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Δημήτρης Πουλικάκος, ο ροκ θρύλος στην A.V. Του Γιώργου Δημητρακόπουλου, σελ. 54

100+1 
παραστάσεις
Η Α.V. σας τις παρουσιάζει 

Επιμέλεια: Δημήτρης 
Μαστρογιαννίτης, σελ.24

Θεσσαλονίκη 2013
54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Των Στέφανου Τσιτσόπουλου, Βάγιας Ματζάρογλου
σελ. 12

Τα πιο ενδιαφέροντα κορίτσια του Βορρά 
Του Δημήτρη Καραθάνου

σελ.14

Τα στέκια της πόλης 
Του Δημήτρη Αθανασιάδη

σελ. 20 
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Δεν ξέρω, ίσως περνάω μια μικρή κρίση αισιοδοξίας, σύντομη 
σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι αυτή η κοινωνία αρχίζει πάλι να 
ξαναβρίσκει τα λογικά της. Και τα καλά σημάδια, πρέπει να τα 
λέμε. Όσα έγιναν το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσ-
σαλονίκη, ήταν η Ελλάδα που πεθαίνει, που φεύγει από το 
προσκήνιο για να αφήσει χώρο σε κάτι καινούργιο να γεννη-
θεί. Λαμπρές τελετές, επίσημοι, οι κυρίες τους, πρωτόκολλα, 
ταξιθεσίες, Βάσις φρουρά εξηκονταρχία Πρεβέζης την Κυρια-
κή θ’ ακούσουμε την μπάντα. Πανηγυρικοί, ο δεκάρικος της 
ημέρας, αριστεία ανδρείας, ναύαρχοι φιλάνθρωποι παπάδες, 
η παλλόμενη από συγκίνηση φωνή του εκφωνητή. Του και-
νούργιου, ο προηγούμενος χάθηκε σ’ ένα σκάνδαλο με τοκο-
γλύφους. Παγωμένα χαμόγελα, κοινοτοπίες, ο αναπόφευκτος 
έκπτωτος νομάρχης στην άκρη της εξέδρας για ένα ακόμα 
θλιβερό ενσταντανέ. Αν τουλάχιστον μέσα στους ανθρώπους 
αυτούς ένας πέθαινε από αηδία, σιωπηλοί, θλιμμένοι, με σε-
μνούς τρόπους θα διασκεδάζαμε όλοι στην κηδεία. 

Κανείς δεν εγκαταλείπει, όμως, αυτοβούλως. Κάνουν αυτό που 
έκαναν πάντα. Μόνο που αυτή τη φορά το έκαναν μόνοι τους. 
Η πόλη προτίμησε να μην είναι εκεί. Είναι εντυπωσιακή η 
δύναμη της εικόνας, καμιά φορά τα λέει όλα. Αυτή η σκηνή 
στις τηλεοράσεις, ομίχλη, σφιγμένα πρόσωπα, αμηχανία των 
επισήμων, μουντή, υγρή ατμόσφαιρα, άδειοι δρόμοι, κενά 
πεζοδρόμια χωρίς κόσμο. Οι αρχές, τα τανκς και η ομίχλη. 
Σαν ταινία του Αγγελόπουλου. 

Η ΝΔ το κατάφερε, έκανε μια παρέλαση μόνη της. Με την ευγε-
νική χορηγία της Μότορ Όιλ. Χωρίς τα άλλα κόμματα, χωρίς 
θεατές. Πριν λίγα χρόνια, καθώς η κρίση έδειχνε τα δόντια 
της, η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε ότι 4 εκατομμύ-
ρια δυο φορές το χρόνο για να βγάζουμε βόλτα τα τανκς στην 
πόλη, όταν κόβουμε τα φάρμακα από τους καρκινοπαθείς, 
είναι περιττή πολυτέλεια. Δεν μας χρειάζονται κανόνια για 
να θυμόμαστε, για να αγαπάμε την πατρίδα μας. Όλοι οι λα-
οί χρειάζονται συμβολικές μέρες, ευκαιρίες για να νιώθουν 
μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου. Σ’ όλο τον κόσμο κάνουν 
παρελάσεις. Τραγουδάνε, χορεύουν, γιορτάζουν τη ζωή, όχι 
τον πόλεμο. Μόνο σε παγωμένα στο χρόνο καθεστώτα, όπως 
η Βόρειος Κορέα, βγάζουν τα τεθωρακισμένα στο δρόμο. Ό-
μως, φέτος είναι άλλες οι σκοπιμότητες. Με τα μικρά τους 
μυαλουδάκια σκέφτονται πώς θα κληρονομήσουν ψήφους. 
Αφού υπάρχουν συμπολίτες μας που ηδονίζονται «να μυ-
ρίζουν καμένη βενζίνη από τις ερπύστριες στην άσφαλτο», 
αφού υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να «ακούν τον ήχο της 
ξιφολόγχης όταν τροχίζεται στα πεζοδρόμια» χωρίς να ανα-
τριχιάζουν, ας βγάλουμε κι εμείς τα στρατά να τους συγκινή-
σουμε. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι όταν φλερτάρεις με την 
άβυσσο δεν κερδίζεις εσύ, ο ολοκληρωτισμός και η παράνοια 
είναι που κερδίζουν από το δικό σου ακροατήριο. Γιατί του 
έχεις κάνει την άβυσσο οικεία.

