σωματική και 
ψυχική οδύνη στα ζώα. Ωστόσο, στο ρουμά-
νικο blog xnici.Wordpress.com διαβάζουμε ότι 
στα παραθυράκια του περιβόητου νόμου ισχύ-
ουν άλλα: τα σκυλιά μπορούν να σφαγιαστούν 
επιτόπου, χωρίς να τους δοθεί το δικαίωμα της 
υιοθεσίας. Η συλλογή σκυλιών είναι ελεύθερη 
για τον καθένα, ακόμα και εταιρείες που κανο-
νικά προσφέρουν οδοντιατρικές υπηρεσίες 
κέρδισαν συμβόλαια με τις δημοτικές αρχές και, 
πιο πρόσφατα, οι δήμαρχοι πληρώνουν 5-10 λέι 
(1-2 ευρώ) για κάθε σκύλο που συλλαμβάνεται 
και μεταφέρεται στο δημαρχείο για να θανα-
τωθεί. 
Η τρέλα της μαζικής εξόντωσης των αδέσπο-
των ξεκίνησε από εκείνο το τραγικό περιστα-
τικό που συνέβη στο τέλος του Αυγούστου, σε 
ένα πάρκο κοντά στο Βουκουρέστι. Ξαφνικά, 
γίνεται γνωστό ότι μια αγέλη άγριων σκυλιών 
επιτέθηκε και σκότωσε ένα τετράχρονο παι-
δάκι που έπαιζε εκεί με τον αδερφό του και 
τους φίλους του. Η είδηση πυροδοτεί τότε μια 
θύελλα απίστευτων αντιδράσεων. Ο κόσμος 
αρχίζει να σκοτώνει σκυλιά στους δρόμους με 
αξίνες, με φτυάρια, με ό,τι βρίσκουν, βλέπουμε 
φωτογραφίες με πτώματα ζώων να κείτονται 
μπροστά σε παιδιά, μαθαίνουμε για αμοιβές 48 
ευρώ σε καθέναν που πιάνει ένα σκυλί, ή φέρ-
νει την απόδειξη ότι σκότωσε ένα ζώο, μια ουρά 
ας πούμε. Τις νύχτες οι φιλόζωοι Ρουμάνοι μα-
ζεύουν όσο περισσότερα σκυλιά μπορούν από 
το δρόμο και τα κρύβουν σε κρυφά καταφύγια, 
γκαράζ, υπόγεια, άδεια σπίτια. Η Ευρώπη ξε-
σηκώνεται. Διαμαρτυρίες στις πρεσβείες της 
Ρουμανίας, αποστολές επιτόπου, καμπάνιες ευ-
αισθητοποίησης, χιλιάδες αντιδράσεις από πα-
ντού. Το θέμα παραπέμπεται στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο, ενώ έξω από το κτίριο όπου συζη-
τιέται η υπόθεση, συγκεντρώνονται χιλιάδες 
ακτιβιστές και διαμαρτύρονται φρικαρισμένοι, 
απελπισμένοι, έξαλλοι.
Λίγες μέρες αργότερα, στις 19 Σεπτεμβρίου, 
η υπόθεση με το θάνατο του αγοριού παίρνει 
άλλη διάσταση. Ο Ευρωβουλευτής Corneliu 
Vadim Tudor γράφει στην προσωπική του σε-
λίδα στο fb, πως εισαγγελείς και αστυνομία 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το παιδί έχει 
δολοφονηθεί από άνθρωπο ± γίνεται μάλιστα 
γνωστό ότι επρόκειτο για σεξουαλικό έγκλημα.  
Σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και με βίντεο 
που παρουσιάστηκαν από το πάρκο, τα παιδιά 
έπαιζαν μόνα τους για ώρες χωρίς επιτήρηση, 
ενώ οι κάμερες του πάρκου κατέγραψαν έναν 
άνδρα να κρατά από το χέρι το τετράχρονο αγό-
ρι. Και, τελικά, αποδείχτηκε σε ιατροδικαστική 
έρευνα πως το παιδάκι είχε κακοποιηθεί σεξου-
αλικά, κάποιοι λένε από συγγενή. Στο μεταξύ, ο 
νόμος παγώνει. Μόλις για πέντε μέρες.  
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Π
ροφανώς η Ιζαμπέλα και τα άλλα 
παιδιά της αποστολής δεν θα ξεχά-
σουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Ούτε αυτό 
που συνέβη μέσα τους, βλέποντας 

το καφετί φάντασμα που είχε στριμωχτεί 
μόνο του στην πιο σκοτεινή γωνιά του 
κυνοκομείου της Μπράιλα, με το κεφά-
λι κατεβασμένο, περιμένοντας απλώς να 
πεθάνει. Η Ιζαμπέλα δεν θα ξεχάσει την 
αίσθηση του δέρματος όταν ακούμπησε 
το χέρι της στη ράχη του, το τσίτωμα, την 
τρεμούλα, την απελπισία, τα αμέτρητα 
μουσούδια που κολλάγανε στα κάγκελα, 
τις φωνές που εκλιπαρούσαν για άγγιγμα, 
τα κλάματα, τη μυρωδιά του κατρουλιού 
στο βρομιάρικο τσιμέντο. 
Στις 20 Σεπτεμβρίου, οι 35 Έλληνες εθελο-
ντές της αποστολής του ελληνικού σωμα-
τείου Save a Greek Stray μπήκαν στο κόκ-
κινο πούλμαν κι έφυγαν για τη Ρουμανία. 
Επικεφαλής, η Ιζαμπέλα Χιλμάρ, υπεύθυ-
νη του ελληνικού φιλοζωικού σωματείου 
Save a Greek Stray της Εριέττας Κούρκου-
λου, η οποία ναύλωσε το πούλμαν και α-
νέλαβε όλα τα έξοδα της αποστολής. Μια 
συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας. 
«Πήγαμε τότε στη Ρουμανία για να προλά-
βουμε προτού πάει ο νόμος στο ανώτερο 
δικαστήριο. Μείναμε μέχρι τις 23 του μήνα. 
Στις 22 μπήκαμε σε δύο καταφύγια έξω από 
το Βουκουρέστι, το κανόνισαν οι Ρουμάνοι 
φιλόζωοι της FPOM» λέει η Ιζαμπέλα. Στο 
δημόσιο καταφύγιο της Ιάνκα, με περίπου 
200 ζώα, κυρίως ενήλικα και μερικές σκυ-
λίτσες με τα κουτάβια τους, δύο τετρα-
γωνικά μέτρα για το κάθε σκυλί, με ένα 
σκέπαστρο και τσιμέντο, εντάξει, η εικόνα 
δεν είναι τραγική όσο αλλού, στην Μπράι-
λα ας πούμε, σε εκείνη την αποθήκη ζώων 
όπου δεν φαινόταν να έχει ξαναπατήσει 
άνθρωπος.
«Μπήκα σε ένα κλουβί, ήταν ένα μικρό θη-
λυκό σαν τσιουάουα, στειρωμένο πριν από 
τρεις μέρες, είχε μια τεράστια τρύπα στο 
σώμα του, δεν κατάλαβα στην αρχή, μετά 
κοίταξα καλύτερα, της έλειπε ένα μεγάλο 
κομμάτι από τη μήτρα. Είδαμε μικρόσωμα 
με μεγαλόσωμα σκυλιά σε κοινές κλούβες, 
κουτάβια μαζί με ενήλικα, ένα ήδη νεκρό 
μέσα στο κλουβί, είδαμε ζώα με πληγές, 
κακοποιημένα, άρρωστα». Άλλα κάθονταν 
κουλουριασμένα στις γωνιές, αδιάφορα 
για τροφή, νερό ή ανθρώπινη παρουσία. 
Κάποια άλλα διεκδικούσαν, γάβγιζαν, έ-
κλαιγαν, ένας μικρός έκλαιγε πιο πολύ απ© 
όλους, δεν ήθελε να τους αφήσει να φύ-
γουν, τον βάφτισαν Όσκαρ και τον πήραν 
μαζί. Γύρισαν στην Ελλάδα με έξι πρώην 
αδέσποτα σκυλιά και με δύο γατάκια που 
βρήκαν στη διαδρομή. Και με πάρα πολ-
λές φωτογραφίες από αυτές που δεν α-
ντέχεις να βλέπεις.

Αυτή την Πέμπτη, η Ιζαμπέλα Χιλμάρ φεύ-
γει και πάλι για Βουκουρέστι. Μαζί της, 
άλλα τέσσερα άτομα από το Save a Greek 
Stray. Αυτήν τη φορά θα επιστρέψουν με 
ειδικό βαν μεταφοράς και με 70 περίπου 
σκυλιά από τα μελλοθάνατα της Ρουμα-
νίας. Και τα υπόλοιπα; Το xnici.Wordpress.
com λέει ότι τις περισσότερες φορές τα 
σκυλιά φτάνουν ήδη νεκρά στους δήμους, 
με τις πιο σκληρές μεθόδους θανάτωσης 
(δηλητηρίαση, πυροβολισμός, ηλεκτρο-
σόκ, κατευθείαν χτύπημα στο κεφάλι με 
φτυάρι ή σφυρί, μαχαίρωμα κ.λπ.). Δεν 
υπάρχει καμία επιτροπή ούτε παρακολού-
θηση για το πώς γίνεται η θανάτωση, οι 
φιλοζωικές εταιρείες απαγορεύεται να 
παρευρίσκονται στις ευθανασίες κι επει-
δή υπάρχει μεγάλη παραοικονομία και τα 
φάρμακα είναι πολύ ακριβά, καταφεύ-
γουν σε άλλες λύσεις. Χλωρίνη στο νερό 
ας πούμε. Ή ενέσεις με χλωρίνη στην καρ-
διά. Ή χτύπημα με ρόπαλο.
Την ώρα που οι φιλοζωικές οργανώσεις 
φωνάζουν για μαζικές στειρώσεις, ο πρό-
εδρος Τραϊάν Μπασέσκου υποστηρίζει τη 
μαζική εξόντωση ως μοναδική λύση στο 
πρόβλημα των αδέσποτων που περιφέ-
ρονται στους δρόμους δημιουργώντας 
αγέλες. Ένα ζώο που φοβάται, δαγκώνει. 
Λόγω μη στείρωσης, ο πληθυσμός μεγα-
λώνει. Υπάρχει στη Ρουμανία μια κοινότη-
τα ανθρώπων που πολύ συνειδητά και πο-
λύ λογικά επιδιώκουν να βρεθεί ένα είδος 
συμβιβασμού. Ο Ρουμάνος ακτιβιστής 
κτηνίατρος Stefan Auralian, που ειδικεύε-
ται στις στειρώσεις, διαβεβαιώνει ότι μαζί 
με την ομάδα του και με 5 κινητές μονάδες 
θα μπορούσε να στειρώσει 36.000 σκυλιά 
το χρόνο. Τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση δόθηκαν αλλά δεν χρησιμοποιή-
θηκαν. 
«Δεν θα βάλουμε το σκύλο πιο πάνω από 
τον άνθρωπο» δήλωσε στη βουλή ο πρό-
εδρος Τραϊάν Μπασέσκου. Προφανώς, 
ανόητε. Ο άνθρωπος έχει συνείδηση, ορί-
ζει κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες, ορί-
ζει μοίρες, τη μοίρα των ζώων, δεν εξουσί-
ασε ο σκύλος τη φύση, δεν πήρε αυτή την 
τεράστια ευθύνη ο σκύλος, γαμώτο, δεν 
εξημέρωσε ο σκύλος τον άνθρωπο. Αν και 
γι’ αυτό το τελευταίο, δεν είμαι απόλυτα 
σίγουρη. Γι’ αυτό, αν είσαι ένα αδέσποτο 
που είχε την ατυχία να γεννηθεί και να με-
γαλώσει στους δρόμους και τις περιοχές 
γύρω από το Βουκουρέστι, σκάσ’ το γρή-
γορα, γίνε καπνός, τρέξε όσο πιο μακριά 
γίνεται, όσο πιο μακριά μπορείς, τρέξε 
όσο αντέχει η σκυλίσια καρδιά σου ± οι μέ-
ρες αυτές μυρίζουν μπαρούτι. Ίσως εκεί 
έξω, πέρα από τις πόλεις των ανθρώπων 
και τους πολιτισμούς, βαθιά μέσα στα δά-
ση, ίσως εκεί κάτι βρεθεί για σένα. 

SAVE A GREEK STRAYSAVE A GREEK  A GREEK STRAY
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Αδέσποτέσ ΙστορΙεσ
Ζώα και οι άνθρωποι που τα μάζεψαν από το δρόμο και τα αγαπούν. Οι τυχεράκηδες.

Της ΑνΑστΑσίΑσ ΚΑμβύση

⃖     1 ⃗  
«Ο Μπέμπης είναι φίλος μου. Πραγματικός. Μ’ έμαθε 
ότι η αγάπη μπορεί να είναι παντοτινή. Ανήκει στην 
κατηγορία των ψυχών που συγχωρούν την αδικία 
χωρίς δεύτερη σκέψη. Στο λόφο των Μουσών, όπου 
ζει, έχει δεχτεί πολύ ρατσισμό για το μέγεθος και το 
τρίχωμά του από ανθρώπους και ζώα. Αυτός παρα-
μένει ένα υπέροχο πλάσμα, τρυφερό με όλους, και 
έχει καταφέρει να επιβιώσει σε μια πόλη εξαιρετικά 
εχθρική. Ευτυχώς έχει την προστασία της Ένωσης Α-
δέσποτων Ακρόπολης, όπως άλλωστε όλα τα σκυλιά 
του λόφου». Ελισάβετ

⃖     2 ⃗  
«Τα πρώτα μου ζώα ήταν 2 γάτες Σιάμ, όταν ήμουν 
παιδί. Μετά προέκυψε αλλεργία οπότε δεν έχω ξα-
νασκεφτεί σοβαρά να πάρω ζώο. Εδώ έρχεται ο Πα-
ντελής: προσποιούμαι ότι είναι δικός μου κι έτσι δεν 
έχει τεθεί το θέμα "βρε, μήπως θέλω ζώο;". Αν δεν 
υπήρχε, ίσως αναγκαζόμουν να κάνω μεγαλύτερο 
κομίτμεντ σε άλλον. Τον αγαπάω γιατί είναι αξιοπρε-
πής και δεν ζητιανεύει αγάπη. Παρ’ όλα αυτά, είναι 
πάντα εκεί». Λίζα 

⃖     3 ⃗  
«Όταν πρωτοπήγαμε στο Kosmos 93,6, ο συνάδελ-
φος Γιάννης Λώλος βρήκε ένα αδέσποτο στο προ-
αύλιο της ΕΡΤ και το μάζεψε. Το έβγαλε ΕΡΑ. Λίγους 
μήνες αργότερα γέννησε ένα κάρο κουταβάκια και 

πήρα ένα. Την έβγαλα Ζελού, γιατί διάβαζα “Το μαύ-
ρο τραγούδι της Μασσαλίας” του Ζαν Κλοντ Ιζό. Ήταν 
μία από τις πρωταγωνίστριες του βιβλίου. Η Ζελού 
είναι το κορίτσι του σπιτιού και χωρίς αυτήν η ζωή 
μου θα ήταν πιο μοναχική και λιγότερο τρυφερή. Με 
έμαθε τι σημαίνει να έχεις την ευθύνη κάποιου άλ-
λου, να είμαι λιγότερο εγωκεντρική, να δίνω χάδια 
και αγάπη». Γιώτα 

⃖     4 ⃗  
«Μεγάλωσα με ένα αρσενικό κόλεϊ. Το κρατούσα στα 
χέρια, όταν στα 13 του χρόνια έπρεπε να του κάνουμε 
ευθανασία λόγω καλαζάρ. Πολύ κλάμα. Η Αΐσα βρέ-
θηκε στο σπίτι μου το 2005, όταν μια φίλη τη μάζεψε 
από το δρόμο κουταβάκι. “Λαμπραντόρ” λέγαμε τότε. 
Ε, όπως βλέπεις, δεν είναι και τόσο. Είναι καλύτερη. 8 
χρόνια με την Αΐσα, έχουμε δεθεί. Έχει πολύ πλάκα 
αυτό το σκυλί». Σπύρος

⃖     5 ⃗  
«Αυτά τα δύο ζώα είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό 
και ηρεμιστικό που έχω στη ζωή μου. Η Sweets είναι 
πιο αυτάρκης, ναζιάρα και ντροπαλή με τους ξένους. 
Η Τρούφα είναι γατόσκυλο (παίζει fetch και τέτοια), 
θέλει να σε παρακολουθεί ό,τι και να κάνεις, και είναι 
βλαχοδήμαρχος με τους ξένους. Το ότι είναι τόσο δια-
φορετικοί χαρακτήρες, σε κάνει να καταλαβαίνεις κα-
λύτερα ότι ποτέ δεν έχεις απλώς "ένα pet". Έχεις ένα ή 
δύο ή όσα παραπάνω μέλη στην οικογένεια». Μίνα 

⃖     6 ⃗  
«O Φιόγκος μού έμαθε τι σημαίνει ευτυχία, ηρεμία και 
απέραντη αγάπη! Όταν γυρίζω σπίτι μετά από μια μέ-
ρα έντασης, εκείνος με αποφορτίζει με τα μοναδικά 
γουργουρητά του. Αγάπη και χάδια κάθε μέρα… Δεν 
έχω χειρότερο από το να περνάω έξω από pet shop 
και να βλέπω τα ζωάκια στριμωγμένα στα γυάλινα 
κλουβιά. Σκέφτομαι πού καταλήγουν όταν μεγαλώ-
νουν και δεν τα παίρνει κανείς, και ανατριχιάζω... Η 
Πολιτεία πρέπει να επιβάλλει πρόστιμα και ποινές 
σε όσους εγκαταλείπουν το ζώο τους, το παρατάνε 
σε μπαλκόνι, το κακοποιούν ή δεν μαζεύουν τις ακα-
θαρσίες όταν το βγάζουν βόλτα». Κατερίνα 

⃖     7 ⃗  
«Η Μπου είναι κουφή και τη μάζεψα από το δρόμο. 
Η αγάπη και η ανθρωπιά δεν κοιτά πόσα πόδια έχει 
κανείς. Πρέπει να αγαπάμε όλα τα πλάσματα, δίποδα 
ή τετράποδα! Δεν μπορείς να σώσεις τα ζώα όλου 
του κόσμου, αλλά γι’ αυτό το ένα που σώζεις είσαι ο 
κόσμος όλος». Κλειάννα 

⃖     8 ⃗  
«Οι Αλητόφατσες είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου 
έρωτα ανάμεσα σε έναν τεράστιο ελληνικό ποιμε-
νικό και μια κακομοιρίξ μπασταρδίνα που δεν είχε 
χρονίσει. Το ειδύλλιο είχε ως αποτέλεσμα 6 κουτά-

➐
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βια: 2 πέθαναν, 2 βρήκαν σπίτια, 2 έμειναν με τη μαμά 
στο πάρκινγκ όπου άφηναν τα αυτοκίνητά τους οι 
εργαζόμενοι σε κάτι εκδόσεις που δεν υπάρχουν πια. 
Σήμερα ζουν οι τρεις τους σε ένα άδειο κτίριο στο 
Κορωπί. Ο μπαμπάς βολτάρει πάντα για λίγο φλερτ 
(κι ας στείρωσα τη μαμά μερικούς μήνες μετά τη γέν-
να). Μέχρι πέρσι, τους έβλεπα κάθε μέρα. Τώρα μας 
χωρίζουν 45 χιλιόμετρα. Πάω μία φορά το μήνα. Τα 
φροντίζουμε 4 άνθρωποι, οι 2 άνεργοι. Άμα θέλεις, 
όλα γίνονται». Αναστασία

⃖     9 ⃗  
«Η Σούγκαρ είναι μια γλυκιά τριποδούλα! Είναι χα-
διάρα, τρελούτσικη και λατρεύει τις βόλτες. Τι κι αν 
κουραζόμαστε λίγο πιο εύκολα; Η αγάπη που δίνει 
και της ανταποδίδουν είναι πολύ δυνατή! Περήφανη 
και δυνατή, δεν κράτησε κακία σε κανέναν που την 
είδε χτυπημένη και αδιαφόρησε. Άλλωστε τώρα έχει 
πλέον σπιτικό. Τυφλά, τρίποδα, ανάπηρα ζώα. Υιοθε-
τήστε τα! Θα σας δώσουν αγάπη και ζεστασιά. Η ευ-
γνωμοσύνη τους όταν τα βγάλετε από το κλουβί ή τα 
μαζέψετε από το δρόμο, δεν περιγράφεται με λόγια. 
Μόνο με χάδια κι ένα γουφ ή ένα νιάου». Δημήτρης

⃖     10 ⃗  
«Everybody wants to be a cat», σουινγκάρουν οι Αρι-
στόγατες στην ταινία του Ντίσνεϊ, κάνοντας λογοπαί-
γνιο με τον όρο «cat», τίτλο τιμής για τους τζαζίστες. 

Δεν ξέρω αν συνδέεται η αγάπη μου για την τζαζ με 
την αγάπη για τις γάτες, αλλά για κάποιον ανεξήγητο 
λόγο αγαπούσα πάντα τις γάτες. Για την ακρίβεια, τις 
ερωτευόμουν και τις ερωτεύομαι, είναι σαγηνευτικά 
όντα. Δεν ήμουν ούτε δέκα ετών, όταν ήρθε στο σπίτι 
η Βίλλυ, μια νωχελική γκρι χνουδόμπαλα – όχι και 
τόσο νωχελική: το πρώτο βράδυ που πέρασε στο σπί-
τι μας, μού κατάφερε μια γρατζουνιά ανάμεσα στα 
μάτια. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. 
Την Τζίνη την ερωτεύτηκα από μια φωτογραφία: ήταν 
ένα μικρό, αγριεμένο μαυρόασπρο γατάκι, έτοιμο να 
τα βάλει με θηρία. Την πήραμε στο σπίτι και από τότε 
μας έχει αλλάξει τη ζωή. Ηδονίστρια, όπως όλες οι 
γάτες, μας θυμίζει καθημερινά την αξία της τεμπε-
λιάς και την ηδονή του χαϊδολογήματος – αλλά και 
ως ζωντανό που θέλει τη φροντίδα του, μού έμαθε 
τι σημαίνει να είσαι ενήλικας, να αναλαμβάνεις τις 
υποχρεώσεις σου, να έχεις την ευθύνη κάποιου. Κατά 
κάποιον τρόπο, είμαι σήμερα λίγο καλύτερος πατέ-
ρας ακριβώς επειδή έχω την Τζίνη στη ζωή μου.
Το περασμένο καλοκαίρι, άρχισε μια άλλη γάτα να 
με φλερτάρει. Μια μικρή αλητόγατα που περιφερό-
ταν στην πλατεία του Χαλανδρίου, κοντά στο "Petite 
Fleur". Πήραμε τροφή και από τότε έγινε πιο τακτική 
πελάτισσα του μαγαζιού – μια φορά κοιμήθηκε μέσα, 
το καταλάβαμε το πρωί όταν ανοίγαμε. Είχα σκοπό 
να την πάω και σε κτηνίατρο, αλλά δεν τα κατάφερα, 
με πρόλαβε ένα κάθαρμα με φόλα. 
Δεν το πήρε είδηση κανείς. Κανείς δεν κλαίει για τις 
αλητόγατες».  Νίκος

⃖     11 ⃗  
«Παρότι γεννήθηκα σε σπίτι με σκυλιά, η Λουίζα είναι 
το πρώτο ουσιαστικά δικό μου σκυλί. Τη βρήκαμε σε 
ένα βουνό της Βόρειας Έυβοιας, 2 μηνών κουταβίνα, 
χτυπημένη, φοβισμένη, πεινασμένη. Μέσω του Stray 
είχα φιλοξενήσει προσωρινά αρκετά σκυλιά – αλλά 
τη Λουίζα δεν άντεξα ποτέ να τη δώσω, παρότι της 
είχαμε βρει σπίτι. Εδώ και 6 χρόνια είναι η οικογένειά 
μου, μαζί μου πάντα και σε όλα.
Τα αδέσποτα αλλά και πολλά δεσποζόμενα ζώα στην 
Ελλάδα υποφέρουν καθημερινά. Υπάρχει σοβαρό έλ-
λειμμα ενημέρωσης και παιδείας ως προς τις ανάγκες 
και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στα ζώα. Η Πολιτεία 
πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της και να 
κάνει τα αυτονόητα: στειρώσεις και περίθαλψη στα 
αδέσποτα, συνεργασία με σωματεία για υιοθεσίες και 
με εθελοντές κτηνιάτρους, ουσιαστική προστασία 
και εφαρμογή του νόμου σε περιπτώσεις εγκατάλει-
ψης και κακοποίησης – φαινόμενα απαράδεκτα συ-
χνά στην Ελλάδα. Όσα έχουμε δει ως τώρα, πλην της 
αυστηροποίησης της ποινής για κακοποίηση με το 
νόμο 4039/2012 (μένει η εφαρμογή του!), είναι ιδιαί-
τερα απογοητευτικά και στενάχωρα». Μυρτώ
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Υπερωκεάνιο Το πλοίο θα σαλπαρεί 
Η μυρωδιά σπιτικού φαγητού ποτίζει την Περικλέους και σε 

τραβάει μέσα σε στοά, κατευθείαν βγαλμένη από παλιά ελ-

ληνική ταινία. Εκεί έχει αράξει το «Υπερωκεάνιο» με καπετά-

νιους-μάγειρες κάποια ομορφόπαιδα. Η ιδέα ήρθε του Λευτέρη 

(ιδιοκτήτης) μια μέρα που είδε τη στοά κλειστή. Το όνομα πα-

ραπέμπει σε κάτι τεράστιο, και τα παιδιά κάνουν θαύματα σε 

ένα κουζινάκι 3x3! Βάζουν τσιπουράκι Τυρνάβου και ανοίγουν 

μπλοκάκι με τα φαγητά της ημέρας. Το σουξέ τους είναι χοιρινό 

γλυκόξινο με ρύζι. Έκπληξη: η καταπληκτική μπλε ταράτσα-

κατάστρωμα, που ανοίγει μετά τις 6 και με μουσικές και ποτά σε 

ταξιδεύει (χωρίς τη ναυτία…)  Περικλέους 46 (στοά), 210 3234.945

Falafellas Η εθνίκ σΤίγμΗ σου
Αν σταθείς στην ουρά, συχνά θα ακούσεις από τον Άρη ή τον 

Γιώργο (ιδιοκτήτες) να προσπαθούν να πείσουν τον/την πει-

νασμένο/η «να βάλει λίγο καυτερό στο φαλάφελ». Άλλοι αφή-

νονται στη γευστική αμαρτία κι άλλοι παραμένουν ανένδοτοι.  

Πάντως σε όλους αρέσει η μελιντζάνα, που του δίνει νεύρο, εί-

τε στην εκδοχή «τσέπη» είτε στην εκδοχή «γίγας». Λιλιπούτει-

ος χώρος και η αφίσα από την ταινία του Τζάρμους «Stranger 

than paradise» δεν αφήνει αμφιβολίες –σε συνδυασμό με τις 

μουσικές– πως εδώ σερβίρουν φαλάφελ, ταμπουλέ και κεφτε-

δάκια με... άποψη. Α, να μην ξεχάσω: Τα παγκάκια απέναντι 

χρησιμοποιούνται ως «υπαίθριες τραπεζαρίες» από τους πε-

λάτες, κάτι που αυτομάτως μπορεί να σημαίνει (και) ευκαιρίες 

για γνωριμίες.  Αιόλου 51, 210 3239.809 (ώρες καταστημάτων)

SQ απλεσ γευσείσ, γκουρμε απολαυσΗ
Μια εξαιρετική σεφ, η Κωνσταντίνα Φάκλαρη, που μας έχει 

συνηθίσει σε gourmet επιλογές, ήρθε με τις συνταγές της σε 

έναν all-day χώρο στο κέντρο. «Τώρα βρίσκομαι πολύ κοντά 

στην... πηγή, στην αγορά δηλα-

δή, για φρέσκα υλικά και μπαχα-

ρικά. Επιπλέον, μου αρέσει που 

απευθύνομαι σε περισσότερο 

κόσμο, με καλό προϊόν και καλές 

τιμές. Παντού βρίσκεις ένα 

burger αλλά πολύ δύσκολα 

ένα καλό, με φρέσκα υλικά 

burger, ένα σάντουιτς που 

να έχει φρεσκοψημένο 

ψωμί και φρέσκα υλικά. 

Στόχος μας είναι να προ-

βάλουμε το υγιεινό φα-

γητό χωρίς βούτυρα και 

κρέμες, κάτι γρήγορο αλλά 

όχι πλαστικό». Προσθέστε 

Street
food 

Νέο μενού 
στο κέντρο της

Αθήνας
Της Λουκίας Μητςακου

Meliartos

SQ
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ζυμαρικά, σαλάτες, φρουτοσαλάτες, tapas, ποικιλίες και σού-

πες, κι έχετε σχεδόν όλο το μενού.  Όσο βραδιάζει, η μουσι-

κή δυναμώνει και τα κοκτέιλ πηγαινοέρχονται στην μπάρα.  

Πραξιτέλους 43 & Αγίου Μάρκου, 210 3210.460

Meliartos πίΤεσ, καφεσ καί ρυζογαλα
Κλισέ ξεκλισέ, θα το πω. Το βλέπεις και μονολογείς «εδώ 

είμαστε Ευρώπη». Κλείνει 4 μήνες λειτουργίας και διαθέ-

τει 4 διαφορετικά sections (Καφενείο, Πιτοπωλείο, Γα-

λακτοπωλείο και Κουζινάκι). Χαμογελαστά παιδιά σε υ-

ποδέχονται ξέροντας ακριβώς τι λιγουρεύεσαι, πριν 

καν το ζητήσεις. Όλες οι πίτες εδώ (και η πίτα μπριάμ) 

είναι αποτέλεσμα μιας κουβέντας των παιδιών, που ο 

καθένας έλεγε το αγαπημένο του φαγητό της μαμάς 

του. Δοκίμασε και τον κρύο ελληνικό καφέ με αφρό-

γαλα –δεν θα τον βρεις αλλού– και ρίξε μια ματιά στο 

Γαλακτοπωλείο για το παραδοσιακό ρυζόγαλο. Εδώ ό,τι φας 

και ό,τι πιεις είναι ελληνικό. Ερμού 65 & Αιόλου, 210 3237.379

Το Νεοκλασσικό πείραίώΤίκΗ παραδοσΗ
Εντάξει, ωραίες οι μεταμοντερνιές αλλά και το σουβλάκι θέλει 

το νεοκλασικό του κτίριο – και το απέκτησε, τριώροφο, φωτει-

νό και ψηλοτάβανο. Έφτασε στο κέντρο φέρνοντας παράδοση 

40 ετών και αέρα πειραιώτικο. Γλείφεις τα δάχτυλα με το πα-

ραδοσιακό κεμπάπ και γιαουρτλού, το σουτζούκι και το πήλινο 

(συνταγή δική τους με συνδυασμό κρεάτων). Οι μερακλήδες 

θα χτυπήσουν παστουρμά (με πίτα). Τις Κυριακές θα ακούσεις 

ζωντανή μουσική.  Καραγιώργη Σερβίας 20 & Λέκκα, 210 3318.810

Μάνας Κουζίνα Κουζίνα ελλΗνίκο consept
«Tίτλος και logo έχουν κόνσεπτ. “Κουζίνα Κουζίνα”, όπως λέμε 

Καρέτα-Καρέτα. Γιατί η κουζίνα της μαμάς είναι προστατευό-

μενο είδος. Έχει τη μορφή ταχυδρομικής σφραγίδας, που πα-

ραπέμπει στα δέματα με μαγειρεμένα φαγητά που έστελναν οι 

μαμάδες στα παιδιά τους», λέει ο ιδιοκτήτης Γιάννης Σπάθας. Ό-

λες οι συνταγές είναι ελληνικές, και μπορείς να διαλέξεις μεγά-

λο πιάτο (€ 7,80), μεσαίο (€ 5) ή μικρό (€ 2,80), και να κάνεις συν-

δυασμούς γεύσεων (υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί). Δοκίμασε 

από τα εξαίσια γλυκάκια (παστάκι Σερίφου, κορμός σοκολάτας, 

μπακλαβάς). Αν θέλεις, αγοράζεις και παραδοσιακά προϊόντα 

από τα ράφια για τη δική σου κουζίνα. Αιόλου 27, 210 3252.335

Montalbano Cafe Το νεο σίκελίκο μασ σΤεκί
Το προσέξαμε περνώντας, ρωτήσαμε και μάθαμε πως κάνει 

εγκαίνια στις 5/10 (21.00).  Oι αδερφοί Giuseppe και Maurizio 

Alito φέρνουν στην Κολοκοτρώνη γεύσεις, μουσικές και αρώ-

ματα της Σικελίας, και μας προσκαλούν να φάμε, να πιούμε 

και να χορέψουμε αλά σικελικά. Κολοκοτρώνη 12, Σύνταγμα  ●

Το κέντρο της πόλης είναι ανήσυχο. 
Ευτυχώς για νόστιμους λόγους, καθώς τους τελευταίους μήνες άνοιξαν –και συνεχίζουν ν’ ανοίγουν– εστιατόρια, 

μεζεδοπωλεία, μαγαζιά με ψαγμένο street food. 
Το καλύτερο είναι πως όλα διαθέτουν το δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα. 