Τη σκυτάλη από τον υπουργό Άμυνας πήρε ο περιφερειάρ-
χης Μακεδονίας. Κρυμμένος πίσω από τα πρωτόκολλα, με το 
μυαλό στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές, καλεί τους 
υπόδικους βουλευτές και μετατρέπει την παρέλαση σε μο-
νοκομματική, τα άλλα κόμματα δεν συμμετέχουν. Και για να 
δικαιολογηθεί, συνεχίζει με την εξομοίωση Χ.Α. και ΠΑΣΟΚ. 
Όμως αυτά δεν είναι «γκάφες». Είναι νέτη σκέτη η ρητορική 
της Χ.Α. βαφτισμένη πρωτόκολλο και «ατυχής δικαιολογία». 
Όταν η δικαιοσύνη προφυλακίζει μέλη εγκληματικής οργά-
νωσης, όταν η Βουλή διακόπτει τη χρηματοδότηση, όταν υ-
πουργοί της κυβέρνησής του επιλέγουν να μην απαντούν καν 
στις ερωτήσεις του κόμματος που διώκει η δικαιοσύνη, κρυμ-
μένος στο πρωτόκολλο των παρελάσεων νομιμοποιεί τη Χ.Α. 
και τινάζει την πολιτική της κυβέρνησης στον αέρα. Και όταν 
αφελώς δήθεν θυμάται τον Άκη, αυτός που διαδέχθηκε έναν 

έκπτωτο με δικαστική απόφαση νομάρχη, αυτός του οποίου 
ο αρχηγός της δημοτικής παράταξης είναι στη φυλακή ισόβια, 
αφήνει ελεύθερους τους άμεσους συνειρμούς: Και αυτοί κλέ-
φτες είναι, όλοι κλέφτες είναι, όλοι τα ίδια είναι. Όπως λένε, 
άλλωστε, οι «εθνικιστές». Η μοναξιά της εξέδρας έδειξε τα 
αποτελέσματα. Η μικροπολιτική της καταστροφής έχει ξεπε-
ραστεί από την πραγματικότητα. Ο κόσμος καταλαβαίνει, έχει 
σιχαθεί τα παιχνίδια, τους μικροκομματικούς υπολογισμούς, 
την παραπλάνηση, την εξόφθαλμη κοινωνική μηχανική των 
χειρισμών και της προσποίησης. Προτιμάει να απέχει. 

Ο κόσμος, όμως, γύρισε την πλάτη σε όλες τις τυχοδιωκτι-
κές μικροπολιτικές. Πριν 2 χρόνια, στον ίδιο χώρο, ζήσαμε 
μία από τις πιο μελανές  ιστορίες των τελευταίων ετών. Για 
πρώτη φορά, αριστεροί, άνθρωποι που θέλουν να λέγονται 
προοδευτικοί, μαζί με ξυρισμένα κεφάλια, περίεργους από-
στρατους, έφεδρους που φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα, 
χρυσαυγίτες, επιτέθηκαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και διέλυσαν την παρέλαση μιας επετείου που γιορτάζει όλη 
η Ελλάδα. Θα ’λεγε κανείς ότι τα κόμματα μαθαίνουν απ’ τα 
λάθη τους, έστω και σιωπηλά δεν τα επαναλαμβάνουν. Κι 
όμως, η αξιωματική αντιπολίτευση και φέτος πρότεινε το 
ίδιο. Να μετατρέψει την παρέλαση σε διαδήλωση ενάντια 
στο Μνημόνιο και το ναζισμό. Με αυτή τη σειρά. Είναι η αρι-
στερή εκδοχή της θεωρίας των δύο άκρων. Μα οι ειρηνικές 
διαδηλώσεις νομίζω ότι επιτρέπονται ακόμα σ’ αυτή τη χώ-
ρα, λέει αφελώς δημοσιογράφος που δεν μπορεί να διακρίνει 
τη δημοσιογραφία από την εκπροσώπηση του κόμματος του 
οποίου καλύπτει το ρεπορτάζ. Αν ήταν αριστεροί θα ήξεραν 
ότι αυτό δεν λέγεται διαδήλωση, αλλά αντισυγκέντρωση. 
Και μάλιστα θα ήξεραν τι σημαίνει αντισυγκέντρωση στη 
Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν είναι. Γιατί η παρέλαση μιας εθνικής 
εορτής είναι η επέτειος που γιορτάζει μια χώρα, ολόκληρη, 
για έναν πόλεμο που έδωσε για την ελευθερία της. Δεν είναι 
μια διαδήλωση που ένα κόμμα φωνάζει κομματικά συνθήμα-
τα εναντίον των άλλων κομμάτων. Ο κόσμος με την απουσία 
του έβαλε κι εδώ ένα τέλος στις επικίνδυνες πολιτικές. Δεν 
θέλει πια να συμμετέχει σ’ αυτή τη θλιβερή εικόνα, 30 επαγ-
γελματίες αγανακτισμένοι εδώ, 50 κομματικά στελέχη εκεί, 
να στήνουν επικοινωνιακά γεγονότα για τις τηλεοράσεις, 
εκβιασμένες συγκρούσεις με την αστυνομία για να επανεπι-
βεβαιώσουν το μόνο σενάριο που ξέρουν, τη μόνη πολιτική 
που μπορούν να παράγουν, τη διαδήλωση. 

Παράγουμε περισσότερες παρελάσεις και διαδηλώσεις απ’ 
όσες αντέχουμε. Μόνο αυτό ξέρουμε να κάνουμε, μόνο αυτό 
κάναμε σ’ αυτή τη χώρα. Παράτες και συγκρούσεις. Τίποτε 
άλλο. Αυτή η Ελλάδα της λεζάντας και της τσάμπα μαγκιάς 
έχει πια τελειώσει. Τώρα η χώρα χρειάζεται πάλι τη χαρά της 
δημιουργίας. Οι παλιές πολιτικές πέθαναν. 

Οι λαοί χρειάζονται τις παρελάσεις και τις γιορτές. Ανθρώ-
πινες, χαρούμενες, ελπιδοφόρες. Σ’ αυτό το τριήμερο που 
έδειχνε ότι το παλιό αργά και βασανιστικά πεθαίνει, υπήρχε 
άλλη μια εικόνα που φανέρωνε τη νέα Ελλάδα. Ένας σημαιο-
φόρος κρατάει περήφανα τη σημαία και μετά οι συμμαθητές 
του γελάνε, τον πειράζουν, αγκαλιάζουν, συγχαίρουν το μαύ-
ρο συμμαθητή τους που εκπροσώπησε το σχολείο τους. Το 
σχολείο τους δεν είναι τυχαίο. Είναι το δημοτικό του Αγίου 
Παντελεήμονα που, απαλλαγμένο πια απ’ το φόβο, αρχίζει 
ξανά να ζει την καινούργια, την ανθρώπινη ζωή. Αυτός είναι 
ο πατριωτισμός της εποχής μας. Η υπεράσπιση του ειρηνικού 
τρόπου ζωής, η υπεράσπιση της δημοκρατικής κοινωνίας 
μας. Χάθηκε πολύς χρόνος, καθώς όμως αυτά τα γελαστά 
παιδιά θα μεγαλώνουν η Ελλάδα θα ξαναβρίσκει το δρόμο 
της, το δρόμο που έχασε προς στιγμήν, τυφλωμένη από το 
φόβο και την παράνοια. A
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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομά-
δα το σχεδιάζει ο 
Γιώργος Τζινούδης. 
Γεννήθηκε στην 
Κατερίνη το ’80 από 
γονείς φιλόλογους. 
Μπήκε στη Γυμνα-
στική Ακαδημία, 
αλλά βγήκε στα μισά 
και έδωσε εξετά-
σεις για την Καλών 
Τεχνών. Πήρε πτυχίο 
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 
έφυγε για τη Μαδρίτη. Μεταπτυχιακές 
σπουδές στις Μοντέρνες Πλαστικές 
Τέχνες και στην Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Complutense. Αγ-
γλικά - Ισπανικά και ένα ακόμα μετα-
πτυχιακό στην Οργάνωση - Διοίκηση 
Πολιτισμικών Μονάδων στο Ελληνικό 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί 
σε μανάβικο, γκαλερί, βιβλιοπωλείο, 
σχολή ζωγραφικής, στο Δημόσιο ως 
ωρομίσθιος εκπαιδευτικός και σε 
άπειρα μπαρ.

Πέρα από τη ζωγραφική και την ποί-
ηση, ασχολείται με την πυγμαχία και 
είναι συνεργάτης του περιοδικού 
της Θεσσαλονίκης «SOUL». Έχει συλ-
ληφθεί δύο φορές, την πρώτη για 
επεισόδια στο γήπεδο και τη δεύτερη 
κατά τη διάρκεια της διαδραστικής 
performance του «Ταχύτητα και επιβί-
ωση», στους δρόμους της Μαδρίτης. 
Έχει επτά ομαδικές εκθέσεις και δύο 
ατομικές. Ποιήματά του έχουν δημο-
σιευθεί στον «Mανδραγόρα», στην 
«Παρέμβαση», στην «Οδό Πανός», 
ενώ δεν έχει πυγμαχήσει ποτέ σε κα-
νονικό αγώνα. Αυτή την εποχή εκθέτει 
στο tzinoudis.tumblr.com

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

αthens Voices
Η αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

Πελάτης: Στο 
Υγεία, παρακαλώ.

Ταρίφας: Γιατρός είστε;
(Παρασκευή πρωί, Κολω-

νάκι)

«Δε φταίει το 
τσιγάρο. Ψυχολογικό  

είναι. Το σώμα μου αρνείται  
να ανέβει τις σκάλες».

(Κυρίες ανεβαίνουν αγκομαχώντας τα 
σκαλιά της Οίτης, στον Λυκαβηττό. 