Ίσως γιατί οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες είναι νέοι και ήρθαν με διάθεση να μείνουν.

Falafellas

Το Νεοκλασσικό

Υπερωκεάνιο

Μάνας Κουζίνα Κουζίνα 

Montalbano Cafe



Ένας τύπος έδωσε την κιθάρα του και πήρε έναν 

καναπέ. Κάποιοι άλλοι αντάλλαξαν ποδήλατο με 

λάδι, και βιβλία με κούρεμα. Σε μια άλλη περίπτω-

ση, κάποιος που έχει κατάστημα με είδη υγιεινής 

έδωσε ένα νιπτήρα σε έναν με βουλκανιζατέρ, κι 

εκείνος του άλλαξε τα λάστιχα στο αμάξι. 

Ό
λα τα παραπάνω, που βασίζονται στην 
ιδέα της ανταλλακτικής οικονομίας, 
πέντε άνθρωποι από 35 έως 45 χρόνων 
τα έκαναν εταιρεία, η οποία λειτουρ-
γεί 6 μήνες και σε άλλους 6 υπολογί-

ζουν ότι θα βγάζει τουλάχιστον τα έξοδά της. 
Επιπλέον, βραβεύτηκε από το κοινό ως το 6ο 
καλύτερο startup (σύγχρονες επιχειρήσεις) 
ανάμεσα σε 200, σε Ευρώπη, Αυστραλία, Μέ-

ση Ανατολή και Αφρική και θα συμμετάσχει 
στον διεθνή διαγωνισμό Webit Congress 

στην Κωνσταντινούπολη, στις 6 και 
7/11. Όλα αυτά μέσα από την ιστοσελίδα 
www.tradeNOW.gr. 

Τις πιο πολλές φορές που πας σε ένα ε-
παγγελματικό ραντεβού, σε ρωτάνε τυ-

πικά αν θέλεις να πιεις κάτι. Η Μαριάν-
θη Σταυρίδου, αρμόδια για την κοινωνική 

ευθύνη της tradeNOW, το είπε με την καρδιά 
της: «Θέλεις έναν καφέ;». Έτσι, όταν έφθασε 
ο φραπέ, καθίσαμε γύρω από ένα τραπέζι, με 
ανοιχτό παράθυρο και τασάκι στη μέση. Για 
το πώς λειτουργεί όλο αυτό εξηγεί ο γενικός 
διευθυντής της εταιρείας, Γιάννης Δεληγιάν-
νης: «Είναι η πρώτη αυτοματοποιημένη πλατ-

φόρμα ανταλλαγής προϊόντων, 
υπηρεσιών και ακινήτων. Στην 
ουσία μπορείς να ανταλλάξεις τα 
πάντα. Να προσφέρεις μια υπηρε-
σία και να πάρεις ένα προϊόν ή το 
αντίστροφο. Υπάρχουν μίνι μάρ-
κετ και κάβες που προσφέρουν 
προϊόντα ή εκπτωτικά κουπόνια 
και ζητούν από συντήρηση έως 
διακόσμηση του καταστήματος 
και κατασκευή ιστοσελίδας. Ό,τι 
μπορείς να φανταστείς. Ένας στη 
Σέριφο δίνει το σπίτι του για λίγες 
ημέρες με αντάλλαγμα ένα ταξίδι 
στο Παρίσι, ένας άλλος ανταλλάσ-
σει το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη 
και ζητάει ένα στην Αθήνα». 

Trade points (εναλλακτικό 
νόμισμα) 
«Το πρώτο βήμα είναι να γίνεις 
μέλος, κάτι που είναι πολύ απλό, 
απλώς συμπληρώνεις τα στοιχεία 
σου και δίνεις ένα email. Μετά βά-
ζεις αυτά που “έχεις” και αυτά που “θέλεις”. 
Έχεις, για παράδειγμα, μια πολυθρόνα που 
σου πιάνει χώρο. Ανεβάζεις μια φωτογραφία 
και την περιγραφή της και την κοστολογείς. 
Λες, ας πούμε, 100 trade points, που είναι το 
νόμισμα της οικονομικής μας κοινότητας και 
καθένα ισοδυναμεί με 1 ευρώ. Trade points 
μπορείς να αγοράσεις μέσω της εταιρείας ή 
να εξοικονομήσεις από ανταλλαγές σου, αλλά 

δεν μπορείς να τα εξαργυρώσεις, 
μόνο να τα χρησιμοποιήσεις σε ε-
πόμενες ανταλλαγές σου». 

Η Μαριάνθη έδωσε μια εσπρεσιέ-
ρα και πήρε 45 trade points. Τα έ-
δωσε σε έναν οδοντίατρο και της 
έκανε καθαρισμό. Εκείνος με τα 
ίδια 45 trade points τύπωσε κάρ-
τες. «Τώρα έχουμε 12.500 μέλη ι-
διώτες και περισσότερες από 240 
επιχειρήσεις», λέει ο εμπορικός 
διευθυντής της tradeNOW, Μιχά-
λης Πιτσικούλης. «Συνολικά δι-
ακινούνται προϊόντα, υπηρεσίες 
και ακίνητα αξίας 69 εκατ. ευρώ 
και κάθε μήνα προστίθενται περί-
που άλλα 10. Σε ΗΠΑ, Καναδά και 
Αυστραλία, μόνο το 2012 διακινή-
θηκαν 12 δισ. δολάρια». Ο Γιάν-
νης λέει ότι «αν γίνουμε e-shop, 
μπορεί να θησαυρίσουμε. Εντάξει, 
θέλουμε να βγάλουμε χρήματα 
γιατί οι δύο από εμάς ήταν άνεργοι 

και οι τρεις άφησαν τις δουλειές τους γι’ αυτή 
την ιστορία, όμως πιστεύουμε στην ιδέα της 
ανταλλακτικής οικονομίας και αυτή θέλουμε 
να προωθήσουμε. Πολύ περισσότερο σήμερα, 
που η ρευστότητα είναι ένα ζητούμενο». Φεύ-
γοντας, και αφού η Μαριάνθη με είχε εγγρά-
ψει μέλος, σκεπτόμουν ότι κάποια πράγματα 
στο υπόγειο πιάνουν πολύ χώρο. Και ίσως να 
μπορούσα να εξοικονομήσω ένα ταξιδάκι.   A

TradeNOW. 
Διεθνής διάκριση για μια επιχειρηματική ιδέα που βασίζεται στην ανταλλακτική οικονομία 

Αντάλλαξέ το 
Του Τάκη Σκριβάνου 
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Το 10% των 
trade points κάθε μήνα 

η tradeNOW τα δίνει σε πέντε 
ΜΚΟ. Στην Κλίμακα (άστεγοι), 

στον Αρκτούρο (φιλοζωική), στη 
Φλόγα (για παιδιά με καρκίνο), στο 
Μαζί για το Παιδί και στο Παιδικό 

Μουσείο Πλάκας. Όλες αυτές οι ΜΚΟ 
προμηθεύονται με τα trade points 

τους ό,τι χρειάζονται, κυρίως 
τρόφιμα και υπηρεσίες. 

Δίκτυα 
ανταλλακτικής 
οικονομίας 

Swap not Shop – 
Διοργανώνει πάρτι 
ανταλλαγής ρούχων, 
swishing.gr 

Babyfeat – Δίκτυο 
εναλλακτικής οικονο-
μίας με επίκεντρο το 
παιδί, babyfeat.gr 

Trade or Donate - Α-
νταλλαγή προϊόντων 
και υπηρεσιών 

Vivliothiki -  Ανταλ-
λακτική βιβλιοθήκη, 
vivliothiki.gr 

Σκόρος – Χαριστικά 
παζάρια, skoros.espiv.
net 

Fair Trade Hellas – 
ΜΚΟ που προωθεί τη 
φιλοσοφία του δίκαι-
ου και αλληλέγγυου 
εμπορίου, fairtrade.gr 

Ανταλλακτική Οι-
κονομία – (Και) με 
δωρεάν μαθήματα, 
antallaktiki.gr 

Φασούλι – Δίκτυο 
ανταλλαγής και αλ-
ληλεγγύης, fasouli.
wordpress.com 

Από αριστερά: 
Γιάννης Δεληγιάννης,  Μιχάλης Πιτσικούλης, 

Μαριάνθη Σταυρίδου,  Γιώργος 
Καραμανόγλου 
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Η Αθήνα του ÇΛουμίδηÈ
Σήμερα θα έβρισκε κανείς αυθεντικά καφενεία 

στην Αθήνα; 

«Δεν υπάρχουν τέτοια καφενεία στην Αθήνα. Δεν 
υπάρχουν μικρές κοινωνίες, γειτονιές, για να δημι-
ουργηθούν τέτοιοι χώροι. Δεν υπάρχει συνάθροιση, 
κουβέντα. Τα καφενεία που υπάρχουν λειτουργούν 
μόνον ως λέσχες πρέφας ή σκάκι ή είναι καφετέριες».
Η τελευταία αυθεντική «κοινωνία του καφέ» της 

πόλης ήταν τα φιλολογικά και κοσμικά καφενεία, η 

café society της δεκαετίας του '50 και του '60;

«Τα πιο γνωστά καφενεία της Αθήνας», λέει ο Γιώρ-

γος Πίττας, «ήταν του Ζαχαράτου, το Πάγκειον, το 
Νέον Κέντρον, ο Μαύρος Γάτος και το καφενεδάκι 
της Δεξαμενής. Στου Ζαχαράτου –κέντρο πολιτικών 
ζυμώσεων, στην πλατεία Συντάγματος– σύχναζαν 
ο Κονδυλάκης, ο Ροΐδης, ο Σουρής, ο Μαλακάσης, ο 
Βλαχογιάννης, ενώ το καφενεδάκι της Δεξαμενής στο 
Κολωνάκι έχει φιλοξενήσει γενιές λογοτεχνών, από 
τον Παπαδιαμάντη, τον Αυγέρη και τον Σικελιανό έως 
τον Βάρναλη, τη Γαλάτεια Καζαντζάκη, την Έλλη Αλε-
ξίου και τον Χρηστομάνο.
»Ένα στέκι από τον Μεσοπόλεμο και δώθε ήταν το πα-
τάρι του Λουμίδη, των αδελφών Λουμίδη, οι οποίοι 
από ένα μικρό καφεκοπτείο, χάρη στην τυποποίηση 
του καφέ και του γνωστότερου διαφημιστικού μηνύ-
ματος της εποχής: “Έκαστος στο είδος του και ο Λου-
μίδης στους καφέδες”, πολύ σύντομα επέβαλαν τον 
καφέ τους με σήμα τον παπαγάλο ως τον καλύτερο 
ελληνικό καφέ. Από το ιστορικό πατάρι του Λουμί-
δη πέρασαν ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Νίκος Γκάτσος, ο 
Μάνος Χατζηδάκις, ο Μίλτος Σαχτούρης, ο Ανδρέας 
Εμπειρίκος και πλήθος άλλων ποιητών, πεζογράφων, 
δημοσιογράφων και ηθοποιών. Την ίδια εποχή, άλλα 
καφενεία-στέκια καλλιτεχνών είναι το Μπραζίλιαν, 
το Βυζάντιον, του Γαμβέττα, του Ζόναρς. Στο δε τα-
πεινό καφενεδάκι Πλάτανος στην Πλάκα, στη οδό 
Διογένους –που διατηρήθηκε μέχρι τα τέλη του 20ού 
αιώνα–, έβρισκε τη γαλήνη του ο Κωστής Παλαμάς».

Καφενείον ÇΗ ΕλλάςÈ
Τα προηγούμενα βιβλία του Γ. Πίττα, 

έτσι κι αλλιώς, είχαν ως «σημείο συ-

νάντησης», κατά την προετοιμασία 

τους, τα καφενεία. Εκεί οργανώνο-

νταν όλα, εκεί συναντούσε τους ντό-

πιους, εκεί μάθαινε τις πληροφορίες 

που συγκέντρωνε. Γύρισε πάνω από 

300 καφενεία και στο βιβλίο καταγρά-

φονται 80. Το καθένα με το δικό του 

χαρακτήρα και τη δική του ατμόσφαι-

ρα. Ο ίδιος δυσκολεύεται να διαλέξει 

ποια του άρεσαν περισσότερο. Αλλά 

δεν μπορεί να μην αναφέρει το «πρώ-

το και καλύτερο», αυτό που έβαλε και 

εξώφυλλο στο βιβλίο του: «Το καφενείο 
της Άμφισσας, το Πανελλήνιον. Εκεί όπου 
γυρίστηκαν σκηνές από τον “Θίασο” του 
Αγγελόπουλου και που η ατμόσφαιρά του 
παραπέμπει στον Μεσοπόλεμο. Ακολουθεί 
το παλαιότερο ίσως καφενείο της Ελλάδας 
στον Λαύκο του Πηλίου, εκεί όπου σύχναζε 

ο Παπαδιαμάντης, το Μεγάλο καφενείο της Τρίπο-
λης, το Καφενείο του Μπέη στη Νότια Μάνη αλλά 
και το πασίγνωστο στέκι του Κόττα στα Γύφτικα της 
Πάτρας. Στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, κάθε κα-
φενείο έχει το ενδιαφέρον του, αλλά τα Σαρανταυγά 
στο  Ηράκλειο, το καφενείο στον Σίβας στη Μεσσαρά, 
ο Πρέκας και ο Χορευτής στην Αμοργό, το Houston 
στην Πάτμο, ο Μουγγός στην Αστυπαλιά, της κυρα 
Ρήνης στη Λέσβο, και των αδελφών Μοίρα στην Αίγι-
να κλέβουν την παράσταση. Στην ηπειρωτική Ελλάδα 
ο Ναπολέων στους Καλαρρύτες Ηπείρου, ο Τρικενές 
στο Μεσολόγγι, το Τσινάρι στη Θεσσαλονίκη, το Διε-
θνές και ο Νάσος της Φλώρινας και ο Νικόδημος στη 
Λάρισα κάνουν τη διαφορά, ενώ από τα Επτάνησα 
ξεχωρίζουν τα Ολύμπια, στο Λιστόν της Κέρκυρας».

Φωτογραφίζοντας τα καφενεία
Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο δεν μπορεί κανείς να μην 

προσέξει την αγάπη με την οποία φωτογράφισε 

τα καφενεία και τους ανθρώπους τους ο Γ. Πίττας. 

Πόσο εύηχα ακούς να μεταφέρει τις μυρωδιές και 

τις ιστορίες τους, τις λεπτομέρειες και την αρχι-

τεκτονική τους τρυφερότητα. Στα καφενεία των 

πόλεων, οι μεγάλες σάλες είναι φωτογραφημένες 

προοπτικά, με αντήχηση που δίνει ζωή στα ασπρό-

μαυρα πλακάκια τους ή στα σανιδένια πατώματα. 

Τα μικρά, τα νησιώτικα, ή τα ορεινά, τα προφυλαγ-

μένα από ανέμους και «ξένους», είναι φωτογρα-

φημένα σαν ωραία μυστικά. Έχει τρυπώσει με το 

φακό του στα κουζινάκια τους, ακούς τον καφέ να 

χοχλάζει, μυρίζεις το φανάρι, το πετρογκάζι, το 

ούζο, τα γεράνια, τα ξύλα στη σόμπα, ή τη θάλασσα 

να τρυπώνει από τα παραθυράκια.

Η κ. Νίνα Κασιανού ±Dr. Ιστορικός φωτογραφίας 

και επιμελήτρια της έκθεσης με τις φωτογραφίες 

του βιβλίου± σημειώνει: «Οι φωτογραφίες του κυ-
ρίως αναδύουν την διάθεση και την κρυφή λαχτάρα 
που σπρώχνει το φωτογράφο να ταξιδεύει σε όλη την 

Ελλάδα, να ψάχνει και να ανακαλύπτει, να 
καταγράφει ό,τι ερεθίζει το μυαλό και την 
ψυχή του. Να συνομιλεί με απλούς ανθρώ-
πους που συναντά στο δρόμο του και να 
μας προσφέρει εντέλει ζωντανά τις προ-
σωπικές του εμπειρίες και αναμνήσεις. […] 
Το βλέμμα στέκεται σε παλιές φωτογρα-
φίες κρεμασμένες στους τοίχους, πορτρέ-
τα ανάμεικτα με λαϊκές ζωγραφιές, και ει-
κονίσματα, που όλα μαζί συγκροτούν ένα 
οικογενειακό πάνθεον το οποίο γεφυρώ-
νει παράξενα τις γενιές και αναδεικνύει 
την αγαστή συνύπαρξή τους. Από την 
παλιά σόμπα και τον ξεφλουδισμένο 
τοίχο, τα άναρχα στρωμένα στρωσίδια 
ενός μικρού καναπέ, και τα πλαστικά 
τραπεζομάντιλα, η ματιά κατευθύνεται 
στον κομψό μαρμάρινο, έντεχνα φιλο-
τεχνημένο πάγκο, και τις αυτοσχέδιες 
επιγραφές, τον ηλικιωμένο ιδιοκτή-
τη με την αγέρωχη κορμοστασιά, με 
φανερά τα σημάδια μιας ξεχασμένης 
πια, όμορφης νεότητας».  A

Ο Γιώργος Πίττας είναι ένας άνθρωπος που 
κουβαλάει επάνω του, σαν στεντόρεια φωνή, 
την παράδοση και την κουλτούρα της Ελλά-
δας, και μάλιστα αυτής που χαιρόμαστε να λέ-
με «νησιωτικής». Αν και Αθηναίος, έχει στην 
αύρα του θάλασσα, κυκλαδίτικη αρχιτεκτο-
νική, καθαρά νερά και βότσαλα στρόγγυλα, 
είναι ένας άνθρωπος που θέλεις να τον συνα-
ντάς σε τραπεζάκια καφενείου, να μοιράζεστε 
μεζέδες, να σου λέει για το πανηγύρι των Αγί-
ων της Ελλάδας. 

Ά
λλωστε έχει μελετήσει τα αντικείμενα, 

τα σπίτια, τις αγάπες, τους ανθρώπους 

και τη ζωή της χώρας. Και τα έχει αγα-

πήσει φωτογραφίζοντάς τα, γράφο-

ντας βιβλία για όλα αυτά: Τα Σημάδια 
του Αιγαίου (2007), Πάρος, οδοιπορικό 

στον τόπο και το τοπίο (2008), Η Αθηναϊκή Ταβέρνα 

(2009) και Πανηγύρια στο Αιγαίο (2011). Τώρα μας 

προσφέρει ένα νέο ταξίδι με υπέροχες εικόνες και 

πληροφορίες, για τα Καφενεία της Ελλάδας.

«Τα Καφενεία της Ελλάδας», λέει, «είναι χώροι συ-
νάντησης των ανδρών, τόποι παιγνιδιών και απο-
λαύσεων, τόποι συνεύρεσης και κοινωνικής συνα-
ναστροφής, τόποι ενημέρωσης αλλά και πολιτικών 
αντιπαραθέσεων, επαγγελματικών συναλλαγών, 
αλλά και τόποι των γλεντιών της παρέας, τόποι του 
καλαμπουριού και της πλάκας, που αποτελούν την 
καρδιά της ανδρικής κοινωνίας κάθε τόπου, ο χώρος 
όπου συζητιούνται και επιλύονται όλων των ειδών 
ανδρικά ζητήματα. 
 »Στο καφενείο οι άντρες περνούν την ώρα τους, πί-
νουν τον καφέ τους παίζοντας χαρτιά ή παρτίδες 
τάβλι, βλέπουν ή ακούν τις ειδήσεις, σχολιάζουν τα 
γεγονότα, συζητούν –και κυρίως διαφωνούν– πολι-
τικά, έρχονται στο κέφι, πειράζονται, συναλλάσσο-
νται, κλείνουν δουλειές, πίνουν το ούζο τους, τρώνε 
το μεζεδάκι τους, τραγουδούν, παρακολουθούν πο-
δόσφαιρο στην τηλεόραση. Πάνω απ’ όλα, όμως, το 
καφενείο είναι ο τόπος όπου ο άνδρας δηλώνει την 
παρουσία του στην κοινωνία των αντρών. Πάει στο 
καφενείο για να δει και να ιδωθεί, για να ακούσει και 
να ακουστεί. Χάθηκες απ’ το καφενείο, σημαίνει χάθη-
κες από την πιάτσα, από την κοινωνική ζωή».

Το ÇυποβρύχιοÈ
Ο Γιώργος Πίττας έχει ακριβώς την ίδια πρώτη 

γεύση καφενείου που έχουν όλοι οι Έλληνες: ο 

παππούς μας να μας κερνάει μυρωδάτη βανίλια. 
«…Ο παππούς μου, στην απογευματινή βόλτα μας, 
συνήθιζε να με κερνάει σ’ ένα χώρο σκοτεινό, γεμάτο 
άντρες, με καπνούς, φωνές και τραγούδια, από ένα 
μηχάνημα που, βάζοντας δραχμές, διάλεγε το δίσκο 
μουσικής που ήθελες ν’ ακούσεις, αλλά μόνιμα βγαί-
ναν οι δίσκοι ενός που τραγουδούσε με βαριά φω-
νή: “Θα φύγω, μανούλα, θα πάω στα ξένα”. Νέα Ιωνία 
γαρ, δεκαετία του ©60. Δεν ένιωθα πολύ όμορφα αλλά 
θυμάμαι τη λαχτάρα της άφιξης του “υποβρυχίου”, 
αυτής της κάτασπρης, γλυκιάς, δροσερής λιχουδιάς 
στο κουταλάκι το βυθισμένο στο ποτήρι με το νερό».
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

I n f o 
Η επίσημη παρουσίαση 

του βιβλίου θα γίνει στην 
Αθηναΐδα στις 7/10, ενώ 
για 15 μέρες, από τις 7/10 
έως τις 20/10, θα εκτίθε-

νται 70 φωτογραφίες από 
το βιβλίο  

(Ιερά Οδός & Καστοριάς 
34-36, Βοτανικός, ώρες 

19.00-23.00).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ
Ταξίδια με έναν καφέ κι ένα «υποβρύχιο»

-

φονται 80. Το καθένα με το δικό του 

-

ρα. Ο ίδιος δυσκολεύεται να διαλέξει 

ποια του άρεσαν περισσότερο. Αλλά 

δεν μπορεί να μην αναφέρει το «πρώ-

το και καλύτερο», αυτό που έβαλε και 

«Το καφενείο 
. Εκεί όπου 

γυρίστηκαν σκηνές από τον “Θίασο” του 
Αγγελόπουλου και που η ατμόσφαιρά του 
παραπέμπει στον Μεσοπόλεμο. Ακολουθεί 
το παλαιότερο ίσως καφενείο της Ελλάδας 

 του Πηλίου, εκεί όπου σύχναζε 

Ελλάδα, να ψάχνει και να ανακαλύπτει, να 
καταγράφει ό,τι ερεθίζει το μυαλό και την 
ψυχή του. Να συνομιλεί με απλούς ανθρώ
πους που συναντά στο δρόμο του και να 
μας προσφέρει εντέλει ζωντανά τις προ
σωπικές του εμπειρίες και αναμνήσεις. […] 
Το βλέμμα στέκεται σε παλιές φωτογρα
φίες κρεμασμένες στους τοίχους, πορτρέ
τα ανάμεικτα με λαϊκές ζωγραφιές, και ει
κονίσματα, που όλα μαζί συγκροτούν ένα 
οικογενειακό πάνθεον το οποίο γεφυρώ
νει παράξενα τις γενιές και αναδεικνύει 
την αγαστή συνύπαρξή τους. Από την 
παλιά σόμπα και τον ξεφλουδισμένο 
τοίχο, τα άναρχα στρωμένα στρωσίδια 
ενός μικρού καναπέ, και τα πλαστικά 
τραπεζομάντιλα, η ματιά κατευθύνεται 
στον κομψό μαρμάρινο, έντεχνα φιλο
τεχνημένο πάγκο, και τις αυτοσχέδιες 
επιγραφές, τον ηλικιωμένο ιδιοκτή
τη με την αγέρωχη κορμοστασιά, με 
φανερά τα σημάδια μιας ξεχασμένης 
πια, όμορφης νεότητας».



Καφενείο «Πανελλήνιον», 
Άμφισσα. Εκεί, το 1976, 
γυρίστηκε μια εξαίσια σκηνή 
για την ταινία «Ο Θίασος» του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου. 
Το καφενείο, παλιότερα, 
χρησίμευε και ως θέατρο. 
Πρώτος θίασος που είχε 
περάσει από εκεί ήταν των 
Αυλωνίτη, Φωτόπουλου, Μακρή. 

«Το στέκι της 
Ριρίκας», 

Προφήτης Ηλίας, 
Νέο Ηράκλειο. 

Πενήντα χρόνια 
μαγαζί, τα 

τελευταία το 
κρατάει μόνη 

της, χήρα. 
Καφενείο με 

εξαιρετικές 
συστάσεις.
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bookvoice

Τελευταία απομεινάρια του καλοκαιριού σε θέρετρο της Κόστα 

Μπράβα για το νεαρό πρωταθλητή παιχνιδιών στρατηγικής Ούντο 

Μπέργκερ και τη μνηστή του. Διάπυρα μεσημέρια στην άμμο και 

πορτοκαλοκόκκινα ισπανικά δειλινά. Η νωθρότητα των διακοπών, η 

απορρύθμιση των αισθήσεων και η αναπότρεπτη χαύνωση του νου. 

Τ
ο σμίξιμο με ένα ακόμη ζευγάρι Γερμανών και η συναναστροφή 

με το ανυπόληπτο τσούρμο ντόπιων, που απαντούν στα φαιδρά 

παρατσούκλια Λύκος, Αρνί και Καμένος. Η κλίση του τελευταίου 

στο επιτραπέζιο παιχνίδι του Ούντο και η σταδιακή καταβύθιση 

των δυο τους σε μια λυσσαλέα παρτίδα που μετατρέπει το δωμάτιο 

του ξενοδοχείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων με δηλητηριώ-

δεις προεκτάσεις στον ψυχισμό και τον περίγυρό τους. 

Στο περιθώριο της εικονικής μάχης, η μυστηριώδης εξαφάνιση του 

Γερμανού συνταξιδιώτη, αφότου κακοποιεί την ερωμένη του, η α-

φροδισιακή παρουσία της Έλζε, ιδιοκτήτριας του ενδιαιτήματος, κα-

θώς και μια φασματική παρουσία κατάκοιτου αρρώστου, του οποίου 

η υπόσταση μοιάζει αδύνατο να διασταυρωθεί.

Τι είναι αυτό που μόλις περιγράψαμε; Πρόκειται για θρίλερ, υπαρξι-

ακό νουάρ, καφκική ιλαροτραγωδία, αφηγηματικό στρατήγημα με 

ρίζες στο μαγικό ρεαλισμό; Ως αρχή, τα μυθιστορήματα του Μπολά-

νιο δεν υπόκεινται σε γενικότητες. Αρνούνται να πειθαρχήσουν σε 

οποιονδήποτε ορισμό. Το «Τρίτο Ράιχ» είναι μια μπλόφα, ένα τρελό 

σάλτο μορτάλε, ένα απρόβλεπτο καπέλο ταχυδακτυλουργού. Είναι 

μια σπουδή στην απώλεια του ελέγχου και μια μεταφορά για την 

τελετουργία της γραφής. Περισσότερο και από την ίδια την ιστορία, 

εκείνο που μετράει στο «Τρίτο Ράιχ» είναι αυτό που συμβαίνει σε εμάς 

τους ίδιους όταν κυλιόμαστε μέσα της. 

Πολύσημος, απεραντολόγος και θεαματικά γλαφυρός, ο Roberto  

Bola o, το πιο διακεκριμένο τέκνο της Χιλής, δημιουργός του υπορεα-

λιστικού κινήματος και κορυφαίος ισπανόφωνος συγγραφέας της γε-

νιάς του (το λέει η Σούζαν Σόνταγκ, όχι εγώ), πλάθει ένα απίθανο, αινιγ-

ματικό σενάριο, ενδεικτικό της τιτάνιας αφηγηματικής του στόφας.

Όταν ο Bola o πέθανε, σε ηλικία μόλις 50 ετών, τον Απρίλιο του 2003, ή-

ταν ήδη αναγνωρισμένος στο εξωτερικό ως ο σπουδαιότερος Λατινοα-

μερικάνος συγγραφέας από την εποχή του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. 

Ο αυτοεξόριστος λογοτέχνης έζησε στο Μεξικό, τη Γαλλία και την Ισπα-

νία, πρόλαβε να παντρευτεί και να φέρει στον κόσμο δύο παιδιά προτού 

προδοθεί από το συκώτι του, αποτέλεσμα χρόνιας έξης στην ηρωίνη. 

Παρότι θεωρούσε τον εαυτό του πρωτίστως στιχοπλόκο και γνώστη 

«της οδύνης που φέρνει μαζί της μια τέτοια κλίση», χάρη σε ένα τρο-

μερό ενεργειακό κρεσέντο έγραψε μανιωδώς πεζογραφία την τε-

λευταία δεκαετία της ζωής του, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να προλά-

βει να προικίσει την οικογένειά του, όσο και να σταλάξει το μάξιμουμ 

του δημιουργικού του αποστάγματος, προτού η υγεία του κλονιστεί 

ανεπανόρθωτα.

Η φήμη του Bola o στη χώρα μας ξεκίνησε να διαδίδεται μεταθα-

νάτια, παρ’ όλα αυτά ταχύρρυθμα, με τρεις εκδοτικούς οίκους να 

κυκλοφορούν το ένα του βιβλίο πίσω από το άλλο, ξεκινώντας από 

το «Τελευταία νύχτα στη Χιλή», περνώντας στο λιλιπούτειο «Μακρινό 

αστέρι», έπειτα στα μείζονα έργα του, στις συλλογές διηγημάτων 

«Τηλεφωνήματα» και «Πουτάνες φόνισσες», προτού φτάσουν στο 

περίφημο «Οι άγριοι ντετέκτιβ», και προπάντων στο ομηρικών δια-

στάσεων ημιτελές αριστούργημά του, «2666». 

Η έφεση του Bola o στους διαταραγμένους, αναχωρητικούς χαρα-

κτήρες που εποικούν το «Τρίτο Ράιχ» μπορεί να εντοπιστεί στα χνάρια 

του δικού του βίου, καθώς, ώσπου να παντρευτεί και να εγκαταστα-

θεί μόνιμα στην Ισπανία το 1990, διαβιούσε λαθραία, κάνοντας δου-

λειές του ποδαριού από τόπο σε τόπο και δουλεύοντας την ποίησή 

του τις νύχτες. «Δεν γράφαμε για να εκδώσουμε», σημειώνει ο ίδιος, 

«αλλά για να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και για να δούμε πό-

σο μακριά ήμασταν ικανοί να φτάσουμε». 

Η επαγγελματική κάρτα του Roberto Bola o ανέγραφε «Ποιητής και 

Περιπλανώμενος». Πράγματι, η λογοτεχνία του χτυπά την πόρτα μας 

για να εμπνεύσει ταξίδια μακρινά. A

Bola o Mio!
Έζησε αλόγιστα, πέθανε πρόωρα, άφησε 
πίσω του αστείρευτο έργο. Δύο χρόνια έ-
πειτα από το πολυθρύλητο «2666», η δίψα 
μας για περισσότερο Roberto Bola o ικα-
νοποιείται με την κυκλοφορία του «Τρίτου 
Ράιχ» (εκδ. Άγρα, μτφ. Κρίτων Ηλιόπουλος).

Του Δημητρη Καραθανου

Επιμέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

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

 Έψαχνα να διαβάσω για τη Συρία, 

έπεσα πάνω στο Αφγανιστάν. Ρό-

μπιν Τζένκινς: «Χάρις και εξιλέωση» (μετ. 

Κρ. Γλυνιαδάκη, Πόλις). Ένα μυθιστόρη-

μα από τα χρόνια του '60, με ψυχολογι-

κές και πολιτικές διαστάσεις και συναρ-

παστική πλοκή, λες και διαβάζεις Λε Κα-

ρέ ή Γκράχαμ Γκριν στα καλύτερά τους. 

Η περιπέτεια ενός Σκοτσέζου, πρώην δι-

πλωμάτη στην Καμπούλ, καθώς αναζη-

τά τα ίχνη ενός εξαφανισμένου ζεύγους 

συμπατριωτών του. Και μαζί, το πορτρέ-

το μιας χώρας κι ενός πρωτόγονου λα-

ού, στις συμπληγάδες της βίας, της φτώ-

χειας και των ξένων συμφερόντων.

 Όσο είπαμε Ελ. Βενιζέλου 
την Πανεπιστημίου, άλλο 

τόσο θα πούμε την πλατεία 
Θησείου πλατεία Ζακλίν ντε 
Ρομιγί. Τα δοκίμια, όμως, 
αυτής της σπουδαίας γυναίκας 
θα ’πρεπε να τα ξέρουμε απέξω 
κι ανακατωτά...

 Από τον Πατάκη κυκλοφόρησε το 

«Τι πιστεύω» της Ρομιγί, επίσης  

εμπνευσμένο από την αρχαιοελληνική 

κληρονομιά. Γραμμένο στον απόηχο 

του Μάη του '68 και δημοσιευμένο μετά 

το θάνατο της 

Γαλλίδας ακαδη-

μαϊκού (1913-

2010), ανατέμνει 

τις ραγδαίες αλ-

λαγές του σύγ-

χρονου κόσμου 

ομνύοντας στην 

ελευθερία και 

την ανθρωπιά. 

 Για τη νεοελληνική πρακτική των 

μετονομασιών, σας παραπέμπω στο 

νέο βιβλίο του Μάρκαρη «Η Αθήνα της 

μιας διαδρομής» (Γαβριηλίδης) ± τη σχολι-

άζει πολύ καυστικά. Ακολουθώντας τη δι-

αδρομή του ΗΣΑΠ Πειραιάς-Κηφισιά, ο 

«πατέρας» του αστυνόμου Χαρίτου δίνει 

σε κάθε στάση ένα ζουμερό οδηγό πατρι-

δογνωσίας, που γεφυρώνει το σήμερα με 

το παρελθόν. Κι αν υποκύψει στις πιέσεις 

των Γερμανών αναγνωστών του, ίσως 

γράψει κι έναν οδηγό γαστριμαργικό!

 Εν αναμονή του Νόμπελ, τα στοι-

χήματα δίνουν και παίρνουν. Φα-

βορί, λέει, είναι μακράν ο Μουρακάμι κι 

ακολουθούν η πληθωρική Τζόις Κάρολ 

Όουτς, ο Σύριος ποιητής Άδωνις και η 

Καναδέζα διηγηματογράφος Alis Munro 

(Μούνρο, Μόνρο, Μονρό ± αδύνατον να 

καταλήξουμε πώς προφέρεται στα ελ-

ληνικά). Ο θηλυκός Τσέχοφ, όπως τη 

χαρακτηρίζουν, λίγο μετά τον Ροθ, δή-

λωσε με τη σειρά της πως δεν θα ξανα-

γράψει πια. Το 'χε ξαναπεί αλλά δεν το 

τήρησε. Εδώ, κυκλοφορούν οι συλλο-

γές της «Πάρα πολύ ευτυχία» και «Μ' α-

γαπάει δεν μ' αγαπάει» (Μεταίχμιο). ●

Λεπτομερειες
Από τη ΣΤΑυΡΟυΛΑ ΠΑΠΑΣΠυΡΟυ

stavroulapapaspirou@gmail.com

ΑΠΟΚ ΛΕ Ι Σ Τ ΙΚΟ
Stephen King εμπιστευτικό 

Ο άρχων του φόβου επιστρέφει – και χαρίζει μια πρόγευση στους αναγνώστες της ATHENS VOICE. 
Το «Joyland» είναι το νέο μυθιστόρημα του Stephen King και κυκλοφορεί στις 18 Οκτωβρίου 

από τις εκδόσεις Bell. Μία εβδομάδα νωρίτερα, η A.V. προδημοσιεύει σε πανελλήνια 
αποκλειστικότητα ένα απόσπασμα του βιβλίου. Ανυπομονείς;

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.
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Λεξικοπωλείο
Είναι το πρώτο βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα που 
εξειδικεύεται στα λεξικά – μπορείτε να βρείτε ή 
και να παραγγείλετε λεξικά κλασικά, ελληνικά, 
αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλι-
κά, λατινικά, αρχαία ελληνικά, μονόγλωσσα, δί-
γλωσσα, πολύγλωσσα, παροιμιών, αργκό, ιδιω-

ματισμών, σχεδόν τα πάντα. ακόμα, λεξικά σπά-
νιων γλωσσών όπως κινεζικά, θιβετιανά, αραβι-
κά, αρμένικα, εσκιμώικα, ενώ θα βρείτε και ξένο 
τύπο. Παράλληλα με όλα αυτά, στα ράφια του 
θα βρείτε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και 
ξενόγλωσση λογοτεχνία και δοκίμιο στα αγγλι-
κά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και πορτογαλικά. 
Στασίνου 13, 210 7231201, www.lexikopoleio.gr 
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Του Μιχάλη λεάνη 

SportS
Στο δρόμο της επιστροφής από Λιου-
μπλιάνα. Πανέμορφη και μυστήρια, 
όπως πάντα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για 
μπάσκετ τώρα που η γιορτή του Πανευ-
ρωπαϊκού πρωταθλήματος, του 38ου 
για την ακρίβεια, πέρασε στην ιστορία. 
Έτσι κι αλλιώς πότε θα τα ξαναπούμε 
για το άθλημα με τη σπυριάρα μπάλα, 
όπως αποκαλούν το μπάσκετ υποτιμη-
τικά οι ορκισμένοι εχθροί του; 

● Viva la France. Ναι, απόλυτα! Τα γαλλάκια 
πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά και χαίρε-
σαι να τους βλέπεις. Και στις χαρές τους, αλ-
λά και όταν αγωνίζονται. Ποια, η Γαλλία, θα 
πουν κάποιοι που παρακολούθησαν αυτό 
το τουρνουά από την αρχή, κουνώντας το 
κεφάλι τους με νόημα. Δεν έχουν και άδι-
κο. Μιλάμε για τη Γαλλία που ξεκίνησε τις 
υποχρεώσεις της στο θεσμό με μια … εκ-
κωφαντική ήττα από τη Γερμανία. Και δεν 
αναφερόμαστε στη Γερμανία πριν από 15 
χρόνια, γιατί τότε δεν θα μιλούσαμε για έκ-
πληξη, αλλά την τωρινή, που προκαλεί με-
γαλύτερη θλίψη και από τις δηλώσεις της 
Καγκελαρίου (σιγά μη γράψω το όνομά της) 
που την εκπροσωπεί πολιτικά. 

● Η Γερμανία, για να καταλάβετε, τερμά-
τισε στην πρώτη φάση προτελευταία. Έ-
χασε ακόμα και από 
τη Μεγάλη Βρετανία, 
μικρή ακόμα στο μπά-
σκετ, και κατάφερε να 
αφήσει πίσω της μια 
Εθνική που κάποτε 
προκα λούσε τρόμο 
αλλά τώρα προκαλεί 
δυστυχώς θλίψη, αυτή 
του Ισραήλ. 

● Από αυτή τη Γερμανία ηττήθηκε η Γαλλία 
στην πρεμιέρα και τα υποτιμητικά σχόλια 
άρχισαν να πέφτουν βροχή από παντού. 
Ότι οι Γάλλοι ήρθαν για τουρισμό, ότι δεν 
πολυνοιάζονται, ότι οι περισσότεροι έχουν 
το μυαλό τους στο ΝΒΑ ή ότι έχουν έρθει 
εξαντλημένοι. Τερμάτισαν όμως πρώτοι 
στον όμιλο, αλλά ήταν τόσο εύκολος αυτός 
ο όμιλος που η πρωτιά δεν θεωρήθηκε ποτέ 
κι από κανέναν ψύχραιμο αναλυτή σαν κα-
τόρθωμα ή επίτευγμα.  

● Οι Γάλλοι δεν βιάστηκαν να απαντήσουν 
στα επικριτικά σχόλια που τους συνόδευ-
σαν στην πρώτη πράξη του έργου. Υιοθέ-
τησαν τη ρήση των μισητών Άγγλων, που 
λέει ότι τα φαβορί δεν βιάζονται ποτέ. Έτσι 
και έγινε. Η Γαλλία συνέχισε να προβληματί-
ζει με την απόδοσή της. Στη δεύτερη φάση, 
στο πρώτο κιόλας παιχνίδι, έχασε καθαρά 
από τη Λιθουανία με 76-62! Παιχνίδια της 
μοίρας. Ποιος να ήξερε τη μέρα εκείνη ότι 
οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά στο 
υψηλότερο σκαλοπάτι του θεσμού και οι 
Τρικολόρ θα μετέτρεπαν το παιχνίδι σε βρα-
δινή, ξεκούραστη, αγχολυτική  βόλτα.

● Μόνο τη σεμνή, πλην τίμια Λετονία κέρ-
δισαν τα γαλλάκια στο… 2ο ημίχρονο του 
Ευρωπαϊκού. Τη Λετονία, που συγκέντρωσε 
τους ίδιους βαθμούς με τον τελευταίο στον 

όμιλο, το Βέλγιο. Πιάστηκαν χεράκι-χεράκι, 
όπως εμείς με τη Φιλανδία, και αποχώρησαν 
από την πρωτεύουσα της Σλοβενίας. 

● Και μετά; Μετά έχουμε τη μεταμόρφωση! 
Οι Τρικολόρ φόρεσαν μπέρτες και απογειώ-
θηκαν. 12 Σούπερμαν, 12 ήρωες κόμικ! Στην 
τρίτη και φαρμακερή φάση αντιμετώπισαν 
το… δυσκολότερο αντίπαλο. Τον αντίπαλο 
που σχεδόν όλοι κοιτάζουν να αποφύγουν 
για ευνόητους λόγους. Την ομάδα της δι-
οργανώτριας χώρας. Τη Σλοβενία, που είχε 
αρχίσει να ελπίζει σε κάτι καλό, σε μια υπέρ-
βαση, τώρα που άρχισε να παίρνει ενέργεια 
από τους φιλάθλους που κατέκλυζαν το 
Στόλιτσε Αρένα κάθε φορά που αγωνιζόταν 
το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα. 

● Αλλά υπολόγιζαν χωρίς τους… πουρκουά-
δες. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω Πάρκερ. 
Όχι αυτόν που έχει τα στιλό και τις πένες. Τον 
άλλο τον Πάρκερ, τον Γάλλο. Να παίζω μπά-
σκετ, να διασκεδάζω, να είμαι πρώτη μούρη 
στην Αμερική και όταν περνώ στην άλλη ά-
κρη του πλανήτη να κερδίζω με χαρακτηρι-
στική άνεση το Πανευρωπαϊκό.

● Ξύπνησαν οι Γάλλοι με πρώτο και καλύτε-
ρο τον… Αντωνάκη και σχόλασε ο γάμος. 
Στο καναβάτσο με δέκα πόντους διαφορά 

η Σλοβενία και ημι-
τελικός με την ομά-
δα που τα τελευταία 
χ ρ ό ν ι α   π ρ ο κα λ ε ί 
τρόμο. Την Ισπανία 
με τα βαριά ονόματα 
και τους παικταρά-
δες που δεν δέχονται 
μύγα στο σπαθί τους, 
όσον αφορά στην α-
νωτερότητά τους. Για 

να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, την 
ομάδα που όλοι σε αυτή τη φάση ήθελαν 
να αποφύγουν!   

● Καλά… αυτά παλιά. Η Γάλλοι απάντη-
σαν… γαλλικά! Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο 
που τρώγεται κρύο. Όσο πιο κρύο, τόσο με-
γαλύτερη η ικανοποίηση του εκδικητή. 
Δεν ξέχασαν ποτέ τους την ήττα στον τελι-
κό του Ευρωμπάσκετ πριν δύο χρόνια στη 
Λιθουανία, εκείνο το ταπεινωτικό 98-85, και 
πήραν φωτιά. Αναστήθηκαν όλοι, με πρώτο 
το μαέστρο Πάρκερ. Στα μούτρα των Ισπα-
νών, που πάσχιζαν να τον σταματήσουν, 
οι 32 πόντοι, που ήρθαν να προστεθούν 
στους 27 από το παιχνίδι με τη Σλοβενία. 
Μόνο ο Ντιό είχε διψήφιο αριθμό πόντων 
(10) με τους υπερόπτες Ισπανούς. 

● Ο δρόμος για τον τελικό έγινε λεωφόρος. 
Τη νύχτα της Κυριακής κανείς δεν μπορούσε 
να σταματήσει τους αλλόφρονες για την κα-
τάκτηση του τρόπαιου Γάλλους. Ατύχησαν 
να βρεθούν στο δρόμο τους οι συμπαθέ-
στατοι Λιθουανοί. Τους παρέσυρε το ρέμα, 
όπως τραγουδούσε ο μεγάλος Τσιτσάνης, 
το ταμπλό έγραψε το εντυπωσιακό 80-66 
και, μάνα μου δεν είναι ψέμα, οι Πουρκου-
άδες στέφθηκαν πανάξια για πρώτη φορά 
πρωταθλητές Ευρώπης!   A  

➜ info@athensvoice.gr

Θα ήθελα να ήμουν 
άλλος! Μάλλον σαν 
τον Πάρκερ Γάλλος!

Πρώτος κανόνας της εν Θεσσαλονίκη 
φιλότεχνης διαβίωσης: δεν πηγαίνου-
με ποτέ στα εγκαίνια, παρεκτός κι αν 
είμαστε συγγενείς του καλλιτέχνη και 
πρέπει να παραστούμε για να δείξουμε 
μπούγιο. Δεν βλέπεις έργα από την πο-
λυκοσμία και καταλήγεις να χαζεύεις τις 
κάμερες, το μπουφεδάκι με κρασί, ανα-
ψυκτικό και καναπεδάκια, και τους δη-
μοσιοσχεσίτες να αλληλοασπάζονται. 

Ο 
δεύτερος κανόνας της εν Θεσσαλονί-
κη φιλότεχνης διαβίωσης είναι αλά-
θητος επίσης, καθώς προστάζει πως, 
αν θέλεις να απολαύσεις και να χαρείς 

στο μάξιμουμ μια έκθεση που γίνεται τον 
Σεπτέμβρη, κάν’ το Σάββατο. Ο καιρός είναι 
καλός και οι μισοί έχουν φύγει για Χαλκιδική, 
ενώ οι άλλοι μισοί είναι στα 
τσίπουρα. 
Με το που περνάω την είσο-
δο του Μακεδονικού Μου-
σείου Σύγχρονης Τέχνης, 
πρώτη στάση μου στο χάρτη 
της biennale:4, ο δεύτερος 
κανόνας επαληθεύεται, κα-
θώς είμαστε εμείς (δύο), το 
info girl, δύο υπάλληλοι του μουσείου και 
άλλη μία φιλότεχνη ψυχή. Με το καλημέρα, 
η βιντεοεγκατάσταση του Γιώργου Σαπου-
ντζή «Night Life» με ενθουσιάζει. Ένα αγόρι 
περιπλανιέται στην άδεια πόλη σαββατό-
βραδο, στο δρόμο αυτός και τα παρκαρισμέ-
να αυτοκίνητα. Ύστερα στροβιλίζομαι σε ένα 
σύμπαν από καθρέφτες, διπλωματικά διαβα-
τήρια, καρτ ποστάλ από βόρειες θάλασσες, 
χαμένα φιστίκια, άμμο και μυγοσκοτώστρες. 
Το μάτι μου το γραπώνει μια φωτογραφία 
της Αμπράμοβιτς, όπου γύρω από τον αφα-
λό της έχει χαράξει ένα αστέρι. Παραδίπλα, 
μια ασπρόμαυρη ζωγραφιά του Καβαλιερά-
του με κορίτσια καλλίγραμμα να αναδύονται 
από το βυθό, σχεδόν σαν χορεύτριες, ξερ-
νώντας νερό από το στόμα και το αιδοίο με 
υπνωτίζει. Και είμαι εδώ μόλις είκοσι λεπτά, 

σκέφτομαι. 
Κανόνας τρίτος της εν Θεσσαλονίκη 
φιλότεχνης διαβίωσης: είτε σε ταινία 
είτε σε βιβλίο είτε σε συναυλία, πο-
λύ δε περισσότερο σε έκθεση, αν το 
«πράμα» δεν σε γραπώσει με το κα-
λημέρα, σήκω και φύγε. Όμως εδώ 
μυρίζει Μεσόγειο, ιδεές και μεγάλη 
τέχνη. Όπως μια φωτογραφία του 
Σταύρου ντόντση με τρία κορίτσια, 
τέρμα αθωότητα, να με κοιτούν στα 
μάτια περικυκλωμένα από περιστέ-
ρια, σχολικές στολές και καρό φου-
στίτσες. Το χάπενινγκ του Γαΐτη στη 
Θεσσαλονίκη του ’80 με εθελοντές να 
ντύνονται ασπρόμαυρα ανθρωπάκια. 
Μια «Παρέλαση» όνομα και πράμα. 
Βγαίνον τας από το Μακεδονικό 
Μουσείο και καθώς ο ήλιος μας καίει 
στο δρόμο για το Περίπτερο 6, όπου 
φιλοξενείται το βαρύ πυροβολικό 
της biennale:4 «Παντού αλλά τώρα», 
σε επιμέλεια της άντελίνας φον 
Φίρστενμπεργκ, συγχαίρουμε τον 

εαυτό μας που προτίμησε την τέχνη από τη 
Χαλκιδική και το «Underdog» της λιλιάνα Μό-
ρο από τους φραπέδες: πέντε άγρια μπρού-
τζινα σκυλιά φυλάνε την εγκατάσταση «Anti-
Apparatus» της Μαρίας Παπαδημητρίου. 
Χρήσιμο τιπ: η video art του Περιπτέρου 6 
είναι μέθεξη. «Οι ροές κοριτσιών στην Ευρώ-
πη» της Τουρκάλας Ίντσι εβίνερ είναι ένας 
θλιμμένος μπλουζ αμανές σαν καταθλιπτι-
κό νανούρισμα για μια Ευρώπη που για τη 
μέση Τουρκάλα μοιάζει με άπιαστο όνειρο 
ελευθερίας, μέχρι που ο χάρτης γεμίζει με 
εξίσου τυραννισμένες και μελαγχολικές Ευ-
ρωπαίες. 
Η εγκατάσταση των Ρουμάνων νταν και 
λία Περτζόφσκι είναι λεπτοδουλεμένη σαν 
σταυροβελονιά. Το «All of it» είναι ένα σχόλιο 
για το πώς η ζωή και η γνώση όσο κι αν θέλεις 
να τα ταξινομήσεις σε παράθυρα, χάρακες, 
κουτάκια και λοιπές ευταξίες, από κάπου θα 
δραπετεύσει. Τα συνθήματά τους θερίζουν: 
«Μεσαία τάξη σημαίνει και μεσαία όνειρα;», «Μη 
λες κόσμος, πες Κέιτ Μος», «Δεν βλέπουμε τα 
πράγματα όπως είναι, αλλά όπως είμαστε». 
Συνθήματα γύρω από έναν εγκιβωτισμένο 

Ευρωπαίο διαθέτει και η ε-
γκατάσταση «Ευρώπη» του 
Φίλιπ Ράντζερ. «Οι πανκ δεν 
είναι νεκροί ούτε όμως και ο 
μπαγλαμάς. Όλα ζουν και βα-
σιλεύουν». Το Περίπτερο 6 
αναδεικνύεται σε τέχνη Τό-
μαχοκ, η ζωγραφική του Μα-
νέτα και του χαλίλ Ραμπάχ, 

τα δέκα πορσελάνινα βάζα με σκηνές πολέ-
μου με υπογραφή Ραέντ Γιασίν και όχι Καρίμ 
Ρασίντ, αλλά και το σύνολο των εκθεμάτων 
καταγράφουν μια Μεσόγειο που «βρέχει» δι-
αφορετικά την κάθε χώρα. Νομισματοκοπεία 
στο Παρίσι και γαλλικό χιπ χοπ, ερειπωμένες 
πολυκατοικίες στο Κάιρο, εκθέσεις τέχνης 
στο Ιράν (μαντίλες και Ιβ Σεν Λοράν), σέρφερ 
στη Γάζα αντάμα με ανώνυμες πόλεις στην 
Ισπανία και νησιά φυλακές ή στρατώνες. 
Τέταρτος αλάθητος κανόνας της εν Θεσσα-
λονίκη φιλότεχνης διαβίωσης: μπορεί όλες 
τις παραπάνω εικόνες που σου περιέγραψε 
να τις ζεις σερφάροντας σε δίκτυο ή χαρτί. 
Τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με αυτό που 
θα βιώσεις αν σταθείς μπροστά στα έργα. 
Συναίσθημα, δηλαδή, αντί για εγκυκλοπαιδι-
κή γνώση. Τρέχα! A  

Του ΣΤεΦάνου ΤΣιΤΣοΠουλου 

2310 Soul «No Present», 
Claire Fontaine, Περίπτερο 6 (ΔΕΘ)

Τίποτα δεν 
συγκρίνεται με αυτό 

που θα βιώσεις, 
αν σταθείς μπροστά 

στα έργα. Τρέχα! 

Όχι παρόν, 
μόνο μέλλον



3 - 9 Okτωβριου 2013 A.V. 27 



28 A.V. 3 - 9 OKΤΩΒΡIOY 2013



3 - 9 OKΤΩΒΡIOY 2013 A.V. 29 

21Oδηγός
ΑΘΗΝΑ

3 - 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - ΤΕΥΧΟΣ 452 - 168 ΩΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - www.athensvoice.gr

Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

η

  
έΜα

Γιώργος Πέτρου σελ. 34

DUMBO 
GETS MAD

η 
γοητευτική και μυστηριώδης Λora Palmer συνε-
χίζει τα εκλεκτικά low-key live της στην Αθήνα 
καλώντας, μετά την Group Rhoda, τους έξοχους 
Ιταλούς Dumbo Gets Mad. Δίδυμο αγόρι-κορίτσι, 

βουτηγμένο σε ευφορικό ψυχεδελικό trip που ξεκινά 
από τον Beefheart και καταλήγει στη σημερινή παρά-
νοια των Flaming Lips. 

Ντύσου πολύχρωμα κι ελαφρά στο 6 d.o.g.s. την Πα-
ρασκευή 4/10 με support King Elephant και Φα-

νταστικούς Ήχους (€12,9 – οι πρώτοι 50 DIY 
κασέτα με remixes από Έλληνες παρα-

γωγούς)  -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
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ΑλληλουχίΑ συνΑίσθημΑτων
Μορφές ανθρώπων, άλλοτε παραμορφωμένες και άλλοτε μεγεθυσμένες, από δύο νέους καλλιτέ-
χνες, την Αντωνία Γρίβα και τον Σταμάτη Λάσκο. Η φιγούρα στα έργα της πρώτης παραμένει ίδια 
αλλά αλλάζει στάσεις, εκφράσεις και αξεσουάρ. Ο Λάσκος είναι γνωστός για τις τοιχογραφίες 
του, αλλά και για τις εικονογραφήσεις του (π.χ. περιοδικό New Yorker).  Τα έργα τους συνδιαλέ-
γονται με τα ανθρώπινα συναισθήματα. Την ημέρα των εγκαινίων, οι δύο καλλιτέχνες θα ζωγρα-
φίσουν ταυτόχρονα και στην ίδια επιφάνεια, ένα θέμα που από κοινού θα αποφασίσουν (12.00 το 
μεσημέρι).  5/10-1/11, Γκαλερί Α. Antonopoulou.art,  Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, 210 3214.994.

ΣτιγμέΣ του γιγνέΣθαι
Μια έκθεση αφιερωμένη στη σχέση του καλλιτέ-
χνη με το έργο του, η οποία παρουσιάζει όλη τη 
δημιουργική διαδικασία. Τέσσερις καλλιτέχνες 
δημιουργούν για τη στιγμή που ο χρόνος μοιάζει 
να παγώνει και ο καλλιτέχνης απαλλάσσεται από 
τον εαυτό του. Έως 10/11, The Blender Gallery, Ζη-
σιμοπούλου 4, Γλυφάδα, 213 0280.597.

Πολωνοι Στην έλλαδα 
«Οι δύο όψεις του νομίσματος», οι δύο όψεις της 
ζωής, που υπάρχουν σε κάθε ανθρώπινη εμπει-
ρία. Αυτές παρουσιάζουν Πολωνοί καλλιτέχνες 
που ζουν και δημιουργούν στην Ελλάδα. Ο κόσμος 
της ψευδαίσθησης και ο πραγματικός συνυπάρ-
χουν σε έργα δημιουργών με κοινή καλλιτεχνική 
γλώσσα αλλά διαφορετική διάλεκτο. 8-19/10, Αί-
θουσα τέχνης Έκφραση Γιάννα Γραμματοπούλου, 
Bαλαωρίτου 9α, 210 3607.598. 

ΣυμβιωΣέιΣ
Ιστορίες της καθημερινότητας 6 γυναικών «α-
φηγούνται» τα έργα στην έκθεση του Θεάτρου 
Επί Κολωνώ. Μέσα από αμοντάριστα βίντεο, τη 
ζωγραφική, το κολάζ και τη γλυπτική, οι ιστορίες 
αυτές παίρνουν σάρκα και οστά και αναδεικνύουν 
έννοιες όπως η συμβίωση, η συνύπαρξη και η σύ-
γκρουση. 7/10-16/11, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 
14, 210 5138.067.

ηρω Παγωνα
Φωτογραφίες γεμάτες φως, χρώματα και συναι-
σθήματα, που προκύπτουν από μια περιπλάνη-
ση σε 14 χώρες και στην ουσία είναι αφηγήσεις 
μιας διαφορετικής πραγματικότητας. Η έκθεση 
«Seeing people / seeing space» προτείνει με το δι-
κό της τρόπο στους θεατές να νιώσουν και να πλη-
σιάσουν αυτό που τελικά δεν είναι και τόσο μα-
κρινό και ακατανόητο. 9-13/10, Καρύδειο Ίδρυμα 
Φιλοθέης, Αριάδνης 13 & Νιόβης, 210 6749.860.

επιλογές Tης Καρολίνας νίαμονίταΚη ➜ 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. 

Αντωνία Γρίβα

Kωνσταντίνος Πάτσιος
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γιαννηΣ αδαμακηΣ
Μια συναισθηματική πλοκή αποτυπώνεται στα 
έργα του καλλιτέχνη, όπου τα ερεθίσματα από 
την πραγματικότητα και οι μνήμες αλληλοσυ-
μπληρώνονται και συνθέτουν την ατομική του έκ-
θεση στην Ελληνογερμανική Αγωγή. Έως 13/10, 
Δημητρίου Παναγέα, Παλλήνη, 210 8176.700. 

Χαρτι και μολυβι
Σχέδια που δημιουργήθηκαν στο λεωφορείο, το 
καφενείο ή το ατελιέ με μολύβι και αποδεικνύ-
ουν τη σημαντικότητα της έμπνευσης της στιγμής 
στην ομαδική έκθεση 19 καλλιτεχνών. Ένα κλεί-
σιμο ματιού στους μαθητές και στα πρώτα υλικά 
που χρησιμοποιούν. Συμμετέχουν: Αγγελόπου-
λος, Αλεξάκης, Σιαφάκας, Χριστοφοράκης κ.ά. Η 
A.V. είναι χορηγός επικοινωνίας. Έως 2/11, Ιανός, 
Αίθουσα Τέχνης, Σταδίου 24, 210 3217.810.

ιn mute festival
Ένα διήμερο φεστιβάλ που συνδυάζει δύο τελείως διαφορετικές μορφές τέχνης θα 
πραγματοποιηθεί στη ςτέγη Γραμμάτων και τεχνών. 4 συναυλίες που συνοδεύονται από 4 
ταινίες έχουν στόχο να αναδείξουν τη σχέση της σύγχρονης μουσικής με το βωβό κινημα-
τογράφο. 12 &13/10, μικρή ςκηνή της ςτέγης, λεωφ. ςυγγρού 107-109, 213 0023.192.

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 3617310 ή στο agenda@athensvoice.gr

κουαρτέτο οφηλια
το είδαμε το χειμώνα και ήταν 
πραγματικά μια μουσική/θεατρι-
κή εμπειρία. ςτο «Κουαρτέτο ο-
φηλία», η ποίηση των Κ. Π. Καβά-
φη, αρσένι ταρκόφσκι και Χάινερ 
μύλλερ ενώνεται σε μια μουσική 
περφόρμανς υπό τη σκηνοθετι-
κή επιμέλεια του Θεόδωρου τερ-
ζόπουλου. ηλεκτρονική μουσική 
με ήχους από βρυχηθμούς ζώων, 
πολεμικές σειρήνες και κρότους 
μηχανών. Ερμηνεύει η διακεκρι-
μένη ρωσίδα σοπράνο ναταλία 
Πσενιτσνίκοβα, σε μουσική του 
συνθέτη Παναγιώτη Βελιανίτη. 
Διοργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολι-
τιστικό Κέντρο Δελφών και Θέα-
τρο Άττις.  μην το χάσετε.
11-13/10, Θέατρο Άττις, λεωνίδου 
7, μεταξουργείο,  210 5226.260 
(είσοδος ελεύθερη)
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 taste Police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Safka όπως φαγητό
Η Φιλανδή Marika Koskinen ζει στην Ελλάδα 28 χρόνια  
και είναι ιδιοκτήτρια του εστιατορίου σκανδιναβικής  
γαστρονομίας Safka. Μας μιλά για την εμπειρία και τα σχέδιά 
της για τη νέα σεζόν που ξεκινάει. 

Το Safka λειτουργεί πια δύο χρόνια. Ποιες εί-

ναι οι εντυπώσεις σου από την αθηναϊκή ε-

στιατορική σκηνή; Ήταν ένα μεγάλο «learning 

experience», που ακόμα συνεχίζεται. Αυτό που 

μπορώ να πω είναι ότι δεν έχω βαρεθεί και ότι 

σίγουρα δεν είμαι από αυτούς που δεν έχουν τι 

να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους!

Πώς αντιμετώπισαν οι Αθηναίοι τη σκαν-

διναβική κουζίνα;  Όσοι μας δοκίμασαν εν-

θουσιάστηκαν! Η σκανδιναβική κουζίνα 

είναι στις μέρες μας πολύ ψηλά στο 

γαστρονομικό χάρτη διεθνώς. 