Τρίτη πρωί)

Σάββατο βράδυ, 
πλατεία Αβησσυνίας, 

ταράτσα «Λουκούμι». Σ’ ένα 
τραπεζάκι κάθονται δύο αγόρια 

και δύο κορίτσια:
-Πώς λέγονται τα φασόλια 

στα αγγλικά;
-Beans. Και τα μαυρομάτικα ξέρεις 

πώς λέγονται;
-Πώς;

-Black eyed peas.
-Σαν το συγκρότημα!

«Προς έφηβους… Ο υ-
γιέστερος και ασφαλέστερος 

τρόπος στο ξεκίνημα μιας ερωτι-
κής γνωριμίας μεταξύ των δύο φύλων 
είναι ο αμοιβαίος αυνανισμός! Όλες οι 
άλλες πρακτικές είναι επικίνδυνες και 
συνεπάγονται Μεγάλο Ψυχικό και Σω-

ματικό Κόστος αργότερα». 
(Κολλημένο σε κολόνα της  

Καλλιδρομίου, Παρασκευή πρωί)

«Ρε συ… 
είχα wi-fi και δεν το 

ήξερα. Το ήξερε όλη η γειτο-
νιά εκτός από μένα, ρε συ…»

(Δύο εικοσάρηδες μιλάνε για wi-fi. 
starbucks Κηφισιάς, Παρασκευή 

μεσημέρι)

LOU REED
Mερικές φορές ο κόσμος χωρίζεται σε αυτούς 
που αγαπούσαν τον Lou Reed 
και σ’ αυτούς που δεν τον ήξεραν καθόλου.

ΑΝΤΕΛ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ
Επιτέλους, βγαίνει σήμερα η ταινία και με  
πολλά αστεράκια από τους κριτικούς. 
Δεν πιστεύω να πάει κανείς για μάτι, ε;

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
-Zouzounaki den vrisko na parkaro ke kano 
kyklous. Kateva!
- Moroulini den eimai akoma etoimi. Synexise 
tous kyklous…

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΞΑΝΘΟ
Τόσα ξανθά μωρά μαζεμένα είχε να δείξει η τηλε-
όραση από τότε που έκανε Καλλιστεία ο ΑΝΤ1.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
Παίρνουμε μαζί το ασανσέρ από το ισόγειο και με 
ρωτάει «πάνω πάτε;»
...Όχι, θα στρίψω δεξιά, ξέρω έναν παράδρομο. 
(Nasos@NoulisKills)

ΤΟ TWEET ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Ντετέκτιβ για χαμένα μωρά:  
Ηρακλής Μπιμπερό» (@tanasoulis)

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ
Ο καιρός συνεχίζει να είναι τόσο καλός που πολύ 
φοβάμαι ότι θα τον φορολογήσουν.

Η ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ  
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
Καλά, με τόσο χάλια σήμα που έχουμε συνέχεια, 
τι κλήσεις παρακολουθούν;

ΑΠΟΡΙΑ
Αυτή την περίφημη πινακίδα σε κάποια παρκάκια 
που προειδοποιεί: «Επιτρέπεται η είσοδος μόνο 
σε σκυλιά που οδηγούν τυφλούς» ποιοι περιμέ-
νουν να τη διαβάσουν; Τα σκυλιά ή οι τυφλοί;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
«Σήμερα γιορτάζουμε τη νίκη κατά του φασισμού 
και του ναζισμού» δήλωσε εκείνος που προσκάλε-
σε επίσημα τη Χ.Α. να παραστεί στην παρέλαση.

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
Put the cot down slowly.

HALLOWEEN
Ποιο Halloween; Ούτε τρολ δεν πατάει εδώ πέρα.

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
-Και ο Κωστάκης; Και ο Γιωργάκης;  
Πού είναι εξαφανισμένοι; 
-Χτίζουν προφίλ!

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Φτιάξε μου ΤΗ μέρα Greatest Hits
ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

H φοροφυγάς τσιγγάνα

Μάγισσα τσιγγάνα 
απ’ τη Μαγκουφάνα

ρίξε την Αρκάνα
ρίξε τώρα τα χαρτιά
Πιάσε τα ταρό σου 
με τ’ αριστερό σου
έλα συγκεντρώσου
έχω μέσα μου φωτιά

Μάγισσα τσιγγάνα
έπεσες διάνα

με μια Αμερικάνα
έχω τώρα μπερδευτεί! 

Με μια ντάμα πίκα
έχω βρει τη γλύκα
όμως κασκαρίκα

μου ετοίμαζε αυτή 

Μάγισσα τσιγγάνα
πιες μια γκουαράνα
βγες απ’ τη νιρβάνα

να σου πω τα μυστικά
Κάνε τα κουλά σου

και στα κύπελλά σου
με τα δάχτυλά σου

φτιάξε φίλτρα μαγικά

Μάγισσα τσιγγάνα
γίνεσαι ζαργάνα

και με μάτια πλάνα
πάλι μου ζητάς λεφτά

Πήρες πεντακόσα
θέλεις άλλα τόσα

δίχως μωρή γκιόσα
αποδείξεις για όλα αυτά 

Μάγισσα τσιγγάνα
απ’ τη Μαγκουφάνα

άσε την Αρκάνα
και τα μάγια γενικώς 
Τώρα θα υποφέρεις

γιατί αν θες να ξέρεις
λέγομαι Λευτέρης 
κι είμαι εφοριακός 

«Μαμά, 
οι μεγάλοι που 

πάνε σχολείο έχουνε 
μαμά;»

(μικρούλα προχωρώντας με τη μαμά 
της, Κυριακή μεσημέρι στη 

μαυρομιχάλη)

Προσωπικό τετράποδο delivery 
στην πλατεία Εξαρχείων
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για τη βελτίωση 
της χρηστικότητας των μοχλών ανάκλισης και αλλαγής ύψους 
στις καρέκλες γραφείου)

Κι όμως, υπάρχει λύση ώστε 
από την επόμενη χρονιά 
να μην υπάρχουν πλέον 
καβγάδες για τους Αλβανούς 
σημαιοφόρους! Αρκεί 
να καθιερώσουν και στις 
παρελάσεις την περίφημη 
«συνέντευξη», όπως έκαναν 
και με τις προσλήψεις. 
● Με απαράβατο κανόνα 
στη μοριοδότηση ότι αν ο 
αριστούχος δεν απαντήσει 
σωστά στην ερώτηση «ποια 
είναι η χώρα καταγωγής σου;» 
να χάνει τόσους βαθμούς 
όσους τον χωρίζουν από τον 
επόμενο Έλληνα μαθητή. 
Καθαρά και τίμια πράγματα!

Και τώρα ας σηκωθούμε 
όλοι μαζί να χαιρετίσουμε το 
νέο ολοκαίνουργιο «Ταμείο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών». Που σημαίνει 
ότι, πλέον, οι υπόλοιπες 
υπηρεσίες που ασχολούνταν 
με την είσπραξη των 
ασφαλιστικών οφειλών 
μπορούν να χαλαρώσουν και 
να απολαύσουν ήρεμες τη 
μισθοδοσία τους...

Προς τους οδηγούς του 
απορριμματοφόρου που 
έκανε δωρεά η Γιάννα 
Αγγελοπούλου στον Δήμο 
Ηρακλείου: Όχι! Ο Gavello που 
κρέμεται στο καθρεφτάκι δεν 
επιτρέπεται να αφαιρεθεί. 
Ανήκει στα βελτιωτικά 
αξεσουάρ του οχήματος!

Το πρόβλημα με τα 
δημοσιεύματα του ξένου 

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

Η (πραγματική) 
απορία της 
εβδομάδας

Αφού, σύμφωνα  
με τον Θεόδωρο  

Πάγκαλο,  
οι ελληνικές 

μυστικές υπηρεσίες 
παρακολουθούσαν 

τον Αμερικανό  
πρέσβη από χόμπι, 
γιατί ήδη «ήξεραν  

τα πάντα», τότε 
δεν θα έπρεπε να 
ξέρουν και ότι οι 
Αμερικανοί τους 

παρακολουθούσαν 
επίσης; 

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Γιάννης Στουρνάρας: «Έχουν ληφθεί 

αυξημένα μέτρα και κάνουμε διαρκείς 

ελέγχους για ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος και σε πολιτικά πρόσωπα» 

(Από απάντηση σε επερώτηση της 

βουλευτού Χρυσούλας Γιαταγάνα) 

Μετάφραση: «Μην ακούτε αυτά που 

γράφουν κάτι “New York Times” 

και κάτι “Spiegel”, ότι στην Ελλάδα 

πληρώνουν μόνο οι ίδιοι και οι ίδιοι, 

ενώ τους μεγάλους δεν τους αγγίζει 

κανείς. Πληρώστε λοιπόν εσείς κανονικά 

τώρα άλλη μια εισφορά, γιατί έχουμε 

να πληρώσουμε κάτι μισθοδοσίες σε 

οργανισμούς που δεν εφαρμόστηκε 

το ενιαίο μισθολόγιο, και θα τα 

βρούμε μετά, μωρέεεε...»

τύπου για τις φορολογικές 
ανισότητες στην Ελλάδα, 
που δυσφημούν τη χώρα 
και καταβαραθρώνουν το 
success story, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με μια απλή 
χειρονομία καλής θέλησης: 
Αρκεί να τους πείσουμε ότι 
χρειάζονται κάποια δάνεια 
από ελληνικές τράπεζες...
●...και να «βοηθηθούν» 
οι δημοσιογράφοι που 
τα γράφουν με κάποιες 
θέσεις στα γραφεία τύπου 
υπουργείων. Elementary!