Εξάλλου, η δημιουργική πλευ-

ρά της βασίζεται κατά πολύ 

στη γνώριμη παραδοσιακή 

γαλλική γαστρονομία. 

Ο Samu Koskinen μαγειρεύ-

ει παραδοσιακή ή δημιουρ-

γική κουζίνα;  Μαγειρεύει σύγ-

χρονα δημιουργικά σκανδιναβικά 

πιάτα. Τώρα πια συχνά δημιουργεί σκαν-

διναβικά πιάτα με ελληνικά στοιχεία ± λατρεύ-

ει, π.χ., το κατσικίσιο τυρί. Όλα τα λαχανικά που 

χρησιμοποιούμε είναι ντόπια και εποχής.   

Υπάρχουν κοινά στις κουζίνες μας; Τα άγρια 

μανιτάρια, που τρώτε κυρίως στη Β. Ελλάδα. 

Επίσης, και οι δύο χώρες τρώμε κυνήγι, ενώ 

έχουμε κοινούς τρόπους διατήρησης ± καπνι-

στά κρέατα και ψάρια αλλά και πολλά τουρσιά.  

Τα αγαπημένα σου από τις δύο χώρες; Φρέ-

σκος σολομός, σπιτικά καπνισμένος (όπως κά-

νουμε και στο Safka) με άγρια μανιτάρια και φρέ-

σκο φιλανδέζικο βούτυρο, που δεν υπάρχει κα-

λύτερο! Κι από Ελλάδα χέλι, αυγοτάραχο πρώτα 

απ' όλα. Τρελαίνομαι και για τα ελληνικά τυριά 

αλλά και για τα τρομερά λαχανικά και φρούτα.  

Τι σχέδια έχετε στο Safka για τη σεζόν που ξε-

κινάει;  Πολλά. Έχουμε ανανεωμένο full brunch 

menu τις Κυριακές, με πιάτα όχι μόνο σκανδινα-

βικά ± το χάμπουργκέρ μας είναι το καλύτερο 

στην Αθήνα! Φτιάχνουμε εμείς το ψωμί, καθώς 

και την καπνιστή μαγιονέζα. Τις Κυριακές ισχύει 

και το κανονικό μας μενού. Συνεχίζουμε τις 

Τετάρτες (κάθε 3 εβδομάδες) τις δη-

μοφιλείς οινογευσιγνωσίες  ± την 

Τετάρτη 9/10 παρουσιάζουμε 

την Οινογένεση-Οινοποιητική 

με 4 κρασιά και πιάτα ειδικά 

για τα κρασιά αυτά.

Πες μας κάποιους λόγους 

για να επισκεφθούμε το 

Safka. Πρώτα απ' όλα το φαγη-

τό του σεφ μας ± στη Φιλανδία έχει 

βραβευθεί ως Top Chef. Η ατμόσφαιρα 

του Safka είναι, πιστεύω, κάτι μοναδικό στην 

Αθήνα. Οι Κυριακές μας (13.00-19.00) είναι πο-

λύ χαλαρές, προσφέρουμε κι εφημερίδες και 

περιοδικά. Είμαστε kids friendly και έχουμε 

ευκολίες για ΑΜΕΑ. Στο μπαρ, με ποτό ή κρα-

σί, σερβίρουμε Scapas (σκανδιναβικά τάπας) 

με 3-4 ευρώ, για όσους δεν θέλουν πλήρες 

γεύμα ή ως μικρή εισαγωγή στη σκανδιναβι-

κή κουζίνα. Οι τιμές μας είναι πολύ λογικές για 

την ποιότητά μας και έχουμε περάσει και τη 

μείωση του ΦΠΑ. Έχουμε και μια πολύ όμορφη 

«μυστική» αυλή…

Μ. Αλεξάνδρου 80-82, Κεραμεικός, 210 5243.340

θουσιάστηκαν! Η σκανδιναβική κουζίνα 

είναι στις μέρες μας πολύ ψηλά στο 

γαστρονομικό χάρτη διεθνώς. 

 Μαγειρεύει σύγ-

χρονα δημιουργικά σκανδιναβικά 

πιάτα. Τώρα πια συχνά δημιουργεί σκαν-

και το κανονικό μας μενού. Συνεχίζουμε τις 

Τετάρτες (κάθε 3 εβδομάδες) τις δη

μοφιλείς οινογευσιγνωσίες  ± την 

Τετάρτη 9/10 παρουσιάζουμε 

την Οινογένεση-Οινοποιητική 

με 4 κρασιά και πιάτα ειδικά 

για τα κρασιά αυτά.

Πες μας κάποιους λόγους 

για να επισκεφθούμε το 

Safka.

τό του σεφ μας ± στη Φιλανδία έχει 

βραβευθεί ως Top Chef. Η ατμόσφαιρα 

 γεύση οδήγοσ

Σολομός σπιτικά καπνισμένος

Burger με φρεσκοψημένο

 ψωμί και καπνιστή μαγιονέζα

Φτιάξε το πιο 
νόστιμο σάντουιτς, 
κέρδισε τα ψώνια 

της χρονιάς!

Έχει ξεκινήσει από τις 16 Σεπτεμβρί-
ου και είναι ο πιο… σλουρπ διαγω-
νισμός του διαδικτύου! Θέμα του 
έχει την ανάδειξη του πιο πρωτό-
τυπου και νόστιμου σάντουιτς, και 
διενεργείται από τα καταστήματα 
Lidl. Η διαδικασία είναι απλή και 
ευχάριστα δημιουργική: Μπαίνεις 
σ το www.sandoit.gr ή σ το www.
faceb o ok .com/lidlgr,  δη λώνεις 
συμμετοχή, δια λέγεις τα αγαπη-
μένα σου υλικά από τη λίστα των 
προϊόντων Lidl που σου δίνονται, 
και χρησιμοποιώντας απλά φαντα-
σία και όρεξη φτιάχνεις το πιο λα-
χταριστό σάντουιτς της Ελλάδας! 
Οι 10 συνταγές που θα συγκεντρώ-
σουν τους περισσότερους πόντους 
από τους ίδιους τους συμμετέχοντες 
θα εκτελεστούν από επαγγελματίες 
σεφ και θα παρουσιαστούν στα μέ-
λη τετραμελούς κριτικής επιτροπής 
(Κωνσταντίνα Δεληαργύρη, Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων & Marketing Lidl 
Hellas, Κώστας Τσίγκας, σεφ-Cook 
Book, Νενέλα Γεωργελέ, Athens 
Voice,  Σίσσυ Νίκα, Real Taste), για 
να βαθμολογηθούν με κριτήρια τη 
γεύση, την πρωτοτυπία και την ει-
κόνα τους. Τα δώρα… σούπερ! Ο 
πρώτος νικητής κερδίζει €3.600 για 
τα ψώνια μιας ολόκληρης χρονιάς, 
ο δεύτερος €1.000 και ο τρίτος €500 
για αγορές σε συγκεκριμένο κατά-
στημα Lidl. Μπες-παίξε-κέρδισε!

Διαγωνισμόσ lidl* 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 7229106 
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

AγPoTePA 
Bασ. Όλγας 6, Zάππειο, 210 9220208, 693 
6551795 Παραδοσιακή και μο-
ντέρνα ελληνική κουζίνα με 
θέα το γήπεδο του ιστορικού 
eθνικού Γ.Σ. Kλειστά Δευτ.
(βρ.) œM Ξ

AΘΗΡι 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462983 
Ο Αλέξης Καρδάσης είναι 
ένας από τους πιο βρα-
βευμένους Έλληνες σεφ 
και εδώ είναι το πόστο του. 
Πολλές πρωτότυπες προτά-
σεις ελληνικής δημιουργι-
κής κουζίνας σε τιμές κάτι 
παραπάνω από value for 
money. Και καταπράσινος 
κήπος. Καθημερινά 20.00-
1.00 και Κυριακή 19.00-
24.00. Δευτέρα κλειστά.  œ Κ 

AΙΓΛΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Κήπος Ζαππείου, είσοδος Βασ. Όλγας, 210 
3369364-300 Στη ρομάντζα του 
κήπου του Ζαππείου με τον 
έναστρο αττικό ουρανό από 
πάνω και απλή ελληνική 
κουζίνα σε προσιτές τιμές. 
Ελεύθερο parking. œ

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 21, 
Λ. Aλεξάνδρας, 210 6420874/ Αργεντινής 
Δημοκρατίας 14, 210 6450345 Ελληνι-
κή γεύση στην καλή εκδοχή 
της, συχνά αφιερώματα σε 
τοπικές κουζίνες. Ιδανικός 
χώρος και για επαγγελμα-
τικά γεύματα. Σάββατο βρ. 
και Κυρ. μεσημέρι έντεχνη 
ζωντανή μουσική . Δίπλα, 
η μπιραρία με πληθωρικές 
μερίδες και πολλές μπίρες 
(κλειστή Κυριακή). œΜ

AvoCADo  
Νίκης 30, Σύνταγμα, 210 3237878 Με 
έμπνευση από το κίνημα 
«slow food movement», 
χρησιμοποιεί μόνο φρέσκα, 
εποχιακά, παραδοσιακά 
υλικά. Ντόπιοι και εξωτικοί 
χυμοί φρούτων και λαχα-
νικών, φρέσκες σαλάτες, 
σούπες και χορτοφαγικά 
πιάτα εμπνευσμένα από 
Μεσόγειο, Ινδία και Ανατο-
λή. Κυρ. μέχρι 19.00

BARAONDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 210 6444308 
Πολυτελές club resto για 
όλους όσους λατρεύουν το 
show off. Βάλε κάτι sexy 
ή τα σινιέ σου σνίκερς 
και πήγαινε για κοσμικές 
καταστάσεις. Βραβευμένη 
ελληνική κουζίνα, εξαι-
ρετικό σερβις. Αργότερα 
πέρνα για ποτό στο μπαρ-
πασαρέλα.œœœ

BΑΡΟυΛκΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 210 5228400 
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

ΓΑΝΕΜΑ
Αιολέων 40 & Καλλισθένους, Άνω Πετρά-
λωνα, 211 4072325
Σεριφιώτικοι και άλλοι 
μεζέδες, κυρίως πιάτα λίγα 
και ψαγμένα, ούζα και τσί-
πουρα που αρέσουν στους 
γνώστες του είδους, όλα σε 
εξαιρετικά οικονομικές τι-
μές. Must το χοιρινό κότσι.

CHINA TOWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 9315223, 801 
11 60200 
Κινέζικες γεύσεις σε 
λιτό, προσεγμένο χώρο. 
Κάθε Σάβ. και Κυρ. 
μεσημέρι ανοιχτός 
μπουφές με  € 10 και 
τις καθημερινές 12.00- 
17.00 30% έκπτωση. Και 
delivery.œΜ

CUCINA POVERA     
Ευφορίωνος 13 & Ερατοσθένους, 
Παγκράτι, 210 7566008 Καλό 
wine resto (ιδιοκτήτης, ο 
sommelier Γιάννης Καημενά-
κης). Πολλά καλά κρασιά και 
σε ποτήρι. Στο πιάτο απλές 
γεύσεις με εποχιακά προϊό-
ντα. Δευτ. κλειστά. Κ Μ œœ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι, 210 
7214368 Το ιστορικό καφενείο 
της Αθήνας ξανά ανοιχτό 
από τις 10 το πρωί μέχρι 
αργά (πολύ) το βράδυ, για 
καφέδες, μεζεδάκια (από 
τη 1 το μεσημέρι), ρακή από 
τηn Κρήτη και τρομερό σπι-
τικό χαλβά με παγωτό. œ

EN AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 2582751, 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

ENΘYMION 
Aγ. Λαύρας 56, Άνω Πατήσια, 210 2022256 
Κρέπες αλμυρές και γλυκές 
σε πολλές προτάσεις. Τρίτη 
κλειστά œ

FAbriZioÕS     
Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 210 7247180 
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 

FUGA     
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Μέγαρο Μου-
σικής, 210 7242979  Το εστιατόριο 
του Μεγάρου με μοντέρνα 
μεσογειακή κουζίνα και με 
τέλιο κήπο για δροσιές. œœ

GALAXY ΒΑR 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281000 Βραβευμένο σαν 
ένα από τα καλύτερα 
sky bars του κόσμου και 
εντελώς cosmopolitan. 
Για fingerfood σε ποτήρι 
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φα-
ντασμαγορική άποψη της 
πόλης.   œΞ Κ 

GOODY‹S       
Delivery service: 801 1000011, από 
κινητό 210 2805120, 211 1025700 Τα 
burgers που σε μεγάλωσαν, 
οι σαλάτες που κρατούν τη 
γραμμή σου, οι παραδοσι-
ακές γεύσεις στη σύγχρονη 
version τους, η ελληνική 
αλυσίδα που ξέρεις και 
εμπιστεύεσαι.C 

HeTeroCLiTo 
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Φωκίωνος 2 & Πετράκη (Μητρόπολη), 210 
3239406 Wine bar που από την 
ώρα που άνοιξε έχει το δικό 
του φανατικό κοινό. Στο 
ποτήρι Έλληνες παραγωγοί 
(καλές τιμές), στο πιάτο 
τυριά, αλλαντικά και μεζέ-
δες. Όλες οι ετικέτες του 
καταλόγου και για το σπίτι 
ή για δώρο, σε τιμές κάβας. 
Κάθε μέρα από τις 12.30 το 
μεσημέρι μέχρι αργά, Κυ-
ριακή 17:00-23:00. œΜ

HYTRA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071118 Στο καινούρ-
γιο της πόστο, με δημιουρ-
γικά πιάτα του βραβευμένου 
με αστέρι Michelin σεφ 
Νίκου Καραθάνου. Το καλο-
καίρι στην ταράτσα της Στέ-
γης, ίσως η πιο πανοραμική 
θέα της πόλης. œ œ œ

KOHENOOR 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι, 210 3455762 
Λιτό ντεκόρ και αυθεντικά 
παραδοσιακά ινδικά πιάτα. 
Μετά από δέκα χρόνια επι-
τυχίας στο Σιδάρι της Κέρ-
κυρας, οι Ινδοί ιδιοκτήτες 
σερβίρουν σπεσιαλιτέ που 
τις ξέρουν καλά. Δοκιμάστε 
tandoori και vindaloo ακρι-
βώς όπως india. œ

KUZINA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 3240133 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 
Φιλαδέλφεια, 210 2588611 Κουκλί-
στικο ντεκόρ με τοίχους 
και έπιπλα ζωγραφισμένα 
στο χέρι. Ωραίος κήπος και 
κουζίνα με άπειρους και 
νόστιμους μεζέδες. œΜ

MINI SIZE
Kωνσταντινουπόλεως 26, Tαύρος, 210 

3424704 creative ταβέρνα 
με μουσική υπόκρουση 
το σφύριγμα των τρένων. 
Ωραίο, με ελληνικές γεύ-
σεις. œK Μ 

ΜΟΜΜυ ΟPEN                   
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 3619682 
Μεσογειακές - ιταλικές 
γεύσεις και καταπληκτικά 
cocktails στην μπάρα. œ Μ Ξ

ΜΠΑΪΡΑκΤΑΡΗΣ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 210 3213036 
Για δεκαετίες στο ίδιο κο-
σμικό σημείο της πλατείας 
σερβίρει το ιστορικό κε-
μπάμπ του στους τουρίστες, 
την εργατιά αλλά και την α-
θηναϊκή ελίτ. Στους τοίχους 
άπειρες φωτογραφίες του 
ιδιοκτήτη με τους διάση-
μους που έχουν περάσει το 
κατώφλι. œ 

ΝEW TASTE      
Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 210 3273000 
Το εστιατόριο του design 
ξενοδοχείου «Νew» –made 
by campana– με ωραία 
πρωινά, μεσογειακή κουζί-
να και καλά κοκτέηλ. œœΜ 

NEW YORK SANDWICHES    
Σινώπης 3, Πύργος Αθηνών, 210 7778475 
Από τους συντελεστές του 
γνωστού και καλού εστιατο-
ρίου Άνετον. Ζεστά σάντου-
ιτς με μοσχάρι, meat balls 
και σάλτσα, κοτόπουλο, 
σούπες, cheesecake, για 
το τέλος, άπαιχτο. Στο χέρι 
ή στο communal τραπέζι 
20 θέσεων. Ανοιχτά από τις 
12.00-24.00 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙκΟ ΜΟυΣΕΙΟ 
GARDEN Πανεπιστημίου 12, Αθήνα, 
2103610067 Μέσα σ’ ένα μαγι-
κό για το κέντρο της πόλης 
κήπο, στη σκιά της παλιάς 
αριστοκρατικής κατοικίας 
του Ερρίκου Σλήμαν, ανοι-
χτό από το πρωί για καφέ 
και σνακ.Εξαιρετική λίστα 
κρασιών μέ ανάλογα με-
ζεδάκια. Τετάρτη live jazz, 
Δευτέρα soul jazz φωνή και 

πιάνο. Ε Μ

ΠΑΠΑΔAκΗΣ   
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 210 3608621 
Ψαρικά και λίγα κρεατικά, 
καλά υλικά. Σεφ η τηλεστάρ 
–Μαντόνα της γεύσης– 
Aργυρώ Mπαρμπαρήγου. 
Κάνε κράτηση. Κυρ. κλει-
στά. œœΜ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟυ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρική Αγορά, 210 
3257607 Ανοιχτό από το 1896, 
ξεκίνησε να σερβίρει πατσά 
και βραστό στους εργάτες 
της πρωινής βάρδιας και 
συνέχισε γράφοντας ιστο-
ρία στα hangover των party 
animals όλης της πόλης. 
Ανακαινισμένο, ανοιχτό 24 
ώρες, με βιτρίνα-πανόραμα 
της ελληνικής κουζίνας. œΜΞ

PASαJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 210 3220714  
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 6198230/ 
Koλωνάκι, 210 3632032/ Γλυφάδα, 210 
8945085/ Kηφισιά, 210 8085.607/ Ν. 
Σμύρνη, 210 9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858880/ Αμπελόκηποι, 210 6401480/ 
Αγ.Παρασκευή, 210 6019975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945772/ Χαλάνδρι, 210 6854210/ 
Ρέντη, 210 4922960/ Κ. Πατήσια, 210 

2236295/ Ν.Μάκρη, 22940 91330  Δώ-
δεκα restaurants σε όλη 
την πόλη για να μη νιώσεις 
ποτέ την έλλειψη. Μπάρα 
για κρασί από την πλούσια 
κάβα του και ωραιότατο 
ιταλικό μενού που επιμε-
λείται ο Ιταλός σεφ ettore 
Botrini. œ Μ Ξ 

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.

POSTINO (IL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 3641414 
o πιο Έλληνας iταλός της 
Αθήνας, ο Αντόνιο, έφτιαξε 
μια ταβέρνα γεμάτη νο-
σταλγικές καρτποστάλ και 
γεύσεις που σε στέλνουν 
κατευθείαν στην κατσαρόλα 
μιας Ιταλίδας μάμα. Από 
φέτος, στο νέο διαμορφω-
μένο χώρο απολαύστε εκτός 
από τα γνωστά του πιάτα και 
την παραδοσιακή vineria με 
αλλαντικά, τυριά και κρασιά 
της νότιας Ιταλίας. Ανοιχτά 
από 13.00.  œ œ Μ Ξ Κ

ProSoPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & Μεγ. Βασιλείου 
52, Ρουφ, 210 3413433 Γνωστό και 
αγαπημένο στέκι για το 
(καλλιτεχνικό) κοινό, για τη 
νόστιμη κουζίνα, τις lounge 
μουσικές και φυσικά την 
«cult»  θέα στα τρένα. œœ Ξ

rooSTer     
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 3224410 Αll day 
bar και εστιατόριο, σ’ ένα 
από τα πιο  hot  meeting 
points της Αθήνας στην 
πλατεία Αγ. Ειρήνης.  

SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι, 210 

6981.032 Χαλαρή ατμόσφαιρα, 
αεράκι στα μαλλιά, συ-
γκλονιστικά και καθόλου 
κλασικά κοκτέιλ διά χειρός 
Θοδωρή Σίμου και μενού με 
τάπας και ισπανικές γεύ-
σεις. Καλοκαιρινή ποίηση, 
σε ένα μπαράκι που εκτός 
της πανέμορφη ταράτσας 
του διαθέτει και ένα εξίσου 
εντυπωσιακό εσωτερικό 
χώρο. A.V.

SAFKA  
Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, Κεραμεικός, 
210 5243340 
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

SCHWEINCHEN DICK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 6937 983556 Street 
food για να αρχίσεις ή να 
κλείσεις τη νυχτερινή σου 
διασκέδαση. Βιομηχανι-
κό, βερολινέζικο design 
με μουσικές blues, jazz 
και rock. Απολαυστικά 
λουκάνικα Νυρεμβέργης, 
Βιέννης, Κρακοβίας, 
πατατοσαλάτες Βαυαρίας 
και Βερολίνου, αυθεντικά 
βαυαρέζικα αλλαντικά και 
πολλές μπίρες. œ Ξ

SHAMONE     
Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι, 210 
3450144 Το bar-restaurant 
του Φώτη Σεργουλόπουλου 
με εντυπωσιακό χώρο, κου-
ζίνα 16 πιάτων σε οικονομι-
κές τιμές (€ 6-14 το πιάτο), 
μεγάλη μπάρα για cocktails 
και burlesque happenings 
από ηθοποιούς, χορευτές 
και performers κάθε Πα-
ρασκευή και Σάββατο. œΞ

ΣκΟυΦΙΑΣ

Τρώων 69, Άνω Πετράλωνα, 210 3412252 
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

STÕ ASTrA  
Athens Park Hotel, Λ. Αλεξάνδρας 10, 
210 8894500  Φαντασμαγορική 
θέα τη φωτισμένη πόλη, 
το τέλειο service, κουζίνα 
διεθνής και b.b.q. Ανοιχτά 
Τετ.-Σάβ. œœ

STAvLoS 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 3467206 
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.

ΤΑ ΣΤΑΧυΑ
Σπυρίδωνος Τρικούπη 12, 210 3838539 
Το στέκι που επιλέγεις 
για σνακ και όχι μόνο στα 
Εξάρχεια ανανεώθηκε, 
δημιουργώντας ακριβώς 
δίπλα του ένα νέο χώρο 
με σύγχρονο και minimal 
σχεδιασμό. Θα δοκιμάσετε 
γνήσιο ιταλικό καφέ και 
γευστικά αλμυρά και 
γλυκά σνακ κάθε μέρα 
από τις 7 το πρωί, ενώ 
το βράδυ θα πιείτε το 
ποσό σας έως αργά. Κάθε 
Τετάρτη πάρτι.

TGI FRIDAY‹S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 
6233947-8/ Υμηττού 110, Παγκράτι 
(Εμπ. Κέντρο Athens Millennium), 
210 7560544-5/ Νεοφύτου Βάμβα 2, 
Κολωνάκι, 210 722 7721/ Λ. Κηφισίας 
& Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, 210 
6475417-8/ Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982608-9/ PierOne Μαρ. Φλοίσβου, Π. 
Φάληρο, 210 9853281/ Athens Metro Mall, 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 
210 9717223 
Aπό burgers και μεξικά-
νικη tortilla μέχρι εισαγό-
μενες μπίρες και κοκτέιλ 
τεκίλας. Το πιο συμπαθη-
τικό και γελαστό σέρβις 
της Αθήνας και ντεκόρ με 
αμερικανιές που θες ώρες 
να το χαζεύεις. œΞ Μ A.V.

To ΜΑυΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223469 
Ελληνική δημιουργική κου-
ζίνα με έμφαση στις πρώ-
τες ύλες, παραδοσιακά πιά-
τα με σύγχρονες πινελιές 
σε ατμόσφαιρα  χαλαρή και 
οικεία.. Τοπ πιάτα:γαύρος 
μαρινάτος, χιουνκιάρ μπε-
γιεντί, υπέροχη σαρικόπιτα 
με ξυνομυζήθρα, γαρίδες 
με μαραθόριζα και ούζο. 
Τραπέζια μέσα και έξω στο 
πεζοδρόμιο. œ Μ

 γεύση οδήγοσ

Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071118
γιο της πόστο, με δημιουρ
γικά πιάτα του βραβευμένου 
με αστέρι Michelin σεφ 
Νίκου Καραθάνου. Το καλο
καίρι στην ταράτσα της Στέ
γης, ίσως η πιο πανοραμική 
θέα της πόλης. 

KOHENOOR
Τριπτολέμου 41, Γκάζι, 210 3455762 
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 

KUZINA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 3240133 
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. 

ΛΕΜΟΝΟ
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλόφου, Νέα 
Φιλαδέλφεια, 210 2588611
στικο ντεκόρ με τοίχους 
και έπιπλα ζωγραφισμένα 
στο χέρι. Ωραίος κήπος και 
κουζίνα με άπειρους και 
νόστιμους μεζέδες. 

✢  ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ✢
CRAZY DAISY 
Νέο μπαράκι στο 

ιστορικό κέντρο, 

ανοιχτό από νωρίς 

το πρωί έως αργά 

το βράδυ, στολισμέ-

νο με πανέμορφα 

vintage αντικείμενα 

και ‘70s lounge αι-

σθητική. Κάθε βράδυ ένας διαφορετικός dj με 

επιλογές από τις πρώτες δεκαετίες του rock ‘n’ 

roll. Πεζόδρομος Ρόμβης 18, 210 3210924.  

MONDRIAN
Πέρα από ένα 

μοντέρνο καφε-

νείο είναι και ένα 

πρωτότυπο cocktail 

bar. Παρεΐστικος, 

minimal χώρος, ό-

που θα βρείτε κρύα 

πιάτα σε ιδιαίτερους 

συνδυασμούς αλλά και δημιουργικά κοκτέιλ 

που θα σας κάνουν να δείτε το τσίπουρο, το 

ρακόμελο, την τεντούρα και άλλα παραδο-

σιακά ποτά με άλλο μάτι. Αν. Παπανδρέου 28, 

Χαλάνδρι, 210 6835556

ιστορικό πολυχώρο του Θη
σείου.Τραπέζια στον πεζό
δρομο. Κάθε μέρα για καφέ 
και φαγητό, Παρ.&Σάβ. για 
clubbing. 

ΤΑ ΣΤΑΧ
Σπυρίδωνος Τρικούπη 12, 210 3838539 
Το στέκι που επιλέγεις 
για σνακ και όχι μόνο στα 
Εξάρχεια ανανεώθηκε, 
δημιουργώντας ακριβώς 
δίπλα του ένα νέο χώρο 
με σύγχρονο και minimal 
σχεδιασμό. Θα δοκιμάσετε 
γνήσιο ιταλικό καφέ και 
γευστικά αλμυρά και 
γλυκά σνακ κάθε μέρα 
από τις 7 το πρωί, ενώ 
το βράδυ θα πιείτε το 
ποσό σας έως αργά. Κάθε 
Τετάρτη πάρτι.

TGI FRIDAY
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 
6233947-8/ Υμηττού 110, Παγκράτι 
(Εμπ. Κέντρο Athens Millennium), 
210 7560544-5/ Νεοφύτου Βάμβα 2, 
Κολωνάκι, 210 722 7721/ Λ. Κηφισίας 
& Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, 210 
6475417-8/ Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982608-9/ PierOne Μαρ. Φλοίσβου, Π. 
Φάληρο, 210 9853281/ Athens Metro Mall, 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 

ΜeZe bAZAAR 
Χειροποίητα σπιτικά 
φαγητά και γλυκά 
αλλά και πολλά 
βιβλία σε μια εκδή-
λωση που θα γίνει 
με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας 
των Ζώων και τα 
έσοδα της οποίας 
θα διατεθούν για τα 
αδέσποτα του Δήμου 
Φιλοθέης ± Ψυχικού. 
Στο Blue Bell (Α' πλα-
τεία Ψυχικού), στις 
5/10, 11.00 ± 17.00. 

Μ Η  Χ Α Σ Ε Ι Σ 

Παπαγάλος Λουμίδης
Ο αγαπημένος Λουμίδης μας μυεί 
ακόμη περισσότερο στα μυστικά 
του αυθεντικού ελληνικού καφέ, 
προσφέροντάς μας ένα ειδικά σχε-
διασμένο μπρίκι, με την υπογραφή 
ποιότητάς του, με κάθε αγορά  2 
συσκευασιών 340 γρ. Με καινούριο 
προηγμένο σχεδιασμό, ώστε  να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια 
άνεση τόσο από δεξιόχειρες αλλά και 
αριστερόχειρες και με στενότερο το 
πάνω μέρος του, το νέο μπρίκι του 
Λουμίδης Παπαγάλος σας δίνει τη 
δυνατότητα να πετύχετε το ιδανικό 
ψήσιμο αλλά και το πλούσιο καϊμάκι 
του ελληνικού καφέ.  



city beat
Του Παναγιωτη ΜΕνΕγΟΥ

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

➜ makismilatos@gmail.com

The Boy 
AmericAn Unicorn (****)

O The boy είναι ένας πραγματικός καλλιτέχνης και όσο περνάει 
ο καιρός και ο ίδιος μεγαλώνει καλά και ωριμάζει, φαίνεται να 
γίνεται όλο και πιο αποτελεσματικός και ουσιώδης.  Αντίθετα 
με τους περισσότερους της γενιάς του που ασχολούνται με την 
τέχνη (γενικότερα) και παραμένουν σε ρηχά νερά παίζοντας 
με τη φόρμα και το στιλ αλλά αδυνατώντας να αρθρώσουν ένα 
λόγο που να είναι προσωπικός και ιδιαίτερος, αυτός φαίνεται να 
εμβαθύνει, να αρθρώνει προσωπικό λόγο και να διαμορφώνει 
δικό του ύφος, να κυριαρχεί στα εκφραστικά του μέσα, να ωρι-
μάζει δημιουργικά και, κάθε φορά, να μας εκπλήσσει ευχάριστα. 
Παρ' ότι επίσης προέρχεται από μια γενιά καλλιτεχνικής πολυ-
πραγμοσύνης, καθώς πολλοί της ηλικίας του καταπιάνονται με 
πολλά (τραγούδια, σάουντρακ, σινεμά, θέατρο, γράψιμο, υπο-
κριτική), είναι ίσως ο μόνος που κατορθώνει να δίνει ενδιαφέρον 
και ζωή σε όλα όσα κάνει. 
Δείχνει να είναι ατρόμητος 
στο να παίζει με τα στιλ και 
τις φόρμες, από το κιτς ως 
το αβανγκάρντ, δεν διστά-
ζει να δανείζεται ό,τι του 
αρέσει, φαίνεται να έχει μια 
πολυδιάστατη κουλτούρα 
από πολλές και διαφορετι-
κές πηγές και, το κυριότερο: 
είναι ο ίδιος ένα καλό χωνευ-
τήρι για όλα αυτά. Κοιτάζει 
παντού, από το χέβι μέταλ 
ως την ξεφτιλισμένη ποπ και 
από τις βιντεοκασέτες των 80's ως την nouvelle vague, από τις 
τσόντες ως το αμερικάνικο free cinema, από την ποπ κουλτούρα 
μέχρι το ελληνικό «πολιτικό τραγούδι», όμως αυτό που δημιουρ-
γεί είναι ο προσωπικός του ήχος και λόγος, είτε αγγλόφωνος είτε 
ελληνόφωνος. Για τον ίδιο δεν έχει καμία σημασία, δεν θα έπρεπε 
να έχει και για εμάς. Το: � American Unicorn�  είναι ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα άλμπουμ που έχει κάνει, καθώς δίνει έμφαση στη 
μελωδία, η ερμηνεία έχει προσωπικότητα, το μελοδραματικό 
ύφος τού επιτρέπει επιπλέον συναισθηματική έκθεση, οι στίχοι 
είναι σε υψηλό επίπεδο και το χωνευτήρι που λέγαμε λειτουργεί 
άψογα με υλικά που μπορείς να συναντήσεις στους Pink Floyd, 
τον David Bowie ή τους Fleetwood Mac. Επειδή ο The boy περι-
γράφει εξαιρετικά το περιεχόμενο του δίσκου σ' ένα σημείωμα 
που συνοδεύει την κυκλοφορία του, θα μου επιτρέψετε να παρα-
θέσω ένα μέρος από τα δικά του λόγια γι' αυτό το άλμπουμ:
 
«Ο Αμερικάνος Μονόκερος είναι μια ποπ διαστρέβλωση. 

[...] Είναι τα ξυρισμένα παιδιά του «Πρίγκιπα του Σκότους», 
που τα ξύπνησε η πανούκλα του 1999.
Είναι ο Max Headroom, που γελάει ακόμα σπασμωδικά στα 
όνειρά μου.
Είναι η αποτρόπαια ομοιομορφία των cheerleaders.
Είναι το Last House on the Left, όπου σκοτώνουμε την ομορφιά 
και την ευμάρεια.
Είναι τα Lost Boys της Σάντα Κάρλα, που παρακαλούν τον Θεό να 
μην τους αλλάξει.
Είναι ο Bret Easton Ellis, που έχει το κλειδί για τα λάθος δωμά-
τια.
Είναι η Mia Sara, που θέλει να σκοτώσει τον Μονόκερο και ας 
βυθιστούμε όλοι μετά στο σκοτάδι.
Είναι αυτός που όταν ήμουνα μικρός με άγγιξε περίεργα.
Είναι το να μεγαλώνεις το 1981 στην γκρίζα Αθήνα και να τη 
νιώθεις σαν το Κίτρινο Λος Άντζελες.

Λες ότι αφού ο Αμερικάνος Μονόκερος
είναι όλα αυτά, τότε πώς μπορεί να μην υπάρχει;
Σου απαντώ: "Αναρωτιέσαι ποτέ πώς θα ήμασταν αν δεν βλέπα-
με τα λάθος όνειρα;"»

Nina-Kraviz

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ
❱❱ Aιωρούμενη από τα σύννεφα η ελληνική πραγματικό-

τητα μαθαίνει τα πρωτάκουστα έργα και νύχτες της ΧΑ 

ανάμεσα σε διαφημίσεις super bra, προσοχή στις απο-

μιμήσεις, τη θεωρία των άκρων και πρακτικές  μεγιστο-

ποίησης πολιτικού οφέλους.❱❱ «Δεν τους ξέρατε, τέτοια 

αθωότητα στις μέρες μας;» Ο Θείος Νώντας ξέρει… 

❱❱ Αναμενόμενο sold out οι μεταμορφώσεις των ARTefacts 

Ensemble στα τραγούδια του K. Bήτα στη Στέγη, σε ένα 

συναρπαστικό μουσικό twist.❱❱ Στην ίδια Στέγη, νέα, επιτέ-

λους, δουλειά από τον Λένο Χρηστίδη, με «Το Τρένο» που 

θα παρουσιαστεί από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο του 

2014 από την ομάδα Grasshopper σε σκηνοθεσία Σοφίας 

Βγενοπούλου. Οι ήρωες και η αρχική ιστορία δημιουργή-

θηκαν από κοινού με τους μαθητές του 14ου Λυκείου Πε-

ριστερίου.❱❱ Μέχρι τότε προλαβαίνεις να ξεθάψεις τη σου-

ρεάλ βιβλιογραφία του Λένου με  τα Χαστουκόψαρα στον 

Πάγο. ❱❱ Μαραθώνιο μουσικό αφιέρωμα από την Καμερά-

τα και το μαέστρο της, Γιώργο Πέτρου, σε ένα εκλεκτικό 

ρεπερτόριο από συνθέτες όπως oι Μax Richter, John Cage, 

R. V. Williams, Philip Glass (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ε-

ναρξη 20.30. Είσοδος από €5 (άνεργοι) ως €28, στις 5/10) 

❱❱ Μπορείς να επιλέξεις τη δική σου «εποχή» μπαινοβγαί-

νοντας ανάμεσα στις παύσεις. Και τις σιωπές. 

❱❱ Silence Γιώργος Πέτρου φ
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ΖΑΛΗΣ ξεκίνηΜα
Η σεζόν ξεκινά κανονικά 
με 3 σπουδαία events

➊MAURICE FULTON
Την προηγούμενη (ή μήπως προτελευταία;) 
φορά που ο εξαιρετικός παραγωγός από τη 
Βαλτιμόρη είχε έρθει στην Αθήνα, το τότε 
κραταιό Yoga Bala στου Ψυρρή είχε πάρει φω-
τιά. Γιατί το όνομα του Maurice Fulton ταυτίζε-
ται με το καλό γούστο. Προοδευτικός παρα-
γωγός, είτε με τους πειραματικούς Mu είτε με 
τους παραληρηματικούς electro-jazz Syclops, 
ευφάνταστος DJ που έχει ψηλά στην ατζέντα 
του το boogie και θαυμάσιος remixer (πιο πρό-
σφατο dancefloor hit, ο τρόπος που είδε το 
ραδιοφωνικό � The Fall�  των Rhye). 
Την Πέμπτη 3/10 ανοίγει τη σεζόν για το Pixi 
και τον Κορμοράνο (μαζί του ο Dynamons, €5)

➋ DUMBO GETS MAD (βλ. σελ. 29)

➌ DUBFIRE 
Η ομάδα Evolution κλείνει 1 χρόνο στην αθη-
ναϊκή dance σκηνή και διοργανώνει ένα μαζικό 
event με πρωταγωνιστή τον Dubfire (1/2 των 
Deep Dish που κάποτε μας επισκέπτονταν κά-
θε δεύτερο Σαββατοκύριακο). Το line-up συ-
μπληρώνουν οι Advent Vs Industrialyzer[Live], 
Tommy Four, Seven, Shaded, καθώς και οι δι-
κοί μας Axel Karakasis και RENA. 
Ετοιμάσου για πολύ κόσμο, 2.500 είναι η χω-
ρητικότητα, στην Ιερά Οδό (5/10, €10) Dubfire

MODULATION 008 
Με καλεσμένη την 

ιταλίδα techno 

dj Micol Danieli 

και μαζί της τον 

δικό μας George 

apergis και τους 

Mr. M & simos 

ares από Cannibal 

Radio. την Παρα-

σκευή 4/10 στον 

πολυχώρο iT the 

Place, Κλεισόβης 

10, Εξάρχεια, από 

τις 23.00 με ελεύ-

θερη είσοδο.
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Του ΜαΚη ΜηλατΟΥ

musicmusicvoice
το sOUNDtraCK THσ Πολησ

Του γιωργΟΥ ΔηΜητραΚΟΠΟΥλΟΥ ➜ gdim400@gmail.com
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Cafes/Bars/
snaCks

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

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

bLUe 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. 

ΒΡΑζιΛιΑνΑ
Αρκάδων 4, πλ. Μερκούρη, Πετράλωνα, 
211 7108428 Το μαγαζί που 
σύστησε τα Πετράλωνα στο 
ευρύ κοινό, θα σε καλο-
δεχτεί όποια κι αν είναι η 
διάθεσή σου: για καφέ και 
επιτραπέζια, ποτό ή κοκτέ-
ιλ, ρακή και μεζέ, κρασί και 
φαγητό. Με δύο χώρους, ο 
ένας πιο… καθιστικός και 
ο άλλος να παραπέμπει 
σε μπαρ. 

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. 

DOC's 
Σμύρνης 23 & Προύσσης, Νέα 
Φιλαδέλφεια, 210 2513463 Σε 
σκανδιναβικό μίνιμαλ στιλ, 
με ανοιχτόχρωμα ξύλα και 
βιομηχανικές πινελιές, 
προσφέρει καφέ, τσάι, 
ροφήματα, βάφλες, σνακ, 
σαλάτες, κρύα πιάτα, γλυκά, 
παγωτά, εκλεκτά κρασιά, 
cocktails, συνοδεία house 
μουσικής (το βράδυ). 

FLOCaFe LOUNGe bar & 
restaUraNts      
Κολωνάκι, Σόλωνος 10 / Νέα Σμύρνη, 
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 210 9343.003 / 
Nερατζιώτισσα, The Mall Athens Μαρούσι, 
210 6107.350 / Νέα Μάκρη, Ποσειδώνος 
και Χαράς, 22940 91164 / Δέλτα Φαλήρου, 
εμπ. κέντρο South Polis, Παλαιά Λ. 
Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη, 210 9411.070 /
Γλυφάδα, Λαζαράκη 26, 210 9680.177 / 
Nέα Φιλοθέη, Λ. Κηφισίας 15, 210 
6839.222 / Ίλιον (Escape Center), πάροδος 
Λ. ∆ημοκρατίας Πύργος Βασιλίσσης, 210 
2323.510, Ν. Σμύρνη, 25ης Μαρτίου 11 
κεντρική πλ. Ν. Σμύρνης, 210 9350.320 /
Πόρτο Ράφτη, Λ. Αυλακίου 86, Αυλάκι, 
22990 71330 
Τα γνωστά cafés σε lounge 

στιλ, για όλες τις ώρες της 
ημέρας, κουζίνα με 

ελληνικές και διεθνείς 
επιρροές, ποικιλία 
ροφημάτων και 
γλυκών αλλά και 
απολαυστικά 
cocktails. 

FLOraL bOOKs + 
COFFee 
Θεμιστοκλέους 80, πλ. 

Εξαρχείων, 210 5226.609 Το 
ιστορικό στέκι της 

πλατείας Εξαρχείων 
άνοιξε ξανά τις πόρτες 

του στην μπλε 
πολυκατοικία. Για καφέ, 
ποτό, διάβασμα στο νέο 
χώρο του βιβλιοπωλείου και 

με πολλές εκδηλώσεις.  Θα 
δεις συγγραφείς να βάζουν 
μουσική ή να φτιάχνουν 
ποτά, «διαφορετικές» 
συνεντεύξεις Τύπου και 
μαχητικές συζητήσειςστο 
πνεύμα της πλατείας. Πολύ 
καλό βιβλιοπωλείο (και με 
ξένο Τύπο) στο βάθος.

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

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

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

Κουμπί
Εθνικής Αντιστάσεως 2, Άνω Ιλίσια  
Επιτραπέζια και καφές το 
πρωί, soul, jazz, funky και 
alternative ρυθμοί παρέα με 
κοκτέιλ το βράδυ. 

ΚΩνειΟ
Σωκράτους 23, Χαλάνδρι  Το 
χαρακτηρίζει μια μάλλον 
«ευέλικτη» ταυτότητα, 
καθώς λειτουργεί ως café, 
bar αλλά και gallery. Όσο 
για το μουσικό μενού, 
να είστε προετοιμασμέ-
νοι να ακούσετε από 
Vivaldi, Mozart, Bach και 
Etta James μέχρι Joe 
Strammer και Lemmy. 

ΛΟΥΚΟΥμι
Πλατεία Αβησσυνίας 3, Μοναστηράκι 
Ένας μεγάλος εσωτερικός 
χώρος, ωραία 
διακοσμημένος, 
νεαρόκοσμος, συχνά με 
παζάρια ρούχων, και μια 
ταράτσα που βλέπει 
κατευθείαν στην Ακρόπολη. 
Με πολύ καλές τιμές, από 
νωρίς το πρωί.  

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

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

PassePartOUt  
Σκουφά 47-47, 210 3645.546 Με 
φανατικούς θαμώνες πρωί 
και βράδυ, το Passepartout 
διαθέτει μια εξαιρετική 
λίστα από κοκτέιλ, καλή και 
οικονομική μεσογειακή 
κουζίνα και ένα μεγάλο 
κατάλογο κρασιών. Με dj 
συνήθως από το μεσημέρι 
και τα καθιερωμένα, πλέον, 
απογευματινά πάρτι του 
Σαββάτου (που κρατάνε 
μέχρι αργά). 

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.

saN teLMO 
Χαϊμαντά 25, Χαλάνδρι  Άρωμα 
γειτονιάς του Μπουένος 
Άιρες σε μια πανέμορφη 
αυλή, με μεγάλη ποικιλία 
από βότανα και τσάγια, 
ενημερωμένο μπαρ και 
μουσικές που κινούνται 
γύρω από jazz, electro, 
swing έως και ροκ. 

taF 
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 210 3238.757 
Η μικρή πόρτα στο στενάκι 
της Νορμανού δεν μπορεί 
με τίποτα να σε προϊδεάσει 
γι’ αυτό που θα συναντή-
σεις μέσα. Μια μεγάλη 
παλιά αθηναϊκή αυλή, με 
τα παλιά σπιτάκια να απο-
τελούν χώρους εκθέσεων, 
μια μεγάλη μπάρα, συχνά 
live και τον ουρανό πάνω 
από το κεφάλι σου. 

ΤΖίΖ 
Ναυαρίνου 12, 210 3633.120 
Alternative χαρακτήρας σε 
ρυθμούς funk, jazz, indie 
και ροκ, με πολλά πάρτι και 
μουσικά events αλλά και 
ένα πιο ήσυχο προφίλ τις 
πρωινές και μεσημεριανές 
ώρες, όταν θα 
σερβιριστείτε ιδιαίτερα και 
προσεγμένα πιάτα. 
Ατμόσφαιρα που θυμίζει 
αθηναϊκό κέντρο. 

Αν CLUB
Σολωμού 13-15, Εξάρχεια
4/10: Potergeist. 5/10: 
Deus Ex Machina.

ΒΑDMiNtON
Oλυμπιακά ακίνητα, γου-
δή, 210 8840600
5/10: Antonio Canales 
Gala Flamenca.

Βίοs 
Πειραιώς 84, 210 3425335
4/10: Teardrops. 5/10: 
Freddie F & Bianca. 

ΒΟΤΑνιΚΟΣ LIVE STAGE
kασσάνδρας 19, 210 
3473835
Παρ. & Σάβ. Αντύπας - 
Κουρκούλης - Ηλιάδη. 

DeatH DisCO
ωγύγου 16, Ψυρρή 
4/10: Xiu - Melatonini. 

eNZΖO De CUba
αγ. Παρασκευής 70-72, Πε-
ριστέρι, 210 5782610
Πέμ. Νoche Latino με 
την Mariela Nelson. 
Παρ. Pedro Santana + 
Xoρόραμα dance team. 
Σάβ. Pedro Santana. 
Κυρ. Bachata, Kizomba 
& Dembow Night Pedro 
+ Vaso Vilegas. Δευτ. 
Βrasilian Party. Tρ. Salsa 
Romantica. 

FaUst
Καλαμιώτου 11, Μονα-

στηράκι, 210 3234095
7/10: Los Dos O Mas. 

FUZZ
Πειραιώς 209, 210 
3450817
4/10: Schoolly-D. 

HaLF NOte
τριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213310 
3/10: Duo Fina. 4/10: 
Γιώργος Σπανός. 5&6/10: 
Oι Άσσοι του Loui 
Salvador.

ΚυΤΤΑΡο
Hπείρου 48, 210 8224134
4/10: λάκης Παπαδόπου-
λος ± Γιάννης Γιοκαρίνης. 
5/10: The Bullets. 

ΡΟμΑνΤΣΟ
αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια
5/10: Trouble.
 
ΡΥΘμΟΣ STAGE
Μαρίνου αντύπα 38, ηλι-
ούπολη, 210 9750060
Παρ. Ραλλία Χρηστίδου. 
Σάβ. Γιώργος Καζαντζής.
 
siX D.O.G.s
αβραμιώτου 6-8, 210 
3210510
3/10: Travel Mind 
Syndrome ± Satelights. 
4/10: Dumbo Gets Mad 
±King Elephant. 5/10: 
Moullinex. 6/10: Γ. Παλα-
μίδας ± Χείλια Λουλούδια. 
8/10: M. Λατσίνου ± Χ. 
Αλεξόπουλος. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ νΟΤΟΥ
φραντζή και Θαρύππου 
35-37, 210 9226975 
ΚΕντριΚη ΣΚηνη Σάβ. 
Δημήτρης Ζερβουδάκης. 
PlUs Σάβ. Ησαίας Ματιά-

μπα ± Μύρωνας Στρατής. 
ClUB  Παρ. & Σάβ. House 
Band & Γ. Τεντζεράκης. 

ΤίΚί
φαλήρου 15, Κουκάκι
6/10: Boogie Belgique σε 
live dj set.

aΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΗΡΩΔειΟ
ακρόπολη
3/10: Δ. Καλαντζής ± 
Dulce Pontes σε έργα Χα-
τζιδάκι, Θεοδωράκη.

ιΑνΟΣ
Σταδίου 24, 210 3217810
5/10: Γιάννης Κότσιρας 
unplugged.

MEΓΑΡΟ μΟΥΣιΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
210 7282000 
5/10: «Eugene Onegin» 
- live μετάδοση από 
Μetropolitan Opera 
της νΥ. 9/10: Κyklos 
Ensemble. 

ΣΤεΓΗ ΓΡΑμμΑΤΩν ΚΑι 
ΤεΧνΩν
λ. Συγγρού 107-109, 210 
9005800
5/10: Καμεράτα σε μου-
σική διεύθυνση Γιώργου 
Πέτρου. Συμμετέχουν 
η χορωδία του Δήμου 
Αθηναίων, σολίστ και το 
κουαρτέτο Tetraktys. 

ΤεΧνΟΠΟΛΗ ΔΗμΟΥ ΑΘΗ-
νΑιΩν
Πειραιώς 100, γκάζι, 
210 3475518
4-5-6/10: 2o Vinyl Is Back. 

Μουσίκεσ σκηνές liVe

ΤΗΕΟDORE στο κοο-κοο

ο
πτικοακουστικό perfoming act με κουαρτέτο εγχόρδων, κρουστά, 
κιθάρες και αναφορές σε avant rock και ambient ύφος. Θεατρικότη-
τα, μελωδία και παραδοξότητα (έναρξη 21.30, είσοδος με ποτό €12). 

Στις 4/10. 
*Μια ημέρα μετά hip hop event με τον Εισβολέα και guests (έναρξη 
21.00, είσοδος με ποτό €8). 

ΚΟΟ ΚΟΟ, Iάκχου 17, Γκάζι, 210 3450.930 

διασκέδαση οδηγοσ

ΜΗ ΧάΣειΣ! 
το wine restaurant 

Vinoterra φιλοξενεί το 
Κτήμα Δουλουφάκη και 

προσκαλεί σε ένα γευστικό 
ταξίδι συντροφιά με τα κρασιά 
του κτήματος. Στις 3/10, 20.30, 

Μαρίνου αντύπα 74-76, νέο 
ηράκλειο, 210 2717554 

(€28/άτομο). 

εμείς στο γραφείο από εκεί 
παίρνουμε). Ανοιχτό από το 
πρωί και για snacks έως 

mainstream rock funky 

 Νέος all 

22990 71330
Τα γνωστά cafés σε lounge 

στιλ, για όλες τις ώρες της 
ημέρας, κουζίνα με 

ελληνικές και διεθνείς 
επιρροές, ποικιλία 
ροφημάτων και 
γλυκών αλλά και 
απολαυστικά 
cocktails. 

FLOra
COFFee
Θεμιστοκλέους 80, πλ. 

Εξαρχείων, 210 5226.609
ιστορικό στέκι της 

πλατείας Εξαρχείων 
άνοιξε ξανά τις πόρτες 

του στην μπλε 
πολυκατοικία. Για καφέ, 
ποτό, διάβασμα στο νέο 
χώρο του βιβλιοπωλείου και 

ΜΗ ΧάΣειΣ! 

το wine restaurant 

Vinoterra φιλοξενεί το 

Κτήμα Δουλουφάκη και 

προσκαλεί σε ένα γευστικό 

ταξίδι συντροφιά με τα κρα-

σιά του κτήματος. Στις 3/10, 

20.30, Μαρίνου αντύπα 

74-76, νέο ηράκλειο, 210 

2717554 (€28/άτομο). 
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θέατρο Tου Δημητρη μαστρογιαννιτη

Πώς βουτάμε στο παρελθόν; Τι ανα-

ζητάμε σ’ αυτό; Πώς διαχειριζόμαστε 

τοτεμικά πρόσωπα, όπως η «Στέλλα» 

– ναι, η ηρωίδα της ταινίας του Μιχάλη 

Κακογιάννη και πιο πριν η θεατρική «με 

τα κόκκινα γάντια» του Ιάκωβου Κα-

μπανέλλη. Με νοσταλγία; Με δέος ή με 

απορριπτικό μίσος; Με μεταμορφωτική 

διάθεση, φαίνεται να λέει ο σκηνοθέτης 

της παράστασης, Γιάννης Σκουρλέτης, 

που πήρε στα χέρια του κείμενο γδαρ-

μένο από το πάθος και λερωμένο από το 

αίμα από ποιήτρια που ο σκληρός ρομα-

ντισμός είναι καρφίτσα περασμένη στην 

καρδιά της. Γλυκερία Μπασδέκη, το ονο-

ματεπώνυμό της. 

Α
υτή έβαλε στο στόμα της Στέλλας 
λόγια όπως: «και να σου πω κάτι που 
δεν το ξέρει κανείς;… Θ’ αγαπήσω κι 
άλλον μετά από σένα, έτοιμο τον έχω, 

έρχεται, τον μυρίζω, είμαι σκύλα σ’ αυτά, υ-
γραίνεται η μύτη μου… Θα τον αγαπήσω όσο 
δε με παίρνει… και θα τον αφήσω κι αυτόν, 
Αλεκάκι…». Ο σκηνοθέτης τα άκουσε 
και την έριξε σε αρένα να σκοτώσει τους 
ταυρομάχους εραστές της. Γιατί ετούτη η 
Στέλλα σκορπίζει το θάνατο, καθώς ανα-
ζητάει την ισορροπία μεταξύ του εδώ και 
του εκεί, του πριν και του μετά. Η Στέλλα 
είναι μόνιμα σε μια αναμονή –με μια βα-
λίτσα στο χέρι– όπως και μια ολόκληρη 
χώρα, έτοιμη να φύγει για τη γη της ε-

παγγελίας.
Η παράσταση στήθηκε για τα Σφαγεία 
και τώρα έκανε πέρασμα από το Ίδρυμα 
Κακογιάννη (δεν μπορείς να μη σκεφτείς 
την ταύτιση). Μπορεί το μαύρο χρώμα να 
συμμάζευε το βλέμμα, όλα όμως έδειχναν 
πως ήθελε την ανοιχτωσιά και τη σκόνη 
για να απλωθεί ο μαδημένος επιτάφιος 
μπροστά στο πάλκο, όπου η Στέλλα με τα 

τραγούδια της θα 
σκοτώσει.
Σ τ η  σ κ ην ή δύο 
γυναίκες: Από τη 
μια η Στέλλα, ένα 
εύθραυστο αερι-
κό, έτοιμο να α-
νέλθει, με το σώ-
μα, το πρόσωπο 
και τη φωνή της 
Λένας Δροσάκη. 
Από την άλλη, η 
Μαριέττα της Μα-
ριάνθης Παντε-
λοπούλου. Γήινη 
και βαριά, να λει-

τουργεί σαν αντίβαρο. Όνειρο απέναντι 
στο ρεαλισμό. Ανάμεσά τους η τσαρου-
χική φιγούρα ενός τριανδρικού εραστή 
(Μίλτος/Αλέκος/Αντώνης) - Αινείας 
Σταμάτης. Αγία Τριάδα υποκριτικής. 
Η Στέλλα Travel είναι ένα ταξίδι στην ο-
μορφιά και την αμαρτία που μπορεί να 
προσφέρει το εμπνευσμένο θέατρο. ●

Mε λένε Στέλλα
Στέλλα Travel: η γη της επαγγελίας. Μια παράσταση 
των Bijoux de kant.

Ο σκηνοθέτης 
άκουσε τα 
λόγια και 
την έριξε 

σε αρένα να 
σκοτώσει τους 
ταυρομάχους 
εραστές της.
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θέατρο
Γιοι και κόρες
«Συνειδητοποίησα με το θάνατο του παππού μου 

πως ελάχιστα γνωρίζουμε για τη ζωή των ανθρώ-

πων της τρίτης ηλικίας. Έτσι, έφερα στην ομάδα μας 

το 2011 την πρόταση να συλλέξουμε αφηγήσεις η-

λικιωμένων – καταλήξαμε σε 85 ιστορίες, μέσω των 

οποίων ξετυλίγεται και η Ιστορία της Ελλάδας. Ό-

ποτε συνειδητοποιούσαμε πως οι αναμνήσεις τούς 

έφερναν σε δύσκολη θέση, αφήναμε την ιστορία 

τους και πηγαίναμε παρακάτω. Σ’ ένα σπίτι στη Θεσ-

σαλονίκη, όπου σε όλους τους τοίχους υπήρχαν 

μετάλλια από αγώνες, η κυρία του σπιτιού μιλούσε 

συνέχεια, σε ενεστώτα χρόνο, για τα 2 παιδιά της – 

μετά έμαθα από τον εγγονό της πως είχαν πεθάνει 

και τα δύο. Κάποιες από τις 12 ιστορίες της παρά-

στασης είναι συμπίλημα διαφορετικών αφηγήσε-

ων. Η ιστορία των Κεφαλλονιτών που περιγράφουν 

την ημέρα του σεισμού, ενώθηκε με τις αφηγήσεις 

αυτών που "νοίκιασαν" τα σπίτια τους για να γυρι-

στεί "Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι".

Θέλαμε να βρούμε μια καινούρια γλώσσα αφήγη-

σης· το πώς λέμε μια ιστορία ώστε να ακουστεί 

ενδιαφέρουσα, χωρίς μελοδραματισμούς. Στο θέ-

ατρο παίζουμε πολύ συναισθηματικά. Οι αληθινοί 

αφηγητές μάς έδειξαν άλλο δρόμο αφήγησης. Κα-

νένας τους δεν ήταν δραματικός ή μίζερος. Μας 

έδειξαν πως υπάρχει ποίηση στη ζωή. Βλέποντας 

την έκπληξή μας, ο κύριος που πήγε με τη βέσπα 

από την Ελλάδα στη Γερμανία, προκειμένου να α-

ποκαλύψει τον έρωτά του σε μια Ελληνίδα, είπε, με 

πολύ φυσικό τρόπο: "Μα αφού την αγαπούσα!". 

Όσοι έζησαν όντως δύσκολα χρόνια, και η ζωή 

τους σημαδεύτηκε από ανθρώπινες απώλειες, α-

ποδείχθηκαν οι πιο συμπαγείς αφηγητές. Ξέρουν 

πως η ζωή βρίσκει τελικά τον τρόπο της. Μας δεί-

χνουν πως έχουμε χάσει το μέτρο της αξιολόγη-

σης των δυσκολιών. Σ’ ένα χωριό ζει μια οικογένεια 

κοντά στο σπίτι αυτού που στην Κατοχή κατέδωσε 

μέλη της κι αυτά τουφεκίστηκαν. Πολλά χρόνια 

αργότερα, όταν ο τελευταίος έχασε το παιδί του, 

πήγε στην οικογένεια και αποκάλυψε πως αυτός 

ήταν ο καταδότης. "Το ξέραμε", ήταν η απάντησή 

τους, "αλλά δεν ήξερες τι έκανες". Αυτοί οι άνθρω-

ποι σήμερα έχουν φιλικές σχέσεις. 

Σχεδόν όλοι οι πραγματικοί αφηγητές έχουν έρ-

θει κι έχουν δει την παράσταση. Στον καθένα τους 

επενεργεί διαφορετικά. Άλλοι κλαίνε και άλλοι α-

νακαλύπτουν πράγματα για τον εαυτό τους. Μια 

κυρία ήρθε και μας είπε: "Βλέποντας τη ζωή μου 

επί σκηνής κατάλαβα πόσα λάθη έκανα κι εγώ". 

Ένας κύριος μάς αποκάλυψε: "Είμαι η... κόρη της 

ιστορίας με τα ναρκωτικά. Συνειδητοποίησα πόσα 

πράγματα έκανε η μητέρα μας για εμάς". 

Τελικά, το νήμα που μπορεί να συνδέει τις ιστορί-

ες είναι η αναζήτηση ενός συντρόφου. Εκτός από 

τους μετανάστες που στις ιστορίες τους πρόκρι-

ναν την απόκτηση χρήματος, όλοι οι υπόλοιποι, 

ανεξάρτητα από δυσκολίες και απώλειες, μιλούσαν 

για τον έρωτα. Γι’ αυτό και ο υπότιτλος της παρά-

στασης: "Μια παράσταση για την αναζήτηση της 

ευτυχίας"». 

Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 
Νέος Κόσμος, 210 9212.900

Άουστρας ή Η Αγριάδα
«Σκηνοθετώ το ένα από τα δύο μονόπρακτα που 

το Εθνικό θέατρο ανέθεσε σε 2 συγγραφείς να 

γράψουν, με θέμα τον ξένο, και παρουσιάζονται 

μαζί [σ.σ. μαζί με το “Αόρατη Όλγα” κάτω από τον 

τίτλο “Ξένος”]. Η Λένα Κιτσοπούλου έγραψε για 

έναν τουρίστα που πέφτει θύμα βίας Ελλήνων. Το 

πρώτο που με συγκίνησε σ’ αυτό το έργο είναι η 

προφορικότητά του. Σχεδόν δεν πιστεύεις πως 

υπάρχει από πίσω κείμενο – νομίζεις πως βλέπεις 

ανθρώπους που γνωρίζουν απλώς τη συνθήκη και 

μιλούν εκεί μπροστά μας. Τρεις σημερινοί Έλλη-

νες, για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα, καλούν 

στο σπίτι τους έναν τουρίστα για να περάσουν το 

βράδυ μαζί. Θέλουν να του δείξουν τι σημαίνει ελ-

ληνική φιλοξενία – θα καταλήξει σε αγριότητα. 

Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως οι τρεις Έλληνες 

δεν εμφανίζουν κάποιες ιδιαίτερες ρατσιστικές 

συμπεριφορές, ώστε να δικαιολογείται η εξέλι-

ξη. Στην αρχή γελάς μαζί τους. Μέχρι που αρχίζει 

η ανατροπή. Υπάρχουν πολλοί θεατές που δεν 

το αντέχουν. Νιώθουν προδομένοι από τη μετα-

στροφή των ηρώων, γιατί σχεδόν έχουν ταυτι-

στεί μαζί τους. 

Μπορεί να πει κάποιος πως είναι ένα προβοκατό-

ρικο έργο, αλλά στην τελική ίσως έτσι να πρέπει 

να γίνεται προκειμένου να αφυπνιστούν συνειδή-

σεις. Δεν θέλω να κάνω εύκολη πολιτική ανάλυση. 

Σίγουρα οι κοινωνικές συνθήκες βοηθούν στο να 

ενισχυθούν φαινόμενα όπως αυτό της Χρυσής 

Αυγής, αλλά δεν φτάνει αυτό, γιατί στους κόλ-

πους της βρέθηκαν και άνθρωποι χωρίς οικονο-

μικά προβλήματα. Νομίζω πως το έργο θέλει να 

δείξει ότι όσο συμπεριφερόμαστε ως κλειστό έ-

θνος, που δεν θέλει να επικοινωνήσει με τους 

άλλους, άρα αντιμετωπίζει όλους τους 

ξένους ως δυνάμει εχθρούς, εύκολα 

μπορούμε να καταλήξουμε σε βίαι-

ες συμπεριφορές, προκειμένου 

να πείσουμε τον άλλο πως πρε-

σβεύουμε το σωστό. Στη θέση 

του έθνους μπορείς να βάλεις 

οποιοδήποτε περίκ λεισ το 

σύστημα ή μια φανατισμένη 

ομάδα». 