Άσχετο, αλλά όταν ο Γιώργος 
Καρατζαφέρης δηλώνει 
πως ο Καμμένος του έχει 
αντιγράψει το πρόγραμμα, 
είναι σίγουρος ότι λέει κάτι 
θετικό για τον εαυτό του; 

Και τους βρήκαν μετά 
από καιρό να τσακώνονται 
ακόμα για τη θεωρία των δύο 
άκρων...
● Μέσα στα τελευταία χρόνια 
δεν είχε αλλάξει τίποτα, όπως 
ήταν αναμενόμενο. Αυτοί 
που πίστευαν ότι υπάρχουν 
διαφορετικά είδη βίας 
συνέχιζαν να πιστεύουν ότι 
υπάρχουν διαφορετικά είδη 
βίας...
● Εκείνοι που πίστευαν ότι 
η βία είναι μία, συνέχιζαν με 
φανατισμό να πιστεύουν ότι η 
βία είναι μία…
● Και οι νοήμονες που 
δεν έμπαιναν σε αυτή τη 
συζήτηση, συνέχιζαν να 
μην μπαίνουν σε αυτή τη 
συζήτηση...  A

ΑπΑνθΡωπΗ θΕΣΗ ΕΡγΑΣίΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣΤηλεφωνήτρια στην εκπομπή e-nikos στο Star

Θα έπρεπε  
να υπάρχει μια  

λέξη για...

«Τουιτάδοση»: 
Η παρακολούθηση 
μιας συνέντευξης 
ή ενός γεγονότος 

μέσα από τα σχόλια 
των χρηστών στα 

social media, 
ενώ εσύ 

παρακολουθείς 
κάτι άλλο.

Ποιος αιφνιδίασε τον Απόστολο Τζιτζικώστα, 
την ώρα που υπέγραφε, ε;

Το επίσημο φωτογραφικό πορτρέτο του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί την 
επιτομή της Μαυρογιαλούρειας Πολιτικής Σημειολογίας. Κατ’ αρχήν, ο θεατρινισμός είναι κάτι 

παραπάνω από φανερός. Ο περιφερειάρχης (αν και είναι βαμμένος και με styling από επαγ-
γελματία) παριστάνει ότι τάχα τον διέκοψε ο φωτογράφος την ώρα που υπέγραφε κρατικά 
έγγραφα (σ.σ. προσλήψεις και διορισμούς;). Γι’ αυτό έχει μείνει και με το στυλό μετέωρο, αν 

και βρίσκεται πολύ μακριά από το σημείο της υπογραφής. Φυσικά και δεν διαθέτει υπολογιστή 
στο γραφείο του, γιατί θέλει να παραμείνει απλός και κοντά στο λαό, που δεν τρέφει και μεγά-
λη εκτίμηση για αυτούς που χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα του διαβόλου. Αντίθετα, ένα 

Moleskin (για να σημειώνει τα ρουσφέτια που του ζητούν) είναι απαραίτητο. Και, τέλος, είναι η 
αθωότητα του ύφους που κάτω από τα στερεωμένα με gel μαλλιά (αχ, αυτοί οι νέοι...) είναι σα 

να λέει: «Σας κοιτάζω με τα ορθάνοιχτα ματάκια μου γεμάτα αθωότητα... Αγαπήστε με!».

Η ελληνική εκδοχή του επιθεωρητή Κλουζό 
Ο υπουργός Εξωτερικών που παρακολουθούσε τους 

Αμερικάνους για να διασκεδάζει ακούγοντας τα «μαδαφά-
κα» που αφορούσαν στο πρόσωπό του. Ακριβώς την ίδια 

αντίδραση, δηλαδή, που είχε ο αρχιεπιθεωρητής 
Ντρέιφους με τον Κλουζό. 
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Απο τον Πέτρο τατσοΠουλο

ΡΙΝ από 36 χρόνια είχα πεταχτεί ως τη Γένοβα και είχα 
συλλέξει για λίγες μέρες εντυπώσεις από την τοπική ελ-
ληνική φοιτητική κοινότητα. Είχα μείνει με την αίσθηση 