Θησείον - ένα θέατρο για τις τέ-
χνες, Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, 210 
5255.444, από 3/10

Γιαννης 
Καλαβριανος x 2
Σκηνοθέτησε δύο μεγάλες θεατρικές επιτυχίες, 
που δικαίως επαναλαμβάνονται. Η μία αναφέρεται
στο παρελθόν και η άλλη στο ελληνικό παρόν.
Και οι δύο όμως προ(σ)καλούν το θεατή να πάρει θέση.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ 

 Μια κυρία 
ήρθε και μας 

είπε: 
«Βλέποντας 
τη ζωή μου 
επί σκηνής 
κατάλαβα 
πόσα λάθη 

έκανα 
κι εγώ». 
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  Χ-tube ή Σκάρλετ Γιόχανσον;του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Gloria ***
ΣκηνοθεΣία: Σεμπάστιαν Λέλιο

Με τουΣ: Πολίνα Γκαρσία, Σέρτζιο Χερνάντεζ

Δεν θα βρείτε πολλές ταινίες με ηρωίδα μια σχεδόν εξηντά-

ρα γυναίκα που αντί να βυθιστεί στην απόγνωση και τη μο-

ναξιά, δοκιμάζει συνειδητά και με απόλυτη συναίσθηση της 

ηλικίας της, να συνεχίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

ζωή της. Η ηρωίδα της ταινίας είναι μια χωρισμένη εδώ και 

χρόνια γυναίκα, που δεν το βάζει κάτω. Όχι ότι κάτι τραγικό 

συμβαίνει στη διάρκεια αυτής της αισιόδοξης και θετικής 

δραμεντί, αλλά σε μια κοινωνία εμμονική με τη νιότη και την 

ατσαλάκωτη ομορφιά, μια γυναίκα σαν την Γκλόρια απο-

τελεί παράδοξο. Χάρη στο καλογραμμένο σενάριο και την 

εξαιρετική σκηνοθεσία του Λέλιο, που δίνει οντότητα και ξε-

κάθαρη υπόσταση στην ηρωίδα του και στη συναρπαστική 

ερμηνεία της θαυμάσιας Πολίνα Γκαρσία, το φιλμ δεν γίνεται 

ποτέ διδακτικό ή μελοδραματικό, υπερβολικά σοβαρό ή 

αστείο, με τον τρόπο μιας καρικατούρας. Αντίθετα, πετυχαί-

νει τη σπάνια εκείνη ισορροπία ανάμεσα στην κινηματογρα-

φική γλώσσα και τη συναισθηματική αλήθεια, και πετυχαίνει 

να χτίσει μια ταινία που δεν μοιάζει καθόλου με τίποτα απ' 

όσα περιμένεις να δεις, ξεπερνώντας κατά πολύ τις όποιες 

προσδοκίες ή προκαταλήψεις μπορεί να είχες. 

Επικίνδυνο Κύκλωμα (closed circuit) **
ΣκηνοθεΣία: Τζον Κρόουλι

Με τουΣ: Έρικ Μπάνα, Ρεμπέκα Χολ, Τζιμ Μπρόαντμεντ, Σίαραν 

Χιντς

To φιλμ δοκιμάζει να χτίσει ένα ιδιόμορφο μείγμα ταινίας 

αγωνίας και δικαστικού δράματος, παίρνοντας ως αφορμή 

μια τρομοκρατική επίθεση σε μια κλειστή αγορά του Λον-

δίνου. Η ιστορία του χτίζεται γύρω από δύο δικηγόρους 

που μοιράζονται ένα ερωτικό παρελθόν που κάνει τη σχέση 

τους ακόμη πιο περίπλοκη. Το «Επικίνδυνο Κύκλωμα» θα σας 

βοηθήσει πιθανώς να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο 

που λειτουργεί το βρετανικό δικαστικό σύστημα, όμως δεν 

θα ανεβάσει σχεδόν ποτέ την αγωνία στα επίπεδα που θα 

περιμένατε. Στη μετά το τηλεοπτικό «Homeland» εποχή, άλ-

λωστε, περιμένει κανείς έναν πιο ενδιαφέροντα και πλούσιο 

σε ανατροπές χειρισμό θεμάτων που αφορούν την τρομο-

κρατία, τις μυστικές υπηρεσίες και την εθνική ασφάλεια, απ' 

ό,τι προσφέρει το συγκεκριμένο φιλμ. Ο Έρικ Μπάνα και η 

Ρεμπέκα Χολ δεν μοιάζουν ακριβώς εμπνευσμένες επιλογές 

στους κεντρικούς ρόλους ±  έχουν την απαραίτητη σοβαρό-

τητα για να σε πείσουν για τη δικηγορική ιδιότητά τους, αλ-

λά όχι τον ηλεκτρισμό που θα περίμενες από δυο ήρωες που 

μοιράζονται ένα κοινό παρελθόν κι ένα αβέβαιο μέλλον. 

Ένα ποτό πριν και ένα τσιγάρο μετά Κάτι έχεις εδώ

-Οι 
ταινίες είναι 

διαφορετικές από το 

πορνό, Τζον. Δίνουν 

βραβεία στις ταινίες.

-Και στο πορνό δίνουν 

βραβεία. (η Σκάρλετ Γιόχανσον επιχει-

ρεί να εξηγήσει στον τζόζεφ Γκόρντον 

Λέβιτ τη διαφορά μεταξύ πορνό

και σινεμά, στο ÇΔον 

ΖουάνÈ.)

>>>  Ο Ισλανδός Μπαλτάζαρ Κορμακούρ σκη-

νοθετεί τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και τον Μαρκ 

Γουόλμπεργκ σε μια σβέλτη περιπέτεια μπερδεμένων 

ταυτοτήτων, όπου δύο εκπρόσωποι του νόμου, που 

ο ένας αγνοεί την αληθινή ταυτότητα του άλλου, βρί-

σκονται απέναντι στη CIA. «2 Guns»**, δύο αστεράκια. 

>>>  Ούτε η παρουσία του Τζέρεμι Άιρονς στο ρόλο ε-

νός καθηγητή που ψάχνοντας μια μυστηριώδη γυναίκα 

παίρνει το «Νυχτερινό Τρένο για τη Λισσαβόνα» (Night 
Train to Lisbon)* ½ , αποτρέπει από την αίσθηση μιας από-

λυτα άνευρης, ψεύτικης και βαρετής ταινίας. Ίσως ήρθε 

η ώρα ο βετεράνος Μπίλε Όγκουστ να βγει στη σύνταξη. 

>>>  Για τους φαν των Metallica, το «Metallica Through 
the Never», του Νιμρόντ Ατάλ, φιλοδοξεί να γίνει κάτι 

παραπάνω από ένα concert film, ένα θρίλερ φαντασί-

ας με οδηγό τη μουσική της μπάντας.

>>>   Στο κυπριακό «Οικόπεδο 12» του Κυριάκου Τοφα-

ρίδη, δορυφόροι ανακαλύπτουν κοιτάσματα πετρε-

λαίου σε ένα οικόπεδο, και ο ιδιοκτήτης του βρίσκεται 

πολιορκημένος από διεκδικητές, εχθρούς και φίλους. 

criticÕs CHOICE

Ένα κορίτσι στον ήλιο

Πέρασαν αρκετά χρόνια, περισσότερα απ’ όσα θα 
περίμενε κανείς, από την πρώτη ταινία της Πένυς 
Παναγιωτοπούλου, «Δύσκολοι Αποχαιρετισμοί: ο 
Μπαμπάς μου», αλλά βλέποντας το «September» 
μοιάζει εύκολο να αντιληφθείς ότι ο χρόνος δεν 
πήγε χαμένος. Η ματιά της ήδη από την πρώτη της 
ταινία ήταν προσανατολισμένη στις μικρές, χαμη-
λότονες στιγμές, όμως εδώ αποκτά μια καθαρότητα 
και μια σπάνια ικανότητα στην αφαίρεση, που υπη-
ρετεί θαυμάσια την ιστορία της. Η ιστορία χτίζεται 
μέσα από όσα μένουν μετέωρα και κενά, μέσα από 
όσα δεν λέγονται αλλά κρύβονται σε ένα βλέμμα, 
σε μισή κουβέντα, στη στάση του σώματος, στον 
αδιόρατο μορφασμό στο πρόσωπο. Και η ιστορία 
αφορά απόλυτα δύο γυναίκες, την Άννα, μια μο-
ναχική τριαντάρα που χάνει το σκύλο της, και τη 
Σοφία, μια γυναίκα που ζει με την οικογένειά της 
σε ένα γειτονικό σπίτι. Η Άννα θα της ζητήσει να 
θάψει στον κήπο το σκύλο της και θα προσπαθήσει 
να βρει μια θέση στο ζεστό κύκλο της οικογενειακής 
ευτυχίας της. Σαν αδέσποτο που απαιτητικά ζητά 
καινούριο σπίτι. Μέσα από αυτήν τη σχέση, τα όρια 
της οποίας δοκιμάζουν και οι ίδιες οι ηρωίδες του, 
το «September» θα μιλήσει για τη μοναξιά και την 
απώλεια, την ανάγκη να ανήκεις, τον τρόπο που κα-
ταρρέεις και το σημείο που στέκεσαι ξανά στα πόδια 
σου. Και θα χαρτογραφήσει με μια σχεδόν ποιητική 
μελαγχολία την αστική μας μοναχικότητα, και με 
καθαρή ματιά το μπερδεμένο εκείνο συναίσθημα 
που, μερικές φορές, το λένε αγάπη. 

September ***
ΣκηνοθεΣία:  

Πένυ Παναγιωτοπούλου

Με τουΣ: Κόρα Καρβούνη,  

Μαρία Σκουλά, Νίκο Διαμαντή

>>>
νοθετεί τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και τον Μαρκ 

Γουόλμπεργκ σε μια σβέλτη περιπέτεια μπερδεμένων 

AΚΟμη

2 αστεράκια μόνο
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ταν Χριστούγεννα του 2002 όταν μια ταινία 

με τον παράξενο τίτλο «Δύσκολοι Αποχαιρε-

τισμοί: Ο Μπαμπάς μου», βγήκε στις ελλη-

νικές αίθουσες. Εκείνες τις μέρες, λίγο πριν 

το ελληνικό σινεμά κάνει την επέλασή του προς τα 

έξω, το φιλμ της Πένυς Παναγιωτοπούλου είχε τα-

ξιδέψει με επιτυχία σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως του 

Λοκάρνο ή του Τορόντο, και είχε κερδίσει την εμπι-

στοσύνη των θεατών στη χώρα μας. Χρειάστηκε 

να περάσουν δέκα χρόνια για να δούμε και πάλι μια 

ταινία της Πένυς στην οθόνη, μια μάλλον μακρινή 

απουσία, αλλά όχι δέκα χαμένα χρόνια, όπως λέει 

η ίδια. «Με πονάει πάντα αυτή η ερώτηση, γιατί περι-
γράφονται σαν χαμένα τα χρόνια που φύγανε δίχως 
ταινία. Και όμως, σε αυτά τα δέκα χρόνια συνέβησαν 
τόσα πράγματα στη ζωή μου, για τα οποία χρειάστηκε 
να καταβάλω τόση ενέργεια, μόνο και μόνο για να 
υπάρχω, που δεν κατάλαβα, καταρχήν πώς πέρασαν, 
αλλά κυρίως τι σήμαιναν. Όμως, ούτε μια στιγμή δεν 
ένιωσα ότι ήμουν μακριά από το κομμάτι εκείνο του 
εαυτού που στέκεται σήμερα μπροστά από την και-
νούρια ταινία». Με ανάλογο τρόπο, και ο χρόνος του 

«September» είναι εξίσου «υποκειμενικός», αφού 

στην πραγματικότητα μοιάζει να χτυπά εσωτερι-

κά, στο κενό ανάμεσα στις δύο ηρωίδες του, δυο 

γυναίκες που καθεμιά βιώνει μια δική της έλλειψη, 

και που δειλά δοκιμάζουν να την συμπληρώσουν. Η 

μία μένει μόνη όταν χάνει το σκύλο της και η άλλη, 

ευτυχισμένη στην οικογένειά της, μοιάζει να έλκεται 

από μια παράξενη δύναμη. «Η ιδέα του “September” 
είναι τόσο προκλητικά σκέτη και απλή, και νομίζω 
πως αυτό με γάντζωσε σε αυτήν» λέει η Παναγιωτο-

πούλου. «Μια γυναίκα που δεν μπορεί να κατοικήσει 
το σπίτι της. Μια γυναίκα που στέκεται έξω από ένα 
άλλο σπίτι, που δεν είναι το δικό της, έξω από ένα άλ-
λο παράθυρο, που δεν είναι το δικό της, κοιτώντας μια 
άλλη γυναίκα, που δεν την γνωρίζει, αλλά που την 
κάνει να ονειρεύεται αυτό που θα μπορούσε να έχει ή, 

χειρότερα, αυτό που θα μπορούσε να είναι». Αυτή η α-

πλότητα, η αφαιρετική φύση της ιστορίας ήταν που 

της έδωσε μια ελευθερία που, όπως λέει, υπήρξε 

καταλυτική. «Το “September”, η συνθήκη της απλό-
τητάς του, μου έδωσε μεγάλη ελευθερία αφήγησης. 
Όλο το νόημα θα το έφερνε η στιγμή, η δική μου, των 
συνεργατών μου, το γύρισμα. Από αυτό κρέμεται η 
σκηνοθεσία, από αυτό κρέμεται και η ηθοποιία. Όταν 
έρχεται η ώρα, χρησιμοποιείς κυρίως αυτό που είσαι 
και όχι αυτό που ξέρεις, για να δώσεις νόημα σε αυτό 
που υπήρχε στο χαρτί, πολύ καιρό πριν το κάνεις να 
συμβεί “στ’ αλήθεια”». 

Ανακαλύπτοντας ενστικτωδώς 
την αλήθεια
Με ανάλογο τρόπο, ελεύθερο, διερευνητικό, εν-

στικτώδη, μοιάζει να χτίστηκαν και οι δύο βασικές 

ηρωίδες της ταινίας, από δυο ηθοποιούς που είναι 

σαφές, βλέποντάς τες στην οθόνη, πως εμπιστεύ-

τηκαν απόλυτα τόσο τη σκηνοθέτιδά τους όσο και 

μια εσωτερική φωνή που τις οδηγούσε σε μια δι-

κή τους αλήθεια. Και από την αρχή, η συνεργασία 

βυθίστηκε σε ένα επίπεδο πιο βαθύ από αυτό της 

τεχνικής, της επιφάνειας των πραγμάτων. «Υπήρξε 
μια συνεννόηση δίχως λόγια. Ενστικτωδώς. Σαν να 
επικοινωνήσαμε μαζί δίχως να πούμε τίποτα» λέει η 

Κόρα Καρβούνη. «Σαν να καταλάβαμε όλοι μαζί τι έ-
πρεπε να γίνει. Δουλέψαμε με βάση το σενάριο, αλ-
λά και αυτοσχεδιαστικά. Τα πράγματα ήταν ανοιχτά, 
η Πένυ ήταν πρόθυμη να συλλάβει τη στιγμή, να 
αλλάξει όχι την ουσία της ταινίας, αλλά να αποδε-
χθεί τη ροή των πραγμάτων και να αφήσει την ταινία 
να πάει εκεί που κατά κάποιον τρόπο ήθελε εκείνη. 
Κάτι που κάναμε λίγο πολύ όλοι μας». Και παρ’ ότι 

έκαναν τέσσερις μήνες πρόβες και δούλεψαν πολύ 

μαζί, «ουσιαστικά δεν είπαμε τίποτα για την τεχνική, 
για τα συναισθήματα, για το ψυχολογικό πορτρέτο 
των χαρακτήρων μας» λέει η Μαρία Σκουλά. «Τις 

βρήκαμε η καθεμιά απέναντι στην άλλη και τις χτί-
σαμε με το συναίσθημα, τις σκέψεις μας. Δίχως να 
δηλώσουμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι ηρωίδες μας. 
Δίχως να ξέρουμε κι εμείς οι ίδιες, δίχως να ξέρουν 
ούτε και οι χαρακτήρες μας. Κι έγιναν όλα τόσο φυ-
σικά, που βλέποντας την ταινία, υπήρχαν στιγμές 
που με εξέπληξαν. Που δεν θυμόμουν καν ότι τις 
είχαμε γυρίσει». 

Μια σιγανή ταινία για τη μοναξιά
Σαν άδεια παραλία μετά την καλοκαιρινή επέλαση 

των παραθεριστών, το «September» έχει μια τρυ-

φερή μελαγχολία, την ομορφιά της ησυχίας που 

μοιάζει σπάνια αρετή σε μια εποχή όπου όλα ηχούν 

στο τέρμα της έντασής τους. «Ας υποθέσουμε ότι 
είμαστε σε ένα δωμάτιο που δεν ακούγεται κιχ. Αν 
από κάποιον γλιστρήσει κάτι και κάνει θόρυβο, όσο 
χαμηλός και να ‘ναι αυτός, θα ακουστεί εκκωφαντι-
κός! Είναι θέμα κουρδίσματος της ιστορίας. Σε ποιο 
κλειδί την ξεκινάς» λέει η Πένυ. Και μέσα από το 

«September», δεν είναι μόνο οι χαρακτήρες και οι 

άνθρωποι που το έφτιαξαν που αποκαλύπτονται, 

αλλά μαζί και μια μεγάλη αλήθεια, για την ανθρώπι-

νη φύση, για το βαρύ φορτίο μιας συχνά αφόρητης 

μοναξιάς. «Η μοναξιά είναι θεμέλιο συστατικό της 
ανθρωπινής φύσης. Μιλάω για τη “μεγάλη” μονα-
ξιά, γι’ αυτήν που δεν παλεύεται. Αυτή που απορρέει 
από την αδυναμία να νιώσουμε και να βιώσουμε το 
θάνατο του άλλου» λέει η Παναγιωτοπούλου. Η 

καθεμιά από τις δύο ηρωίδες στην ταινία την αντι-

μετωπίζει με το δικό της τρόπο. «Εμένα με βοηθά, 
μου μαλακώνει λίγο τη σκληρότητά της, να σκέφτο-
μαι ότι η μοναξιά, η μοναχικότητα είναι κάτι που οι 
άνθρωποι είχαν πάντα μέσα τους. Με βοηθά να ξέρω 
ότι είναι κάτι που όλοι το έχουμε βιώσει, με βοηθά να 
το αποδεχτώ, να το κατανοήσω» λέει η Μαρία Σκου-

λά, και η Κόρα Καρβούνη συμφωνεί πως «κουβα-
λάμε τη μοναχικότητα μέσα μας. Και είναι κάτι που 
μοιραζόμαστε όλοι μας. Και ναι, έχει να κάνει με τις 
μέρες μας, αλλά ίσως τώρα η οικονομική συγκυρία 
να βοηθά λίγο να μειωθεί αυτή η μοναχικότητα. Ί-
σως νιώθουμε την ανάγκη να επιστρέψουμε στα 
ουσιαστικά, στις ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνο στα 
υλικά πράγματα και το χρήμα. Το νιώθω να συμβαί-
νει, το βλέπω στις παρέες μου». Και ευτυχώς, όπως 

αποδεικνύει το «September», αυτή την ανάγκη, 

να «επιστρέψουμε στα ουσιαστικά», την βλέπουμε 

πλέον και στο σινεμά... A

Πένυ ΠαναγιωτοΠουλου, Κορα Κ αρβουνη, Μαρια ΣΚουλ α

 Ένας Σεπτέμβρης για τρεις
Η σκηνοθέτης και οι πρωταγωνίστριες του «September» μιλούν στην 
ATHENS VOICE για τη μοναξιά στην Αθήνα και τη συντροφικότητα στο σινεμά.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

cine

 Ίσως τώρα η 
οικονομική 
συγκυρία να 

βοηθά λίγο να 
μειωθεί η 

μοναχικότητα. 
Ίσως νιώθουμε 
την ανάγκη να 
επιστρέψουμε 

στα ουσιαστικά, 
στις ανθρώπινες 

σχέσεις. 
Το νιώθω να 
συμβαίνει, 

το βλέπω στις 
παρέες μου 

Μαρία Σκουλά και Νίκος ΔιαμαντήςΚόρα Καρβούνη

Η Πένυ Παναγιωτοπούλου (στο κέντρο) 
και το συνεργείο, στο γύρισμα
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ΑθήνΑς
 
Α ΑΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, Νεάπολη,  
2106423271

Ανάμεσα... Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:10 / Gloria Πέμ.-Τετ. 22:00 

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου 3, 
210 6756546

Frances Ha Πέμ.-Τετ. 18:45, 
20:45, 22:45 

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259975 

Αίθ.1 Νυχτερινό Τρένο για τη 
Λισσαβόνα Πέμ.-Τετ. 17:40, 
20:00, 22:20 
Αίθ.2 Λευκός οίκος: Η πτώση 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Ένας χρό-
νος είναι αρκετός Πέμ.-Τετ. 
19:45 / Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 17:45 
Αίθ.3 2 Guns Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:30, 22:45 / Αεροπλάνα 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:15 
Αίθ.4 Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
18:45, 21:00, 23:15  

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 210 7215717

Το απαγορευμένο ποδήλατο 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
210 7782122

Αίθ.1 2 Guns Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 18:20, 20:30, 
22:40 / Τρ. 22:40 / Στρουμφά-
κια 2 μετγλ. Κυρ. 16:00 
Αίθ.2 Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
18:40, 20:50, 23:00 / Στρουμ-
φάκια 2 μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:40 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 210 8108230 

Αίθ.1 Νυχτερινό Τρένο για τη 
Λισσαβόνα Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:20, 22:30 / Στρουμφάκια 2 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.2 2 Guns Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 20:40, 
22:50 / Σάβ.-Κυρ. 20:40, 
22:50 / Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 18:10 
Αίθ.3 Το τέλειο χτύπημα 
Πέμ.-Τετ. 18:20 / Το κάλεσμα 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 
Αίθ.4 Gloria Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:10, 22:20 / Αεροπλάνα 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:10 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
210 6841010

Αίθ.1 2 Guns Πέμ.-Τετ. 22:50 / 
Νυχτερινό Τρένο για τη Λισσα-
βόνα Πέμ.-Τετ. 18:45, 20:50 / 
Αεροπλάνα μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:00 
Αίθ.2 Το τέλειο χτύπημα 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:50 / Το 
απαγορευμένο ποδήλατο 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Στρουμφά-
κια 2 μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:30

Α ΛΕΞ ΑΝΔρΑ eUROpA CinemAs
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Πατησίων 77-79, 
σταθμός ΗΣΑΠ «Βικτώρια», 210 8219298

Επικίνδυνο κύκλωμα Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:20 

ΑΜΥΝΤΑΣ (ΘΕρΙΝό)
Κωνσταντινουπόλεως 16, Υμηττός,  
210 7626418

Θλιμμένη Τζάσμιν Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 

ΑΝόΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ 2+1
Αγ. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, 2105813470

Αίθ.1 Ένας χρόνος είναι αρ-
κετός Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 / Σάμμυ 2 μετγλ. Σάβ.-
Κυρ. 17:00 
Αίθ.2 Ο κανόνας της σιωπής 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:30  / 
Στρουμφάκια 2 μετγλ. Πέμ.-
Τετ. 18:30 

ΑΝόΙΞΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Αττική & Ευριπίδου 19, Νέο Ηράκλειο,  
210 2814071

Το τέλειο χτύπημα Πέμ.-Κυρ. 
20:15, 22:30 / Δευτ.-Τετ. 21:15 

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, Αθήνα, 210 3221925

Νυχτερινό Τρένο για τη 
Λισσαβόνα Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:05, 22:10 

ΑΤΛ ΑΝΤΙΣ 3D 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 245, Πλ. Καλογή-
ρων, Δάφνη, 210 9711511

Αίθ.1 Metallica Through the 
Never Πέμ.-Τετ. 18:30 3D, 
20:30 3D, 22:30 3D 
Αίθ.2 September Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:00, 22:10 

ΑΤ ΤΑ ΛόΣ
Κοτιαίου & Ελ. Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη,  
210 9331280

Νυχτερινό Τρένο για τη Λισσα-
βόνα Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:50, 
23:00 

ΒΑρΚΙΖ Α
Θάσου 22,  210 8973926

Αίθ.1 September Πέμ.-Τετ. 
18:50, 20:45, 22:40 / Στρουμ-
φάκια 2 μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:00 3D 
Αίθ.2 2 Guns Πέμ.-Τετ. 18:45, 
20:45, 22:40 / Αεροπλάνα 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D 
Αίθ.3 (Θερινή) Θλιμμένη Τζά-
σμιν Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 

CApiTOl 3D CinemA
Ιουλιανού 33-35 & Γ’ Σεπτεμβρίου 
74-78, Capitol Mall (Σταθμός Βικτώρια), 
210 8210038

2 Guns Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10 
/ Στρουμφάκια 2 μετγλ. Κυρ. 
12:00 3D / Rush Κυρ. 14:30 

CineR AmA DiGiTAl CinemA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403593

Frances Ha Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30 

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

Αίθ.1 Οικογένεια Μίλερ Πέμ.-
Τετ. 21:20, 23:50 / Μόνο ο 
Θεός συγχωρεί 
Πέμ.-Τετ. 19:20 / Στρουμφά-
κια 2 μετγλ. Σάβ. 14:40, 17:00 
/ Κυρ. 12:20, 14:40, 17:00 
Αίθ.2 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30 / Σάβ.-Κυρ. 12:50, 
15:10, 17:30, 19:50 / 2 Guns 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:50, 22:10, 00:30 / Σάβ.-
Κυρ. 22:10, 00:30 
Αίθ.3 Rush Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:40, 19:00, 
21:20, 23:40 / Σάβ.-Κυρ. 
19:00, 21:20, 23:40 / Μπα-
μπούλες Πανεπιστημίου 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 14:30, 
16:45 
Αίθ.4 Στρουμφάκια 2 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Τρ., 
Τετ. 16:10, 18:30 / Σάβ. 
14:00, 16:10, 18:30 / Κυρ. 
11:50, 14:00, 16:10, 18:30 / 
Δευτ. 17:00 / Το κάλεσμα 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 
Τρ., Τετ. 20:50, 23:10 
/ Δευτ. 19:20, 21:50, 
00:20 
Αίθ.5 Επικίνδυνο 
κύκλωμα Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40, 
19:50, 22:00, 00:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 15:30, 17:40, 
19:50, 22:00, 00:10 
Αίθ.6 Pacific Rim Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:40, 23:15 / Ο 
Πέρσι Τζάκσον και η θάλασσα 
των τεράτων Σάβ.-Κυρ. 13:20, 
15:40 
Αίθ.7 Το κάλεσμα Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 19:20, 
21:50, 00:20 / Δευτ. 23:20 
Αίθ.8 Οικόπεδο 12 Πέμ.-Τετ. 
20:15, 22:15, 00:15 / Αεροπλά-
να μετγλ. Σάβ. 14:00, 16:00, 
18:00 / Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 
Αίθ.9 jOBS Πέμ.-Τετ. 18:50, 
21:30, 00:10 / Τούρμπο μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 13:20, 15:10, 17:00 
Αίθ.10 Λευκός οίκος: Η πτώση 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:40, 19:10, 21:40, 00:15 / 
Σάβ.-Κυρ. 14:10, 16:40, 19:10, 
21:40, 00:15 
Αίθ.11 Νυχτερινό Τρένο για τη 
Λισσαβόνα Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:30, 
20:00, 22:30 
Αίθ.12 2 Guns Πέμ.-Τετ. 16:00, 
18:30, 21:00, 23:30 
Αίθ.13 Νυχτερινό Τρένο για τη 
Λισσαβόνα Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 
Αίθ.14 2 Guns Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:30        

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

Αίθ.1 Λευκός οίκος: Η πτώση 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:10, 00:00 
Αίθ.2 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 

Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 18:00 / 
Σάβ., Κυρ., Τετ. 17:00, 19:00 / 
Pacific Rim Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ. 23:30 / Σάβ., Κυρ., Τετ. 
23:45 / jOBS  
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 21:00 / 
Σάβ., Κυρ., Τετ. 21:15 
Αίθ.3 Αεροπλάνα μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 19:10 / Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 17:00, 19:00  
/ Rush Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 
21:40, 00:10 / Σάβ., Κυρ., Τετ. 
21:15, 23:50 
Αίθ.4 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 19:15 
3D / Σάβ., Κυρ., Τετ. 17:15 3D, 
19:30 3D / 2 Guns Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ. 21:30, 23:50 / Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 21:45, 00:10 
Αίθ.5 Το κάλεσμα Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ. 19:00, 21:20, 23:40 
/ Σάβ., Κυρ., Τετ. 17:00, 19:20, 
21:40, 00:00  

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

Αίθ.1 2 Guns Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:40, 00:00 / Στρουμφάκια 2 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:40 
Αίθ.2 jOBS Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:10 / Λευκός οίκος: Η πτώση 
Πέμ.-Τετ. 22:50 
Αίθ.3 Οικογένεια Μίλερ Πέμ.-
Τετ. 22:00, 00:20 / Θλιμμένη 
Τζάσμιν Πέμ.-Τετ. 17:40, 
19:50 
Αίθ.4 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10, 19:20 / Σάβ.-Κυρ. 15:00, 
17:10, 19:20 / Rush Πέμ.-Τετ. 
21:30, 00:00 
Αίθ.5 Επικίνδυνο κύκλωμα 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:50, 22:10, 
00:30 
Αίθ.6 Οικόπεδο 12 Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ.7 Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:20, 00:40 / Αερο-
πλάνα μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 18:00 

Αίθ.8 Επι-
κίνδυνο κύκλωμα Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:00, 23:20 
Αίθ.9 Το κάλεσμα Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20, 21:40 / 
Παρ.-Σάβ. 19:20, 21:40, 00:00    

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

Αίθ.1 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 17:50 
3D / Σάβ.-Κυρ. 11:20 3D, 
13:30 3D, 15:40 3D, 17:50 3D 
/ Τετ. 15:40 3D, 17:50 3D / Το 
κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:15, 00:30 
Αίθ.2 Αεροπλάνα μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 17:30 / Σάβ.-
Κυρ. 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 
/ Τετ. 15:30, 17:30 / 2 Guns 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:50, 00:10 
Αίθ.3 Pacific Rim Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ. 18:30 / Σάβ.-Κυρ. 
13:10, 15:50, 18:30 / Τετ. 15:50, 
18:30 / Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
21:10 / Λευκός οίκος: Η πτώση 
Πέμ.-Τετ. 23:30 
Αίθ.4 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ.-Τετ. 18:10 / Ο Πέρσι 
Τζάκσον και η θάλασσα των 
τεράτων Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:00 / Σάβ.-Κυρ. 
11:40, 13:50, 16:00  
/ Rush  Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:50 
Αίθ.5 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 17:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:50, 15:00, 17:10, 

19:20 / Τετ. 15:00, 17:10 / Το 
κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 23:30 / 
Metallica Through the Never 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:20 3D, 21:30 3D / Σάβ.-
Κυρ. 21:30 3D

Vill AGe RenTi sUmmeR 
(ΘΕρΙΝό)
Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ιωάν-
νης Ρέντης, 210 4215.100 (Γραμμή 
Παραπόνων 214 214 7062), www.
villagecinemas.gr

Pacific Rim Πέμ.-Τετ. 21:10 

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

Αίθ.1 2 Guns Πέμ.-Τετ. 21:50, 
00:10 
Αίθ.2 Επικίνδυνο κύκλωμα 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 23:40 
Αίθ.3 Τούρμπο μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:50, 18:50  
/ Θανάσιμα εργαλεία: Πόλη 
των οστών Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:30 
Αίθ.4 Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:00, 00:20 / One 
Direction: This Is Us Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40 
3D / Σάβ.-Κυρ. 15:40 3D, 
17:40 3D 
Αίθ.5 Λευκός οίκος: Η πτώση 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 19:40, 
22:20 / Σάβ., Κυρ., Τετ. 17:00, 
19:40, 22:20 
Αίθ.6 Επικίνδυνο κύκλωμα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:20, 21:30, 23:40 / Σάβ.-
Κυρ. 17:15, 19:20, 21:30, 23:40 
Αίθ.7 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ.-Τετ. 17:00 3D / Οικόπεδο 
12 Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:15, 23:15 
Αίθ.8 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Σάβ.-Κυρ. 15:45, 18:00 
/ Metallica Through the Never 
Πέμ.-Τετ. 20:15 3D, 22:15 3D, 
00:15 3D 
Αίθ.9 2 Guns Πέμ.-Τετ. 17:10, 

19:30, 21:50, 00:10 
Αίθ.10 Pacific Rim Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:20, 21:10, 23:50 / Σάβ.-
Κυρ. 15:45, 18:20, 21:10, 
23:50 
Αίθ.11 Το κάλεσμα Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:20, 22:45 
Αίθ.12 Λευκός οίκος: Η 
πτώση Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:30, 23:10 
Αίθ.13 Στρουμφάκια 2 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 
16:45, 19:00 / Λευκός οίκος: 
Η πτώση Πέμ.-Τετ. 21:20, 
00:00 
Αίθ.14 Οικογένεια Μίλερ 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00 / 
Στρουμφάκια 2 μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:15, 18:30 
Αίθ.15 Rush Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:45, 00:15 
Αίθ.16 Elysium Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:50, 00:10 / Αεροπλά-
να μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 
15:30, 17:30 
Αίθ.17 jOBS Πέμ.-Τετ. 17:20, 
20:00, 22:40 
Αίθ.18 Οικογένεια Μίλερ 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:50, 22:10, 
00:30 
Αίθ.19 Είσαι ο επόμενος Πέμ.-
Τετ. 22:50 / Ο Πέρσι Τζάκσον 
και η θάλασσα των τεράτων 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:15, 20:40 / Σάβ.-Κυρ. 
15:50, 18:15, 20:40 
Αίθ.20 Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:00, 23:20 

ΓΑ Λ ΑΞΙΑ Σ 3D DiGiTAl
Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι, 
210 7773319-210 7700491

Αίθ.1 Frances Ha Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30 
Αίθ.2 Θλιμμένη Τζάσμιν Πέμ.-
Τετ. 18:15, 20:15, 22:15

GA Z ARTe
Βουτάδων 34, Γκάζι,  210 3452277

Νυχτερινό Τρένο για τη Λισσα-
βόνα Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 
22:30

ΓΛΥΦΑΔΑ όDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650318
 
Αίθ.1 Επικίνδυνο κύκλωμα 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 
Αίθ.2 Θλιμμένη Τζάσμιν  Πέμ.-
Τετ. 19:40, 22:00 

Δ ΑΝΑόΣ
Λεωφ.Κηφισίας 109 & Πανόρμου, Αμπε-
λόκηποι,  210 6922655

Αίθ.1 September Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:40 
Αίθ.2 Gloria Πέμ.-Τετ. 17:50, 

20:10, 22:30  

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14,Μαρούσι,  2108028587

Ανάμεσα... Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10 / Gloria 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 20:15, 22:25 / Κυρ. 18:10, 
20:15, 22:25 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Gloria Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:00, 
22:20 

ΕΜΠΑ ΣΣ Υ nOVA ODeOn
Πατρ. Ιωακείμ 5 & Ηροδότου, Κολωνάκι, 
210 7215944

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

ΖΕΦΥρόΣ (ΘΕρΙΝό)
Τρώων 36, Θησείο,  210 3462677

Η όπερα της πεντάρας Πέμ.-
Τετ. 22:15 / Νύχτα γεμάτη 
έρωτα Πέμ.-Τετ. 20:00 

ΘΗΣΕΙόΝ (ΘΕρΙΝό)
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο,  
210 3470980

Οι δώδεκα ένορκοι Πέμ.-Κυρ. 
20:45, 22:45 / Το τέλειο χτύ-
πημα Δευτ.-Τετ. 20:30, 22:50 

ΙΛΙόΝ DiGiTAl CinemA
Τροίας 34 & Πατησίων 113,  210 8810602
 
Frances Ha Πέμ.-Τετ. 18:40, 
20:30, 22:20 

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 210 3826720

Frances Ha Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:20, 22:20 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Κηφισίας 245, Κηφισιά, 
210 6233567

Αίθ.1 Frances Ha Πέμ.-Τετ. 
Αίθ.1 Gloria Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:30, 22:45 
Αίθ.2 September Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:00, 23:00 / Στρουμφά-
κια 2 μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:00 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cl Ass Cy TA
Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο ), Κηφι-
σιά,  210 6231601

Νυχτερινό Τρένο για τη Λισσα-
βόνα Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 
22:30

ΛΑόΥρΑ eUROpA CinemAs (ΘΕρΙΝό)
Φορμίωνος & Νικηφορίδη 24, Νέο 
Παγκράτι, 210 7662040

Αγάπη Πέμ.-Τετ. 20:10 / Έρω-
τας είναι... Πέμ.-Τετ. 22:20 

ΜΙΚρόΚόΣΜόΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Gloria Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 

ΝΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη (στά-
ση ΜΕΤΡΟ Αγ.Ιωάννης), 210 9703158

Αίθ.1 2 Guns Πέμ.-Τετ. 18:45, 
21:00, 23:20 / Τούρμπο μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.2 Pacific Rim Πέμ.-Τετ. 
19:40 / 2 Guns Πέμ.-Τετ. 22:10 
/ Στρουμφάκια 2 μετγλ.Πέμ.-
Τετ. 17:30 
Αίθ.3 Το τέλειο χτύπημα Πέμ.-
Τετ. 20:30 / Στρουμφάκια 2 
μετγλ. Πέμ., Σάβ., Κυρ., Τετ. 
18:30 / Pacific Rim Πέμ.-Τετ. 
23:00 
Αίθ.4 Νυχτερινό Τρένο για τη 

Λισσαβόνα Πέμ.-Τετ. 17:40, 
20:00, 22:20 
Αίθ.5 Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:30, 23:45 
Αίθ.6 Αεροπλάνα μετγλ. Πέμ., 
Σάβ., Κυρ., Τετ. 18:15 / jOBS  
Πέμ.-Τετ. 20:15 / Λευκός οί-
κος: Η πτώση Πέμ.-Τετ. 22:45

ΝΙρΒΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι, 
210 6469398

Νυχτερινό Τρένο για τη Λισσα-
βόνα Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 
22:30 

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
Αίθ.1 Rush Πέμ.-Τετ. 21:30 
/ Το μυστικό βασίλειο του 
δάσους μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:10, 19:30 
Αίθ.2 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00 / Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:30 
/ Έρωτας είναι... Παρ.-Τετ. 
21:10 
Αίθ.3 Λευκός οίκος: Η πτώση 
Πέμ.-Τετ. 21:50 / Τούρμπο 
μετγλ.Σάβ.-Κυρ. 17:20, 19:20 
Αίθ.4 Θλιμμένη Τζάσμιν Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10, 
21:20 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 19:10, 
21:20 / Είσαι ο επόμενος Πέμ.-
Τετ. 23:30 
Αίθ.5 Metallica Through the 
Never Πέμ.-Τετ. 18:40 3D, 
20:40 3D, 23:00 3D 
Αίθ.6 Θλιμμένη Τζάσμιν Πέμ.-
Τετ. 20:20, 22:30 / Αεροπλάνα 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:20 
Αίθ.7 Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:20 
Αίθ.8 Rush Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:10, 22:40 / Σάβ.-
Κυρ. 17:30, 20:10, 22:40 
Αίθ.9 Το κάλεσμα Πέμ.-Τρ. 
20:50, 23:20 / Τετ. 23:20 / Οι 
Κρουντς μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:40, 18:50 
Αίθ.10 2 Guns Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:30, 22:50 / 
Σάβ.-Κυρ. 18:10, 20:30, 22:50 
Αίθ.11 Επικίνδυνο κύκλωμα 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:00, 23:10 
Αίθ.12 Θανάσιμα εργαλεία: 
Πόλη των οστών Πέμ.-Τετ. 
22:10 / Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:00 / Σάβ.-Κυρ. 17:50, 
20:00   

ODeOn όΠΕρΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 210 3622683

Αίθ.1 Metallica Through the 
Never Πέμ.-Τετ. 18:20 3D, 
20:15 3D, 22:30 3D 
Αίθ.2 Επικίνδυνο κύκλωμα 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:00, 22:15
    
 όDeOn sTARCiTy
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος  
Κόσμος, 210 6786000

Αίθ.1 Επικίνδυνο κύκλωμα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
21:00, 23:10 / Σάβ.-Κυρ. 
18:50, 21:00, 23:10 
Αίθ.2 Rush Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:40 Το μυστικό βασίλειο του 
δάσους μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 17:50 
Αίθ.3 Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:10 
Αίθ.4 Θλιμμένη Τζάσμιν Πέμ.-
Τετ. 20:20, 22:30 / Αεροπλάνα 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 18:20 
Αίθ.5 Είσαι ο επόμενος Πέμ.-
Τετ. 21:30 / Τούρμπο μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 17:30, 19:30 
Αίθ.6 Το κάλεσμα Πέμ.-Τρ. 
20:30, 22:50 / Τετ. 22:50 
Αίθ.7 Metallica Through the 
Never Πέμ.-Τετ. 20:50 3D, 
23:00 3D / Στρουμφάκια 2 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 18:30 3D 

Αίθ.8 Θανάσιμα εργαλεία: Πό-
λη των οστών Πέμ.-Τετ. 21:50 
/ Στρουμφάκια 2 μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:20, 19:40 
Αίθ.9 Λευκός οίκος: Η πτώση 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Οι Κρουντς 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 18:40 
Αίθ.10 2 Guns Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:20 

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515434 

Αίθ.1 Τα κόκκινα παπούτσια 
Πέμ.-Τετ. 20:15 / Το Γεράκι της 
Μάλτας Πέμ.-Τετ. 22:45 
Αίθ.2 (Θερινή) Το Γεράκι της 
Μάλτας Πέμ.-Τετ. 20:30 

ΣΙΝΕ ΠΑρΙ (ΘΕρΙΝό)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 3222071 

Διατριβή για ένα φόνο Πέμ.-
Τετ. 23:00 / Θλιμμένη Τζάσμιν 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00 

ΣΙΝΕ Ψ Υ Χ ΙΚό Cl AssiqUe 
(ΘΕρΙΝό)
Λεωφ.Κηφισίας 290 & Παρίτση 2,  
Ψυχικό (Φάρος), 210 6777330-1

jOBS Πέμ.-Κυρ. 20:15, 22:30 / 
Δευτ.-Τετ. 21:00 

ΣΠόρΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ
Κων. Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη, 
210 9313360

Αίθ.1 2 Guns Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:40, 22:50 / Στρουμφάκια 2 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:45 
Αίθ.2 Το τέλειο χτύπημα 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20, 22:40 
/ Μπαμπούλες Πανεπιστημίου 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00 

sTeR CinemAs
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον,  
801 801 7837, 210 8092690, 
 www.stercinemas.gr

Αίθ.1 2 Guns Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:45, 19:00, 
21:15, 23:30 / Σάβ.-Κυρ. 
14:30, 16:45, 19:00, 21:15, 
23:30 
Αίθ.2 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30 / Σάβ.-Κυρ. 15:30, 17:30 
/ Το κάλεσμα Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40, 22:00 
/ Παρ.-Σάβ. 19:40, 22:00, 
00:20 
Αίθ.3 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00, 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
14:00, 16:00, 18:00 / 2 Guns 
Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:00, 22:15 / Παρ.-Σάβ. 
20:00, 22:15, 00:30 
Αίθ.4 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00, 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 
15:00, 17:00, 19:00 / Το κάλε-
σμα Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 
Αίθ.5 Metallica Through the 
Never Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:30 3D, 18:40 3D, 20:50 
3D, 23:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 
14:20 3D, 16:30 3D, 18:40 3D, 
20:50 3D, 23:00 3D 
Αίθ.6 Επικίνδυνο κύκλωμα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10, 19:20, 21:30, 23:40 / 
Σάβ.-Κυρ. 14:50, 17:10, 19:20, 
21:30, 23:40 
Αίθ.7 jOBS Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:10 / Σάβ.-Κυρ. 
15:45, 20:10  / Λευκός οίκος: Η 
πτώση Πέμ.-Τετ. 22:30 / Αερο-
πλάνα μετγλ. Πέμ.-Τετ. 18:15 

ΤρΙΑ ΑΣΤΕρΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826873 

Αίθ.1 Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
22:40 / Νυχτερινό Τρένο για 
τη Λισσαβόνα Πέμ.-Τετ. 18:15, 

20:30 / Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Κυρ. 16:30 
Αίθ.2 2 Guns Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:15 

ΤρΙΑΝόΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222702

Red City Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 20:45, 22:30 
/ Dancing Dreams Σάβ.-Κυρ. 
19:00 / Κλειστό Τρ.  

ΦόΙΒόΣ DiGiTAl CinemA
Εθν. Αντιστάσεως 1, στάση »ΕΤΡΟ 
Περιστέρι, 210 5711105

Νυχτερινό Τρένο για τη Λισσα-
βόνα Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:20, 
22:40 / Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 

 
ΠροΑςτίων

ΑΘΗΝΑ (ΘΕρΙΝό)   
pisCines iDeAles
Σολωμού 18, Χαλάνδρι,  210 6855860

Διατριβή για ένα φόνο Πέμ.-
Κυρ. 22:10 / Το τέλειο χτύπημα 
Πέμ.-Κυρ. 20:00 / Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΝΕΑΣ 
ΜΑΚρΗΣ
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 22940 69871

Το τέλειο χτύπημα Πέμ.-Τετ. 
21:00 

ΑρΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 22990 23924

Στρουμφάκια 2 μετγλ. Πέμ.-
Τετ. 19:15 / Λευκός οίκος: Η 
πτώση Πέμ.-Τετ. 21:15

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ  
ΜΙΜΗΣ ΦΩΤόΠόΥΛόΣ (ΘΕρΙΝό)
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, 
210 6198890

jOBS Πέμ.-Κυρ. 20:30, 22:45 
/ Κλειστό Δευτ.-Τετ. 

ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Το τέλειο χτύπημα Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Rush Πέμ.-Τετ. 17:30, 
22:30 

όρΦΕΑΣ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Σαρωνίδος 60, Σαρωνίδα, 
22910 60077

Μαθήματα ενηλικίωσης 
Πέμ. 20:30, 22:30 / Η Γη της 
Επαγγελίας Παρ. 20:30, 22:30 
/ Σαββατοκύριακο στο Hyde 
park Σάβ.-Κυρ. 20:30, 22:30 / 
The Master Δευτ.-Τρ. 20:30 / 
Stoker  Τετ. 20:30 
 

ΠείρΑίΑ

ΣΙΝΕ ΠΑρΑΔΕΙΣόΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960955

Το τέλειο χτύπημα Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00 

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ (ΘΕρΙΝό)
Αγ. Νικολάου 17 & Πανθέας, Σελήνια 
Σαλαμίνας, 210 4670011 

jOBS Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:15 

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ
Πλ. Δημαρχείου, 210  4225653

Το τέλειο χτύπημα Πέμ.-Τετ. 
17:45 / Gloria Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:20 ●

cine ωρεσ προβολησ

Kυκ
λοφ
ορο
υν

☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτη

 Στρουμφά-
 μετγλ. Σάβ. 14:40, 17:00 

/ Κυρ. 12:20, 14:40, 17:00 
μετγλ. 

Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 

 2 Guns
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:50, 22:10, 00:30 / Σάβ.-

Δευτ., Τρ., Τετ. 16:40, 19:00, 

-

11:50, 14:00, 16:10, 18:30 / 

Ο 
Πέρσι Τζάκσον και η θάλασσα 

 Σάβ.-Κυρ. 13:20, 
Αίθ.8 Επι-
κίνδυνο κύκλωμα Πέμ.-Τετ. 

19:30, 21:50, 00:10 
Αίθ.10 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:20, 21:10, 23:50 / Σάβ.-
Κυρ. 15:45, 18:20, 21:10, 
23:50 
Αίθ.11 
Τετ. 18:00, 20:20, 22:45 
Αίθ.12 
πτώση
20:30, 23:10 
Αίθ.13
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 
16:45, 19:00 / 
Η πτώση 
00:00 
Αίθ.14 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00 / 
Στρουμφάκια 2
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:15, 18:30 
Αίθ.15 
21:45, 00:15 
Αίθ.16 
19:30, 21:50, 00:10 / 
να μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 
15:30, 17:30 
Αίθ.17 jOBS
20:00, 22:40 
Αίθ.18 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:50, 22:10, 
00:30 
Αίθ.19 Είσαι ο επόμενος 
Τετ. 22:50 / 
και η θάλασσα των τεράτων 

September ***    Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη; 

Gloria ***    Μια γυναίκα εξομολογείται.

Επικίνδυνο Κύκλωμα **    Περισσότερο δικαστικό δράμα, λιγότερο αγωνίας.

2 Guns **Δύο όπλα, δύο αστεράκια...

Νυχτερινό Τρένο για τη Λισ-
σαβόνα

Σαν παλιομοδίτικη, βαρετή τηλεόραση.

Metallica Through the NeverΓια τους φαν.

Οικόπεδο 12Υπάρχει τελικά πετρέλαιο στην 
Κύπρο;

JUsT THe FACTs
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SWATCH NEW IRONY CHRONO
 

Καλωσορίζουμε 9 νέα μοντέλα με μηχανές υψηλών επιδόσεων! Με κύρια χαρακτηριστικά το δυναμικό σχεδιασμό και τη μεγάλη κάσα 43mm, 
η συλλογή New Irony Chrono επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι το μέγεθος μετράει, αλλά υπογραμμίζει σαφώς ότι το στιλ είναι αυτό που κάνει

 τη διαφορά! Τιμή: από €130 έως €150. Swatch Hellas 210 9565.656 - www.swatch.com
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X by Trollbeads 
Εννέα σχεδιαστές της Trollbeads συνεργάστηκαν και δημιούργησαν 73 
κρίκους με καινοτόμο σχεδιασμό και κομψή γραμμή, προσφέροντας μια 

διαφορετική οπτική στο σύγχρονο γυναικείο κόσμημα. Η σειρά είναι 
διαθέσιμη στα καταστήματα i-D (Κολωνάκι, Βαλαωρίτου 9), στο εμπορικό 

κέντρο Golden Hall και σε επιλεγμένα καταστήματα ανά την Ελλάδα.

Nike Air Pegasus
Το κλασικό παπούτσι τρεξίματος της NIKE έγινε 30 χρόνων και ετοιμάζεται 

για πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα ακόμα. Κομψό, με αντικραδασμικούς 
πάτους και βελτιώσεις στο μπροστινό και το μεσαίο μέρος του πέλματος 

και τη φτέρνα, και αποτελεσματικό εξαερισμό, το νέο Air Pegasus+ 30 
υπόσχεται άνετο τρέξιμο για όσους αγαπούν τα ελαφριά παπούτσια. 

Intimissimi 
Το super push up σουτιέν, Simona, που ανορθώνει το στήθος και 

αναδεικνύει το ντεκολτέ περισσότερο από ποτέ, ανανεώνεται με χρώματα 
που ταιριάζουν στο φθινόπωρο όπως σκούρο μπορντό, μπλε κ.ά., ενώ θα 
κυκλοφορεί σε hot σχέδια, όπως λεοπάρ και sexy υφές σαν τη δαντέλα. 

Μη 
χάσεισ!  

TEZENIS 
Για μία ημέρα μόνο, 
όποιο σουτιέν κι αν 
διαλέξεις από την 

τελευταία κολεξιόν 
γίνεται δικό σου μόνο 

με €5. Θα βρεις από 
έντονα χρώματα και 
σχέδια με ρίγες και 

πουά μέχρι 
δαντελένια και 

animal prints. 11/10, 
Πειραιάς, Ηρώων 
Πολυτεχνείου 41, 

Λάρισα, Ρούσβελτ 4.
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TEGNA EGG 
Προϊόν που έχει 

σχεδιαστεί για τη 
σεξουαλική 

ικανοποίηση των 
αντρών και διατίθεται 

σε έξι διαφορετικά 
στιλ. Πάρτε μια ιδέα 
στο www.tenga.gr 

EducATING for ThE 
ModErN GlobAl EcoNoMy
Tο Salzburg Global Seminar, ένα από τα σπου-
δαιότερα διεθνή εκπαιδευτικά κέντρα του κό-
σμου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright, 
διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την 
ημερίδα «Educating for the Modern Global 
Economy», με τους ομιλητές: Δημόκριτος Ά-
μαλλος - Executive Director, Qualco, Michael 
Daxner - Director of the Project on Security and 
Development in Northeast Afghanistan, Free 
University of Berlin, Senior Research Fellow, 
Berghof Conflict Research, President Emeritus, 
University of Oldenburg, Anna Glass - Policy 
Analyst and Economist, OECD, David Goldman 
-  Associate Director of Education, Salzburg 
Global Seminar, Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος - 
Associate Professor at the Department of 
Political Science and Public Administration of 
the University of Athens και Άρτεμις Ζαφειρίου 
- Executive Director, Fulbright Foundation - 
Greece. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη κατόπιν 
εγγραφής μέσω του Salzburg Global Seminar 
(www.salzburgglobal.org/go/Fellow42).  
Στις 5/10, 13.00 -18.00, Cotsen Hall,  
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών,  
Σουηδίας 54, Κολωνάκι. 

MAGENTA 
Νέο arty workshop, όπου πραγματοποιούνται 
σε προσιτές τιμές ταχύρυθμα σεμινάρια ζω-
γραφικής, χαρακτικής, αγιογραφίας, κοσμή-
ματος, ραπτικής και πλεξίματος, διακοσμητι-
κών τεχνών και πολλών άλλων, από έμπει-
ρους καλλιτέχνες, τεχνίτες και επαγγελματίες 
από το χώρο της δημιουργίας, καθώς επίσης 
και καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά 5-12  
ετών. Φιλοξενεί επίσης έκθεση - πωλητήριο 
με χειροποίητα ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήμα-
τα, αγιογραφίες και αντικείμενα για το σπίτι. 
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληρ.:  
Αγ. Τριάδος 8, Ν. Ηράκλειο (ηλεκτρικός),  
210 2713.145, www.magentaarty.com

EchopolIS -  
Ημέρές Ηχου 2013
Το Hellenic American College, σε συνεργα-
σία με το Hellenic American University και 
την Ελληνοαμερικανική Ένωση, συμμετέχει 
στο συνέδριο  την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, και 
παρουσιάζει στους χώρους του (Μασσαλίας 
22) ημερίδα αφιερωμένη στον ήχο σε όλες 
του τις εκφάνσεις, από τη μελωδία και το θό-
ρυβο μέχρι τη σιωπή. Η ημερίδα θα αρχίσει με 
διάφορες εκδηλώσεις από τις 10.30, θα συνε-
χιστεί με συναυλίες από το απόγευμα και θα ο-
λοκληρωθεί με πάρτι στον 8ο όροφο του 
Hellenic American College. Οι ομιλίες θα πραγ-
ματοποιηθούν στα Αγγλικά χωρίς μετάφραση, 
ενώ η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. Κρατ. 
Θέσεων: 210 3680.950, areppa@hauniv.us, 
ppiperaki@hauniv.us

INTErSporT –  
«Φτάνουμέ ςτά άκρά»  
Τριάντα δημοτικά σχολεία της Ηπείρου και της 
Κέρκυρας θα επισκεφθεί φέτος η κινητή μο-
νάδα της Intersport (όμιλος Fourlis), προκει-
μένου να προσφέρει δωρεάν σε περισσότε-

ρους από 3.000 μαθη-
τές τον απαραίτητο ε-
ξοπλισμό για τις αθλο-
παιδιές τους. Η δράση 
εντάσσεται στο πρό-
γραμμα κοινωνικής 
ευθύνης Fit for Life. 

Νύχια αστραποβολάν! 5 λόγοι που δεν ερωτεύομαι μετά τα 30. Σκίσε τα ρούχα σου και πάρε τον έλεγχο. www.lookmag.gr

Μαθήματα  
Λογιστικής &  
Ελεγκτικής 

Τη διάθεση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στους τομείς της Ελεγκτικής 
και Λογιστικής, σε συνδυασμό με τη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, τα Τραπεζικά, τα Χρηματοοι-

κονομικά και τα Νομικά, ανακοίνωσε το Ινστι-
τούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελε-
γκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ). Τα προγράμματα 

απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και 
Λυκείου που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 

εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορούν 
να απασχοληθούν σε Λογιστικά Γραφεία, 

Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Επενδυτικούς Οργα-
νισμούς, Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις κ.ά. Η 

διάρκεια των προγραμμάτων είναι μονοετής ή 
διετής, ενώ η διδασκαλία συνδυάζει διά ζώσης 

μαθήματα και εξ αποστάσεως εκπαίδευση  
(e-learning). Πληρ.: 210 3689.465,  
210 3689.402, iesoel@elke.uoa.gr
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Σε γνωρίζω...
   

Αβαντάζ. Πανέμορφη δικη-
γόρος 35χρονη, πολύγλωσ-
ση, με πολλά ενδιαφέροντα, 
€10.000 μηνιαίως, 4 σπίτια, 
εξοχικά, οικόπεδα, ψηλή, 
λεπτή, κοκκινομάλλα, έξυ-
πνη, με χιούμορ, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο έως 
45 ετών, χωρίς υποχρεώσεις, 
ευκατάσταστο, πτυχιούχο, 
εμφανίσιμο. «Πάππας». 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, τηλ. 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, www.
pappas.gr 

ABILITY.  Υψηλών προδια-
γραφών γνωριμίες συντροφι-
κότητας-γάμου από όλη την 
Ελλάδα-Ευρώπη-Αμερική-
Αυστραλία. Για εσάς που ψά-
χνετε ποιότητα, που αγαπάτε 
τη ζωή και αναζητάτε ένα σύ-
ντροφο ζωής και ψυχής. Σύγ-

χρονες μέθοδοι, στοχευμένα 
ραντεβού, πλειάδα επιλογών, 
άμεσα αποτελέσματα. Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων ζευ-
γαριών. Δεκτή διαμεσολάβη-
ση γονέων-συγγενών. Τιμές 
ασυναγώνιστες! Προλάβετε! 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 4ος ό-
ροφος, www.abilityclub.gr 

Πάμπλουτος επώνυμος 
δημοσιογράφος 50χρονος, 
καθηγητής 2 πανεπιστημί-
ων, ιδιαίτερα εμφανίσιμος, 
γενναιόδωρος, πολυταξιδε-
μένος, μηνιαίως €20.000, 2 
πολυκατοικίες, πολυτελές ΙΧ, 
υψηλές καταθέσεις, αναζητά 
γνωριμία γάμου με κυρία 
όμορφη, πανεπιστημιακής 
μόρφωσης, καλόκαρδη, έως 
45 ετών. Οικονομικό αδιάφο-
ρο. Βρείτε μας στο facebook. 
Γραφείο Συνοικεσίων «I 
DO!». Κολωνάκι, Αμερικής 
19, 6ος όροφος, καθημερι-

νά 10:00-20:00, τηλ.: 213 
0260.000, 6977 433711, 
τηλ./fax: 216 8001.820, 
www.idosinikesia.gr  

Ζήτα μου ό,τι θες

Πωλείται οικόπεδο 97 τ.μ. 
στο Περιστέρι κοντά στο 
μετρό Αγ. Αντωνίου, τιμή  € 
65.000. Πληροφορίες: 210 
5740.690 (8:00-10:00 και 
18:00-20:00) και στο κινητό 
6936 918778 

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.

Δωρεάν Σεμινάρια 
Πληροφορικής (δράση 
e-gnosis)
Εκπαιδεύσου τώρα ΔΩΡΕΑΝ 
και απόκτησε αναγνωρισμέ-
νο πιστοποιητικό για το ΑΣΕΠ 
και τον ιδιωτικό τομέα κατα-
βάλλοντας μόνο τα εξέτα-
στρα, € 190. Κέντρο Επιστή-
μης Πληροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 210 
5913.349, www.e-kep.gr

Άνω ΠετρΆλωνΆ 
Κυκλώπων 25
Οροφοδιαμέρισμα 95 τ.μ., 4ου ορόφου, ετοι-
μοπαράδοτo, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, ανε-
ξάρτητη θέρμανση αερίου, δρύινα πατώματα, 
κλιματισμός, parking υπογείου, σχεδιασμός και 
κατασκευή υψηλών προδιαγραφών. € 215.000, 
210 3635.508, 6977 785793

ΒουλιΆγμενη 

Κεντρική Πλατεία, Ιάσονος 18
Ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα από 42 τ.μ. έως 
47 τ.μ., διπλά τζάμια, ηλεκτρικά ρολά, πόρτες 
ασφαλείας, κουζίνα και λουτρό minimal, A/C, 
συναγερμός, ολοκληρωμένος κήπος, θέσεις 
στάθμευσης. Τιμή από € 100.000. 6977 785793, 
210 3635.508 

μετρο ΧολΆργου
21/9, φορούσες φωσφοριζέ κίτρινη μπλούζα, 
ροζ παπούτσια και είχες μια περίεργη τσάντα. 
Φαινόσουν πολύ αναστατωμένη και θλιμμένη 
ταυτόχρονα, έχεις πολύ αναγεννησιακή ομορ-
φιά, καθόμουν στο απέναντι κάθισμα και σε 
χάζευα, άγγελος ήσουν…

μετρο
Kόκκινη γραμμή, 19 ή 20/9, έχεις κοντό μαλλί 
και τη Νεκρή Νύφη στην πλάτη σου. Είχες τα 
νεύρα σου ή είναι έτσι αυστηρό το ύφος σου; 
Περίπτωση φαίνεσαι. Αν θες να ξαναντυθώ γα-
μπρός, το συζητώ με ένα ποτό. Αλλά πού; 

ΆνοιΞη
Τρίτη βράδυ δούλευες σέρβις και ήπια μοχίτο 
πράσινο μήλο, κοιταχτήκαμε πονηρά, θα έρθω 
ξανά, γκριζομάλλη μου.

DRUNK SINATRA
Εκεί ήσουν Κυριακή βράδυ και ντράπηκα να 
σου μιλήσω (δούλευες σε φυτώριο στο Πα-
γκράτι πριν από 2 χρόνια),
 vforeverada@outlook.com 

τρενο
Προς Κηφισιά, 28/09, εγώ κατέβηκα ΚΑΤ, 
facebook: vasw Politaki, 6950 909338

μετρο
Καστανόξανθη με γκρι φορεματάκι, στο μετρό, 
με τη μητέρα σου και βαλίτσες, κατέβηκες 
σταθμό Λαρίσης, στεκόμουν δίπλα σου, σε 
σκέφτομαι… 6979 274999

ODEON οΠερΆ
Προβολή «Ain’t them bodies saints» σαβ-
βατόβραδο, είσαι γλυκύτατη με καρέ μαλλί 
και λευκό t-shirt star wars, κοιταζόμασταν 
αρκετά, ήσουν με την παρέα σου και δεν σου 
μίλησα… κακώς! 
seeidanyxtes@yahoo.gr 

ΠΆρΆλιΆ μΆυρο λιΘΆρι
Αύγουστος. Έχεις tattoo δεξί μπράτσο, κοιτιό-
μασταν κλεφτά 4 ώρες, δεν μίλησες, η κοπέλα 
από την κάτω ξαπλώστρα.

ΔΆνΆοΣ
Γλυκιά μελαχρινή, εθελόντρια του Φεστιβάλ 
στον Δαναό. Έδινες χαρτάκια για ψηφοφορία 
κοινού, είσαι ό,τι πιο όμορφο είδα στις Νύχτες 
Πρεμιέρας. 
Αν το δεις, thanos_aj@yahoo.gr 

οΣτερμΆν
Σάββατο 21/9, είσαι ο Χ.Π., καθόσουν στο 
μπαρ κι έπεσες πάνω μου…  
oliadod@yahoo.gr 

ΣΆλΆμινΆ
Αίας. Σε λένε Νίκο, είσαι από Πέραμα, έχεις 
tattoo τον Άτλαντα στο πόδι, σε ψάχνω. Βάσω, 
lewn20@hotmail.com 

ΣυντΆγμΆ
25/9. Είσαι μεγαλύτερη από μένα (40άρα θα 
σε έκανα), ανέβηκες στο λεωφορείο κοντά στο 
Σύνταγμα, φορούσες μαύρα ρούχα (παντε-
λόνι, μπλούζα), είχες μακριά καστανά μαλλιά 
και τα επάνω τα είχες πιασμένα πίσω, καστανά 
μάτια, καθόσουν με μια φίλη σου και σχολιάζα-
τε για κάτι αλβανικά ονόματα ότι είναι σαν τα 
ιταλικά – ένα όνομα που είπατε ήταν Αλμπέρ-
το. Το τελευταίο το λέω για να καταλάβεις ποια 
είσαι, αν το δεις. omorfimegaliteri@yahoo.gr

λεωΦορειο
26/9, κατέβηκες στο Παγκράτι, φορούσες 
κολλητή άσπρη φούστα με οριζόντια ρίγα, 
ένα ανάλαφρο μπλουζάκι με κάτι σχέδια 
σαν ανθρωπάκια πιασμένα χέρι χέρι, μαύ-
ρα γυαλιά ηλίου και ήσουν μελαχρινή. 
apsrifoustameriga@hotmail.gr

ΆνΆΠηρων Πολεμου
26/9, κατά τις 19.20. Ήσουν κοκκινομάλλα και 
φορούσες μπεζ κολλητό παντελόνι και μπλου-
ζάκι καφέ ή μπορντό, κάτι τέτοιο. Ήσουν με 
έναν ψηλό αδύνατο μελαχρινό τύπο, ντυμένο 
στα μαύρα, που είχε τσάντα πλάτης και κρα-
τούσε κάτι φυλλάδια. 