μιας κλειστής μποτίλιας στο πέλαγος που δεν μεταφέρει κανένα 
μήνυμα, πέραν του προφανούς: ένα κομμάτι γυαλί που επιπλέει. 
Με ιταλικά που κυμαίνονταν από υποφερτά έως ανυπόφορα, οι 
περισσότεροι Έλληνες φοιτητές δεν έκαναν την παραμικρή προ-
σπάθεια να ενσωματωθούν έστω και προσωρινά στην ιταλική κοι-
νωνία, ούτε καν να τη γνωρίσουν. Φραπεδιά και τάβλι. Μια αερο-
στεγής γαλανόλευκη χρονοκάψουλα.
Θα αντιτείνει κανείς ότι το μακρινό 1977 ο ιστορικός χρόνος ήταν 
στην κατάψυξη. ΄Ετσι, τουλάχιστον, νομίζαμε. Με σαφώς διακριτά 
τα δύο ιδεολογικά στρατόπεδα και με τη διακίνηση των πληθυσμών 
σε μινιμαλιστικά επίπεδα, δεν τραβούσες κανένα ζόρι να γνωρίσεις 
τον ξένο. Θα έπαιρνες κουτσά στραβά το κωλοπτυχίο σου και θα ε-
πέστρεφες στην πατρίδα σου. Εάν ο ξένος με τη σειρά του σπούδαζε 
στη δική σου πατρίδα, θα έπραττε λίγο πολύ αναλόγως. Από μακριά 
κι αγαπημένοι. Ο κόσμος ήταν απλός. Για την ακρίβεια, ο κόσμος 
δεν ήταν απλός. Τον είχαν απλοποιήσει διά της βίας. 
Το 1989 το ψυγείο άνοιξε – και παρέμεινε έκτοτε ανοιχτό. Οι μου-
σαφιραίοι ήρθαν για να μείνουν. Ακόμη κι εκείνοι που σκόπευαν 
να περάσουν από εδώ τράνζιτο αναγκάστηκαν να παραμείνουν, 
εγκλωβισμένοι σ’ ένα παρανοϊκό σύστημα που δεν τους επιτρέ-
πει ούτε να φύγουν ούτε να μείνουν. Ολόκληρος ο ευρωπαϊκός 
Νότος μεταμορφώθηκε σε Κένταυρο. Από τη μέση και κάτω, πύλη 
εισόδου. Από τη μέση και πάνω, ζώνη ανάσχεσης. «Οι ευρωπαϊ-
κές μεσογειακές χώρες», είπε ένας εκπρόσωπος από το Μαρόκο, 
«πρέπει να αποφασίσουν αν είναι γέφυρα ή τοίχος».  Προφανώς 
ο ευρωπαϊκός Νότος δεν μπορεί ν’ αποφασίσει μόνος του. Είναι ο 
επιστάτης και ταυτοχρόνως ο όμηρος της διαβόητης διακρατικής 
συμφωνίας «Δουβλίνο-ΙΙ». Δέχεται στα μούτρα το μεταναστευτικό 
ωστικό κύμα και δεν έχει καν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Μια 
βολική μετάθεση ευθύνης, αν είσαι Ευρωπαίος του Βορρά. Μια α-
διέξοδη εκκρεμότητα, αν είσαι Ευρωπαίος του Νότου. Το μαρτύριο 
του Ταντάλου, αν είσαι ο μετανάστης.
Ο Μαροκινός εκπρόσωπος μετείχε μαζί μας σ’ ένα Φόρουμ που δι-
οργάνωσε την περασμένη Παρασκευή στη Λισαβόνα το Συμβούλιο 
της Ευρώπης: Ταυτότητες και διαφοροποίηση στις πολυπολιτισμι-
κές κοινωνίες. Όπως τα περισσότερα Φόρουμ που διοργανώνει 
το Συμβούλιο της Ευρώπης, έτσι και αυτό, ήταν ένας ύμνος στην 
ανεκτικότητα και στην ποικιλία – ποικιλία πολιτισμών, ποικιλία 
ηθών, ποικιλία εθίμων. Το δικαίωμά σου στη φραπεδιά και στο τά-
βλι – αν ήσουν Έλληνας φοιτητής στη Γένοβα το 1977. Μονάχα που 
το 2013 η απάντηση δεν είναι εξίσου ανάλαφρη.
Τι πρέπει να γίνει, λόγου χάριν, εάν –εκτός από τις γαστρονομι-
κές και τις ενδυματολογικές σου ιδιαιτερότητες– μεταφέρεις και 
την αταλάντευτη πίστη σου στο ισλαμικό δίκαιο, όχι υποχρεωτικά 
στην ακραία του μορφή, τη σαρία, αλλά και σε πιο συντηρητικές, 
εξίσου όμως απαράδεκτες για τους επιγόνους του Δαντόν και του 
Ροβεσπιέρου; Πρέπει το κοσμικό κράτος να διαπραγματευθεί μαζί 
σου; Να συμβιβαστεί μαζί σου; Να θεσμοθετήσει πιθανόν δικαιο-
σύνη δύο ταχυτήτων, μία για όσους θεωρούν ότι το κοσμικό δίκαιο 
οφείλει να έχει το προβάδισμα έναντι των οιονδήποτε θρησκευτι-
κών πεποιθήσεων και μία για όσους πρεσβεύουν το ακριβώς αντί-
θετο; Πώς ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το «μαζί και χώ-
ρια» μοντέλο δίχως κανένας από τους συμβεβλημένους να νιώσει 
ριγμένος; Δυσάρεστα ερωτήματα κι εν πολλοίς ανεπιθύμητα. Ως 
γνωστόν, το Συμβούλιο της Ευρώπης απαντάει αυστηρά και μόνο 
στα ευχάριστα.  ●

Π

Και μαζί και χώρια

sniper
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Πολιτική

Το λεγόμενο κείμενο των «58» έχει ήδη κά-

ποιες μέρες ζωής πίσω του. Η μέχρι τώρα 

πολιτική και επικοινωνιακή υποδοχή του 

υπήρξε, ασφαλώς, θετική. Ήδη τέσσερις 

ή πέντε πολιτικές κινήσεις έχουν ανταπο-

κριθεί στο κάλεσμα, δηλώνοντας ότι θα 

συμμετάσχουν στην ιδρυτική/συντακτική 

συνέλευση της «ελληνικής Ελιάς», στις 

αρχές του 2014. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει 

καταρχήν θετικό, παρά τις όποιες επιφυλά-

ξεις ορισμένων στελεχών του. Όσο για τη 

ΔΗΜΑΡ, παρά την αρνητική απάντηση της 

ηγεσίας της (αναμενόμενη, άλλωστε), στε-

λέχη, μέλη και ψηφοφόροι της (σε ποσο-

στό 40%, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση) 

βλέπουν θετικά το όλο εγχείρημα. 