ΠΆρΆλιΆ 
Ήρθες 24/9 και αμέσως επικοινωνήσαμε με 
τα μάτια. Μου είπες ότι πρώτη φορά ήρθες 
εκεί, και σου είπα κι εγώ το ίδιο. Όταν πήγες να 
φύγεις, δεν ήρθα μαζί σου, γιατί είχα αφήσει 
αλλού τα πράγματά μου. Μάλλον έφυγες με 
το smart σου, αλλά δεν σε πρόλαβα. Ήθελα 
να σου πω ότι θέλω να σε ξαναδώ. Σ’ το λέω 
τώρα. 

μετρο
Από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα, Παρασκευή 
βράδυ κατά τις 10. Εσύ, υπέροχη μελαχρινή 
με λευκό πουκάμισο, εγώ, μελαχρινός με γκρι 
t-shirt, που το κοίταζες στη στάμπα. Κοιταχτή-
καμε επίμονα μέχρι να κατέβουμε Σύνταγμα. 
Βγήκες και σε έχασα...

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

ςε είδα...

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...

Δεν ξέρω αν είμαι εγώ αυτή 
που ψάχνεις… Σάββατο βρά-
δυ στο Drunk Sinatra, αλλά αν 
θες να συναντηθούμε, απά-
ντησε εδώ.

Κρίστη, που γνωριστήκαμε 
Ράμπα Ψυχικό, έχασα το τη-
λέφωνό σου, αν το δεις, πάρε 
693 3323663.

Ξέρεις εσύ, μπορεί να είμαι 
μακριά, πολύ μακριά, στα 
κρύα αλλά…

Cyclamen. Το ότι δεν σχολία-
σα τα μέχρι στιγμής τα 2.192 
ξυπνήματα με την όμορφη 
σκέψη σου κάθε πρωί, δεν 
σημαίνει ότι ξεχάστηκα! Απλά 
δεν θέλω να σε φρικάρω.

Τρελαίνομαι στην ιδέα πως 
δεν θα σε ξαναδώ, γύρνα 
Θεσσαλονίκη ή έστω στο Βαν-
κούβερ…

Σε είδα στον ύπνο μου χθες, 
προχθές, σήμερα. Σε σκέ-

φτομαι συνέχεια, πάνγλυκιά 
μου ύπαρξη, παρόλο που ένα 
μνμ δεν έστειλες. Βλέπω και 
τα Live και τις συναυλίες του 
Φοίβου και σε σκέφτομαι πιο 
πολύ, δεν σου είπα τίποτα. 
Μετρώ τις μέρες για να επι-
στρέψω και να σε δω. Η φωνή 
σου μέσα στ’ αυτιά μου η 
ομορφότερη μελωδία. 

Εντελβάις μου, μπορεί να 
«σε χαλάει που χανόμαστε», 
αλλά…

ξέρεις ε
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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.

Πολυαγαπημένη Μυρτώ,
σου γράφω για να σου πω την 
απίστευτη ιστορία love at first 
sight που μου συνέβη το προη-
γούμενο Σαββατοκύριακο. Πή-

γα σαββατόβραδο, που λες, να δω τον 
Τσαλίκη και δυο τραπέζια πιο κει, να 
χορεύει όλο το βράδυ ένας κούκλος! 
Καλά, έπαθα την πλάκα μου! Εγώ μπο-
ρεί gay να είμαι, αλλά είμαι και ντρο-
παλός, κι έτσι δεν έκανα τίποτα. Οπότε 
αποχαιρέτησα το κουκλί σιωπηρά και 
έφυγα. Την επόμενη μέρα, τον πετυ-
χαίνω να κάθεται σε διπλανό τραπέζι 
στην Πλάκα! Μα είναι δυνατόν; Αυτό 
ήταν γραφτό για να γνωριστούμε! Ε-
πειδή όμως είναι δύσκολοι οι καιροί και 
φοβήθηκα μην είναι στρέιτ με χρυσαυ-
γίτικες τάσεις, πάλι δεν έκανα τίποτα! 
Οπότε τη Δευτέρα περίμενα να πέσω 
πάλι πάνω του, αλλά τίποτα πια... Μα 
είναι δυνατόν; Τον θέλω, λέμε!
-Ένας απελπισμένος

Δηλαδή τι «στρέιτ με χρυσαυγίτικες τάσεις»;  
Μπας και τσεκάρατε κάποια υπερ-άρεια προ-
διαγραφή στο φιζίκ του κούκλου; Είχε σβέρκο 
ιπποπόταμου με λίπος πάχους 20 εκατοστών;  
Βλέμμα Λίλα Πάουζε μηρυκάζουσας μέσα σε 
πατριωτικά βοσκοτόπια; Κεφάλα βολβού που 
τον ποτίζεις και φυτρώνουν σιγά σιγά χορτα-
ράκια; Τατουάζ με χαιρετίσματα στη νίκη και 
αετόπουλα του Βυζαντίου πάνω στις χοντρο-
μπρατσάρες του; Μήπως ήταν της αρχαιοελλη-
νικής πτέρυγας και φορούσε τίποτα χλαμύδες; 
Ελάτε, ξεράστε τα όλα στο εχέμυθο Μυρτούδι 
σας – κάθε διαστροφή είναι αντιμετωπίσιμη. 

Δεν έχουμε χρόνο για πολλά λόγια... εξη-
γώ σύντομα και ευελπιστώ να μη βγά-
λεις φλύκταινες ούτε να με πεις που-
τάνα με όσα θα διαβάσεις!  Έχουμε και 
λέμε: 2 φίλοι, 2 φίλες:
φίλος Νο1 - φίλη Νο1 = πηδιούνται λόγω 
αγαμίας για μικρό χρονικό διάστημα, 
μετά δεν μπορούν ούτε στο ίδιο τραπέζι 
να κάθονται (δεν ανέχονται λέει ο ένας 
τον άλλο)
φίλος Νο2 - φίλη Νο2 = κάτι τρέχει με-
ταξύ μας για κάποιους μήνες
(αλληλοσπάσιμο νεύρων, σεξ ποτέ - 
παράλληλα αυτός κρυφή σχέση με άλ-
λη, αυτή σεξ με άλλους) 
παράλληλα φίλος Νο1 - φίλη Νο2 γί-
νονται αυτοκόλλητοι... αλληλοσυ-
μπληρώνονται απόλυτα... μετά από 1,5 
χρόνο κολλητιλίκι, λένε όλα τα γκομε-
νικά τους, μπεκροπίνουν μαζί, γελάνε 
ασύστολα και μιλάνε μέχρι τις 7 το ξη-
μέρωμα για κβαντομηχανική... γουστά-
ρονται, ζηλεύονται, πηδιούνται, μαλώ-
νουν άσχημα, τα ξαναβρίσκουν και από 
εκείνη τη μέρα κάνουν πράγματα που 
δεν έχουν κάνει ποτέ ξανά οι 2 πρώην 
απόλυτα κυνικοί (λουλουδάκια, ηλιο-
βασιλέματα και ιστορίες) και είναι αχώ-
ριστοι. Τραβάει κάτι μήνες, στα κρυφά 
από όοολους  και κάθε μέρα… τσιμπιό-
μαστε να ξυπνήσουμε από το όνειρο!  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Τώρα αυτό, ας πούμε, 
είναι αυτό που λένε έρωτας;  Μπας και 
κοροϊδευόμαστε; 
2. Στο φίλο Νο2 και τη φίλη Νο1 τι να 
πεις και τι να κάνεις; (Να αναφέρω ότι 
είναι λίγο γκαντεμόσαυροι και οι 2...)
3. Πώς γίνεται 2 φίλοι να γίνονται γκό-
μενοι, να ζηλεύουν και να κάνουν αη-
διαστικά σαλιαρίσματα; Δεν μου έχει 
ξανατύχει και ανησυχώ!
Ευχαριστώ... (και να με πεις πουτάνα, 
καλά θα κάνεις, κι εγώ με λέω, αλλά με-
ταξύ μας οι τύψεις μου κάπου έχουν χα-
θεί πολύυυυ μακριά από το συννεφάκι 
όπου πετάω...) 

Μα για ποια με περάσατε, για τη Λουκά; Σιγά 
μη σας πω «πουτάνα» γι’ αυτό το λόγο. 
Υ.Γ.1: Εκτός αν είστε καμιά δικιά μου φίλη.
Υ.Γ.2: Στους γκαντεμόσαυρους Νο2 και Νο1 
να πείτε: «Ειλικρινά τώρα, φίλη/ε μου, το να 
μπεκροπίνεις με κάποιον συζητώντας για 
κβαντομηχανική μέχρι τις 7 το ξημέρωμα, εσύ 
το θεωρείς αστεία υπόθεση;» Όσο κι αν είναι 
στραβωμένοι, κάποια στιγμή θα παραδεχτούν 
τη γοητευτική κίνηση του ηλεκτρονίου σε συ-
γκεκριμένες ενεργειακές τροχιές…

Μυρτώ, είμαι 35 χρονών, ωραία, έξυπνη, 
μορφωμένη, ανεξάρτητη, δυναμική κ.λπ. 
κ.λπ. Οι άντρες από ένα σημείο έγιναν 
πολύ προβλέψιμοι για μένα. Μετά τα 3-4 
ραντεβού καταλάβαινα ακριβώς τι παί-
ζει, πού θα πάει η ιστορία και τι κόμπλεξ 
θα βγουν. Και έτσι γινόταν. Οπότε τους 
χαιρετούσα χωρίς πόνο ή τύψεις και χω-
ρίς να ρίξω ματιά πίσω. Εδώ κι ένα μήνα 
βγαίνω με κάποιον, ο οποίος αν και δεν 
με έχει καταπλήξει (γιατί μετά από τόσες 
ξενέρες που έχω φάει, δεν εκπλήσσομαι 
καθόλου εύκολα), με έχει κολλήσει για-
τί είναι ακομπλεξάριστος, χαλαρός και 
ειλικρινής.  Είναι 8 χρόνια μικρότερος 
και 10 πόντους πιο κοντός, δουλεύει σε 
εργοστάσιο και τα κοινά μας θέματα συ-
ζήτησης είναι μάλλον μηδαμινά. Θέλω 
τη γνώμη σου. Προχωράω; -Jane

“If everything is under control, you are going 
too slow.”
- Mario Andretti (1940-)

Το ύψος δεν μας ενδιαφέρει, τα κοινά θέμα-
τα συζήτησης τα βρίσκετε και με τους φίλους 
σας, αλλά τα 8 χρόνια μικρότερος είναι λίγα. 
Χτυπήστε μια δεκαετία και βάλε, για να παρα-
τείνετε τουλάχιστον τη χαρά του διαπαιδαγω-
γείν και του αθλείσθαι. Έτσι κι αλλιώς, οι θεω-
ρίες περί μεγαλύτερου και άρα ωριμότερου 
είναι ολίγον φούμαρα. Έχει αποδειχθεί επι-
στημονικώς ότι μετά τα 7, απλώς ψηλώνουν.
Υ.Γ.1: Επίσης πήρε το αυτί μου ότι αντίθετα με 
τον γυναικείο, στον ανδρικό εγκέφαλο το συ-
ναίσθημα είναι διαχυμένο σε διάφορα σημεία 
κaι δεν έχει συγκεκριμένο κέντρο που «νετά-
ρει». Τι διαπραγματευόμαστε λοιπόν τόσους 
αιώνες, γαμώ τους νευροδιαβιβαστές μου;
Υ.Γ.2: Μόλις υπέγραψα την καταδίκη μου, το 
ξέρω. Αγόρια, ρίχτε στο ψαχνό. A
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Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Ζυγέ, για ποιον χτυπάει η καμπάνα; 
Για σένα, φυσικά.

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Εάν δεν είχες τέτοια εμμονή με τις εξωπραγματι-
κές ρομαντικές σχέσεις και το «εγώ πρώτος» θα 
μπορούσες να κατασταλάξεις σε ένα μεσοαστικό 
τρόπο ζωής, να ψωνίζεις σε εμπορικά κέντρα, να 
πηγαίνεις τα παιδιά σου στην Ντίσνεϊλαντ και να 
κάνεις ό,τι κάνουν οι «κανονικοί» άνθρωποι – κα-
λά, ΔΕΝ παίζει αυτό το σενάριο ούτως ή άλλως, 
θα πέθαινες από πλήξη. Όταν όμως Κρόνος και 
Αφροδίτη βρίσκονται στον Σκορπιό αναγκάζεσαι 
να ξεχάσεις τις συνηθισμένες φαντασιώσεις σου 
και να γειωθείς, όσο… Ναι, οι σχέσεις δεν είναι 
πάντα Arian Style – αγόρι συνάντησε κορίτσι, ε-
ρωτεύθηκαν και αποφασίζουν να ανέβουν το 
Έβερεστ εκεί που δεν έχει φτάσει κανείς πριν. 
Υπάρχουν σκοτεινές πλευρές στις σχέσεις, οικο-
νομικά θέματα που σε γονατίζουν, επαγγελματι-
κή ζωή στην κόψη. Ωστόσο η Νέα Σελήνη στον 
Ζυγό (5/10) ξαναβάζει σχέσεις και επαγγελμα-
τικά στο παιχνίδι, δημιουργώντας εκπλήξεις και 
νέες προοπτικές. Η τράπουλα ανακατεύεται για 
άλλη μια φορά. Είναι από τις στιγμές που χρει-
άζεται να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου, να 
σκεφτείς πρωτότυπα και χωρίς προκαταλήψεις 
αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Χάρη στον Κρόνο στον Σκορπιό αποφάσισες ότι 
οι στόχοι σου στη ζωή είναι σημαντικοί και πάρα 
πολύ σοβαροί για να μπορέσει κάτι άλλο να σου 
αλλάξει την πορεία. Η δουλειά και η εξέλιξή της 
έχουν προτεραιότητα. Όταν όμως ο Άρης συνε-
χίζει την πορεία του Λέοντα και η Αφροδίτη βρί-
σκεται επίσης στον Σκορπιό, αναζητάς το θαύμα 
της ζωής και όχι τους κανόνες της. Θέλεις μια 
γεμάτη προσωπική ζωή και ένα ασφαλές σπίτι 
για να ζήσεις, ακόμα και αν επιμένεις να το χτί-
σεις σε κινούμενη άμμο. Από τη μία πλευρά, λοι-
πόν, αυτό που έχει σημασία είναι το παρακάτω 
της δουλειάς σου και από την άλλη ονειρεύεσαι 
τον έρωτα που θα σε χτυπήσει κατακέφαλα. Ο 
έρωτας είναι καταπληκτικός, όντως, όταν σε ζα-
λίζει, αλλά δεν θα είναι κρίμα να καταστρέψεις 
χιλιάδες ώρες επώδυνης αυτοσυγκράτησης, 
δουλειάς και ιδρώτα μόνο και μόνο για να ξε-
μυαλιστείς με κάποιον/α που νομίζεις ότι είναι 
Μοναδικός/ή επειδή σου λέει ότι είσαι Μοναδι-
κός/ή; Εδώ σε θέλω. 
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Ω, Θεέ μου, πόσες φορές έχεις παριστάνει τον 
ανεξάρτητο, τον κυνικό, το ζόρικο και την ίδια 
στιγμή περίμενες με ιδρωμένες τις παλάμες 
ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Ερωτικού 
σου Αντικειμένου για να το ακολουθήσεις; Εάν 
δεν επένδυες τόσο δαιμονικά στη φράση «εγώ 
δεν θα κλειστώ σε κλουβί από κανέναν» και δεν 
παθιαζόσουνα τόσο πολύ με την άρνησή σου 
να δώσεις την καρδιά σου, θα σηκωνόσουν μία 
ωραία πρωία και θα φερόσουν σε αυτόν/ήν που 
ερωτεύεσαι με τον ίδιο αλτρουιστικό ζήλο και 
την ίδια αυτοπεποίθηση και άνεση που δείχνεις 
στους φίλους σου. Σαν φίλος είσαι άψογος, έμπι-
στος, πιστός, αστείος, γεμάτος ενέργεια και διά-
θεση να ενθαρρύνεις τους άλλους – δεν θα ήταν 
υπέροχο να έχεις παρόμοια συμπεριφορά και 
προς τον ερωτικό σου σύντροφο; Η Νέα Σελήνη 
στον Ζυγό, δηλαδή στον ερωτικό τομέα, μπορεί 
να ανοίξει στην ερωτική σου ζωή νέες προοπτι-
κές – ούτε φόβος, ούτε άγχος, ούτε περιορισμός 
και καταπίεση. Έχε το νου σου, λοιπόν. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Ποτέ δεν υπήρξες τόσο αβέβαιος/α για το έδα-
φος που πατάς όσο τους τελευταίους πολλούς 
μήνες. Μια τέτοια ατμόσφαιρα μπορεί να είναι 
διαχειρίσιμη για κάποιους, αλλά όταν είσαι εσύ 

που πέφτεις στις λακκούβες, τότε είναι ανατρι-
χιαστική. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό θα προσπα-
θήσει να εκτονώσει τα άγχη, τους φόβους, τις 
αγωνίες σου με δράση που είτε θα αναγκαστείς 
να αναλάβεις ώστε να οδηγήσεις σχέσεις και 
επαγγελματικά προς τα εκεί που θέλεις ή που θα 
υποστείς αν αποφασίσεις να αφήσεις τα πράγ-
ματα ως έχουν. Τίποτα ΔΕΝ μένει ίδιο: αυτή είναι 
η ουσία αυτής της Νέας Σελήνης και σε αφορά 
άμεσα. Αισθάνεσαι ανήσυχος/η για το αύριο; Θα 
ήσουν παθολογικά ηλίθιος/α να μην αισθάνεσαι 
έτσι, οπότε συγκεντρώσου στο παρόν. Θέλεις 
ασφάλεια; Ξέχνα το. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε 
αυτή τη ζωή και κυρίως τώρα που όλος ο κό-
σμος τραντάζεται από αλλαγές ή είναι έτοιμος 
για αλλαγές, έστω και καταναγκαστικές. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό (5/10) στροφάρει τις ε-
πικοινωνιακές σου ικανότητες σε υψηλά επίπεδα. 
Μπορείς να εκφραστείς καθαρά, σοβαρά, πειστι-
κά. Ρίξε το βάρος σε ό,τι χρειάζεται το μυαλό σου 
– είτε είναι σπουδές είτε ένα εργασιακό σχέδιο εί-
τε μετακίνηση. Κανόνισε τώρα τα σημαντικά ρα-
ντεβού, δες κόσμο που θα σου φανεί χρήσιμος ή 
μίλα με ειλικρίνεια όπου υπάρχουν αγκυλώσεις 
στις σχέσεις σου. Εάν θέλεις να αλλάξεις σπίτι, να 
φύγεις για ταξίδι, να πάρεις δίπλωμα αυτοκινή-
του, να λύσεις οικογενειακά προβλήματα, τώρα 
περισσότερο άνετα μπορείς να βρεις λύσεις. Υ.Γ. 
Η Αφροδίτη στον τομέα της οικογένειας κάτι πάει 
να χαλαρώσει, αλλά ο Κρόνος εκεί, να σε ρίχνει 
σε μαύρες σκέψεις, να καθυστερεί οτιδήποτε 
βιάζεσαι να συμβεί, οτιδήποτε επιθυμείς, και ο 
Άρης στο ζώδιό σου να προσπαθεί να τρέξει ό,τι 
μπορεί και στο τέλος της ημέρας να μετράει τσα-
κωμούς, νεύρα και αναβολές.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Δεν είναι παράξενο, ακόμα και για αυτούς που 
έχουν συμπεριφορά δέκα καρδιναλίων, ατσα-
λάκωτο στιλ και εξαιρετικές ικανότητες επιβί-
ωσης, να θέλουν κάποιες φορές να χωθούν σε 
μία αγκαλιά, να τους φροντίσει κάποιος και να 
ακούσουν «έι, ψιτ… είμαι κι εγώ εδώ». Ακόμα κι 
αν ανήκεις σε αυτούς που θέλουν να αφήσουν 
το σημάδι τους στο κόσμο –και σαν Παρθένος 
είναι πολύ πιθανόν να συμβεί– ή προσπαθείς 
τους τελευταίους μήνες όχι μόνο να σταθείς στα 
δυο σου πόδια, αλλά και να αποδείξεις ότι είσαι 
καλός καπετάνιος και αποκλείεται να ρίξεις τη 
ζωή σου σε ξέρες, έχεις ανάγκη εκτός από τη 
δημόσια αναγνώριση και τη ζεστή ανάσα κά-
ποιου δίπλα σου. Αν τον έχεις ήδη είσαι τυχερός. 
Αν δεν… άσε τα «αν είναι να ’ρθει θε να ’ρθει, αλ-
λιώς να προσπεράσει» και ψάξε – δεν θα χάσεις 
την αξιοπρέπειά σου. 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό (5/10), που δημιουργεί 
ένα μεγάλο Σταυρό με τους Ουρανό, Πλούτωνα 
και Δία (με μεγάλη ανοχή), δηλώνει ότι βρισκό-
μαστε μπροστά σε μια εξαιρετικά σημαντική και 
δυναμική Νέα Σελήνη που μας πιέζει να αντιμε-
τωπίσουμε θέματα που μας αποσυντονίζουν, 
που προκαλούν δυσαρμονία, θέματα σχέσεων. 
Δηλαδή; Είναι πιθανόν ο σύντροφός σου να 
μοιάζει απόμακρος και χειριστικός τελευταία. 
Ίσως ήσουν τόσο μόνος/η που αισθανόσουν τη 
μοναξιά κάποιου που βρέθηκε στο βουνό παρέα 
μόνο με λύκους. Κι όμως, μια σταγόνα ευτυχίας 
είναι μέσα στις δυνατότητες όλων των Ζυγών. 
Μπορείς να αλλάξεις όλο το σκηνικό. Η ζωή, ο 
εαυτός σου, οι προσδοκίες, τα όνειρά σου, οι 
άλλοι, ο κόσμος, σε σπρώχνουν να αναλάβεις 
πρωτοβουλίες σε κάθε τομέα που σε ενδιαφέ-
ρει ώστε να ξαναπάρει μπρος. Ο δυνατός αέρας 
που μπορεί να βοηθήσει το πλοίο να φύγει από 

το λιμάνι υπάρχει. Οι περιστάσεις βοηθάνε. Ό,τι 
θέλεις να αρχίσεις, τροποποιήσεις, αλλάξεις, με-
ταβάλεις, επιδιορθώσεις, παρουσιάσεις, προω-
θήσεις, προχωρήσεις, δρομολόγησέ το. Τώρα.

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Όταν η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σου απο-
τελεί μια ευοίωνη περίοδο που επικεντρώνεσαι 
στον εαυτό σου, στην εικόνα σου, στη γοητεία 
που εκπέμπεις και στην ανανεωμένη διάθεσή 
σου να αναθερμάνεις τις σχέσεις σου με αυτούς 
που αγαπάς. Αύτη τη φορά η Αφροδίτη βρίσκε-
ται σε δύσκολη θέση με τον Κρόνο, επίσης εδώ 
στον Σκορπιό, κι αυτό ρίχνει σκιές στην αποτε-
λεσματικότητά της. Με το οικογενειακό στάτους 
σε αναταραχή, με την κατεύθυνση της καριέρας 
να αλλάζει ξαφνικά, ή προσπα-
θώντας να κρατηθείς στην επιφά-
νεια του επαγγέλματός σου, και 
με δεκάδες επιπλέον αμφιβολίες 
και φόβους να σε δυσκολεύουν, η 
Αφροδίτη, που θέλει ελαφρότη-
τα, αισθάνεται άβολα. Όσο κι αν 
υποδυθείς τον κοσμικό που κάνει 
χαριτωμενιές στις εξόδους του, 
όσες φορές κι αν ζητήσουν το 
τηλέφωνό σου ανεβάζοντας την 
αυτοπεποίθησή σου, εσύ αυτή 
την εποχή ξέρεις ότι η βαρύτητα 
στο τέλος σε ρίχνει στη γη. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να 
προσπαθήσεις να περάσεις καλά. 
Ακόμα και μια στιγμή χαράς και 
φλερτ είναι πολύτιμη. 

ΤόξόΤης 
(22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Με τον Κρόνο πάνω από το κεφά-
λι σου στον Σκορπιό και τον Πο-
σειδώνα στους Ιχθύς χρειάζεται 
να είσαι δυνατός και να μη μασάς 
στις αντιξοότητες. Οι κοντινοί 
σου άνθρωποι είτε στη δουλειά 
είτε στο σπίτι περνάνε μια φάση 
έντονου στρες, οπότε καλείσαι 
να τους συμπαρασταθείς χωρίς 
να γκρινιάζεις ή να τα παίρνεις 
όλα προσωπικά. Επίσης ό,τι κι αν 
συμβαίνει γύρω σου –ευχάριστο 
ή δυσάρεστο–, χρειάζεται να δι-
ατηρήσεις την πίστη σου σε αυτό 
που είσαι, σε αυτό που κάνεις και 
σε αυτούς που αγαπάς, ακόμα κι 
αν δεν μπορείς να τη δικαιολογή-
σεις. Ναι, μερικές φορές αισθάνε-
σαι ότι τα ψυχικά σου αποθέματα 
στερεύουν. Όχι τόσο εύκολα όσο 
φαντάζεσαι. Ο Άρης στον Λέο-
ντα και η Νέα Σελήνη (5/10) στον 
Ζυγό σε διευκολύνουν: έχεις φίλους, σε στηρί-
ζουν άνθρωποι που έχουν τη δύναμη να σε βο-
ηθήσουν, υπάρχει δημιουργικότητα, υπάρχουν 
ξαφνικές οάσεις εκεί που φοβάσαι ότι όλα είναι 
έρημος. Όχι, όχι… Η ζωή δεν θέλει να σε γονατί-
σει. Κάθε άλλο.  

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ( 5/10) κάνει αντίθε-
ση με τον Ουρανό στον Κριό και τετραγωνίζει 
τον Πλούτωνα εδώ στον Αιγόκερω: Πολλοί Αι-
γόκεροι που βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι 
θα επιλέξουν δρόμο που θα επιβληθεί από τις 
περιστάσεις ή από επιλογή. Ξαφνικά ή προσχε-
διασμένα. Επώδυνα ή με προσδοκία. Σε κάθε 
περίπτωση, η μοίρα, η σύμπτωση, ο Θεός, το 
πλήρωμα του χρόνου ή η τύχη ενεργοποιούνται 
ώστε ο τροχός να γυρίσει για άλλη μια φορά στα 
επαγγελματικά, την οικογένεια ή τις σχέσεις. 

Η ζωή λειτουργεί με παράξενους τρόπους και 
μόλις αντιλαμβάνεσαι πόσο γελοίο είναι να στε-
ναχωριέσαι για το μέλλον, όταν είσαι έτοιμος να 
ζήσεις με ό,τι έχεις και να δαμάσεις τις φιλοδοξί-
ες σου, ξαφνικά εμφανίζονται επαγγελματικές 
ευκαιρίες και βρίσκεσαι στην κορυφή του κό-
σμου – ας πούμε. Όσο κι αν είναι εκνευριστικό, 
εδώ χρειάζεται να σου πει κάποιος ότι χρειάζε-
ται πρώτα να μην περιμένεις τίποτα πριν απο-
κτήσεις οτιδήποτε.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Εδώ και μήνες είσαι γεμάτος πείσμα, επιμονή, δύ-
ναμη και θυμό. Δεν μπορείς να ανεχθείς τα μίζε-
ρα, μικρόμυαλα αφεντικά και τους συντρόφους 
που είναι προικισμένοι με συνείδηση λάχανου. 

Οι μάχες που δίνεις όλο αυτό το 
διάστημα δεν έχουν να κάνουν 
με αρχετυπικές μάχες, όπως Κα-
λό εναντίον Κακού, αλλά εσύ και 
μια δουλειά που σου δημιουργεί 
άγχος, εσύ και ένας Άλλος που 
δεν ξέρεις αν πρέπει να το σο-
βαρέψεις ή να φύγεις, εσύ και η 
εξέλιξή σου, εσύ να μείνεις εδώ 
ή να φύγεις για αλλού. Η ζωή 
ουσιαστικά σε χτυπάει με πολλή 
πραγματικότητα. Κι όμως, κάθε 
τόσο, σαν τους Τρώες του Κα-
βάφη, «κομμάτι κατορθώνουμε· 
κομμάτι/ παίρνουμ’ επάνω μας· 
κι αρχίζουμε/ να ’χουμε θάρρος 
και καλές ελπίδες». Ναι, με τη Νέα 
Σελήνη στον Ζυγό αρχίζεις και α-
ποκτάς το ζήλο του Κλαρκ Κεντ 
όταν μεταμορφωνόταν σε Σού-
περμαν και της Sheena, Queen 
of Jungle, τη στιγμή που φοράει 
ψηλά τακούνια για να βγει σε ρα-
ντεβού. Η πρώτη έκρηξη αισιο-
δοξίας μετά από καιρό.  
 
ιχθύές 
(19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Σαν Ιχθύς, όταν το θέμα έρχεται 
στον έρωτα και όχι μόνο γίνεσαι 
αντικείμενο αυτού που οι αρχαί-
οι ονόμαζαν «τραγική ειρωνεία». 
Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζε-
ται η στιγμή της πλοκής της υπό-
θεσης όπου οι πρωταγωνιστές 
αγνοούν την αλήθεια ή εκλαμ-
βάνουν κάτι ψευδές ως αληθές 
και συνεχίζουν να δρουν και να 
συμπεριφέρονται απελπισμέ-
νοι και πάσχοντας. Αυτό αφορά 
τους γεννημένους το πρώτο 
δεκαήμερο ή αυτούς που έχουν 
ωροσκόπο στους Ιχθύς (και αυ-

τή ειδικά την περίοδο τους γεννημένους στις 
πρώτες 3-4 μέρες του ζωδίου): ναι, μιλάμε για 
τον Ποσειδώνα και το σλόγκαν του «ο ρεαλισμός 
δεν είναι τίποτα, η φαντασία είναι το παν» – κα-
ταλαβαίνεις τις επιπλοκές μιας τέτοιας δήλω-
σης. Κατά τα άλλα η Αφροδίτη στον Σκορπιό σού 
υπενθυμίζει ότι αυτό που έχεις ανάγκη ονομά-
ζεται επαφές, κοινωνικότητα, κίνηση, επαγγελ-
ματικές διασυνδέσεις, φιλίες κι αγάπη από όπου 
κι αν προέρχεται. Όσο για τον Άρη, που διελαύ-
νει για λίγο ακόμα τον Λέοντα, απαιτεί από σένα 
να μην τα παίρνεις με τη δουλειά, να διευθετή-
σεις πρακτικές εκκρεμότητες, να φροντίσεις το 
σώμα σου και να κάνεις ένα βήμα πίσω για άλλη 
μια φορά, να συμφιλιωθείς με ανθρώπους που 
σε απογοήτευσαν ξανά και να μην πάρεις τίποτα 
προσωπικά. A  

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τά-
σεων  θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

Κ ΥΚ ΛΟΦΟΡΟΥΝ
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