ε λίγα λόγια, θα μπορούσε να 
πει κανείς ότι το κείμενο των 
«58» (60) έπεσε, αν μη τι άλλο, 

σαν βότσαλο στα λιμνάζοντα νερά ενός 
χώρου που καλύπτει μια τεράστια πολι-
τική έκταση: απ’ το νεοκομμουνιστικό 
και εθνικολαϊκιστικό ΣΥΡΙΖΑ έως τη 
Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά.
Αν και έχουν ήδη γραφτεί πολ-
λά για το θέμα, θεωρώ σκόπιμο 
να καταθέσω κι εγώ, απ’ τη με-
ριά μου, μερικές σκέψεις για 
το κείμενο που δημοσιεύτηκε 
σχετικά πρόσφατα, την υπο-
δοχή του και τις προοπτικές 
του.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως, 
αν το ΠΑΣΟΚ δηλώνει σήμε-
ρα ανοιχτό σε τέτοιου είδους 
προτάσεις και πρωτοβουλίες, 
αυτό οφείλεται στο ότι είναι εξαιρετικά 
στριμωγμένο. Αυτό όμως, ανεξάρτητα 
απ’ τις όποιες δεύτερες σκέψεις κάνει 
οποιοσδήποτε, συνιστά αυτομάτως και 
ευκαιρία, όχι βέβαια για τη διάλυση ή 
την αυτοκατάργηση των κομμάτων που 
υπάρχουν σε αυτόν το χώρο, αλλά για 
τη συνύπαρξή τους, μαζί και με άλλες 
μικρότερες πολιτικές οντότητες, στο 
πλαίσιο ενός σχήματος τύπου Ελιάς.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απροθυ-
μία της ηγεσίας της ΔΗΜΑΡ είναι μί-
ζερη, κατώτερη των περιστάσεων, και 
κυρίως μη πειστική. Το κόμμα του κ. 
Κουβέλη δήλωσε ιδρυτικά «αριστερά 
της ευθύνης», αλλά ήδη έχει επιλέξει 
τη θαλπωρή(;) της γενικολογούσας α-
ντιπολίτευσης που απεκδύεται κάθε 
ευθύνη. Ψηφίστηκε εν πολλοίς επειδή 
διαβεβαίωνε ότι «δεν θα αφήσει τη χώ-
ρα χωρίς κυβέρνηση», αλλά φρόντισε 
με την πρώτη ευκαιρία να εγκαταλεί-
ψει το κυβερνητικό σκάφος. Εγκαλεί το 
ΠΑΣΟΚ γιατί εξακολουθεί να μετέχει 
στην κυβέρνηση, χωρίς όμως να λέει τι 
προτείνει για το μείζον ζήτημα της δι-

ακυβέρνησης της χώρας. Καταλογίζει 
τα μύρια όσα στο ΠΑΣΟΚ του σήμερα 
και του χτες, και συγχρόνως υποδέχε-
ται με ανοιχτές αγκάλες κηπουρούς του 
παπανδρεϊσμού και μωροφιλόδοξους 
ηγετίσκους πασοκικής προέλευσης. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περαιτέρω 
συρρίκνωση του χώρου της μεταρρυθ-
μιστικής/ευρωπαϊκής αριστεράς θα 
συνιστούσε ανωμαλία για την πολιτική 
γεωγραφία της χώρας και για το πολι-
τικό σύστημα γενικότερα, με βάση του-
λάχιστον ό,τι ισχύει σε όλες σχεδόν τις 
ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Ένας διπο-
λισμός ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τίποτε –ή 
σχεδόν τίποτε– ανάμεσα, θα είναι πολύ 
χειρότερος από τον παραδοσιακό δι-
πολισμό ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Χωρίς διεξόδους 
και ασφαλιστικές δικλίδες, πολωτικός, 
σχεδόν εμφυλιοπολεμικός, μπορεί να 
αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος για 
την πολιτική σταθερότητα, αλλά και 
για τη λειτουργία της κοινοβουλευτι-
κής μας δημοκρατίας κατ’ επέκταση. Το 
μισό περίπου ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ των 

συντεχνιών και του εθνολαϊ-
κισμού, το ΠΑΣΟΚ των Φωτό-
πουλων και των Καλφαγιάν-
νηδων, το ΠΑΣΟΚ του Αλέξη 
Μητρόπουλου και του Γιώργου 
Πάντζα, έχει ήδη μετακομίσει 
στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπό-
σχεται επάνοδο στην πριν από 
το 2009 εποχή, όταν σχεδόν 
για όλους υπήρχε μια θέση στο 
δημόσιο, ένα επίδομα μαϊμού, 
μια σύνταξη στα 55. Υπάρχει, 

ωστόσο, το «άλλο μισό» ΠΑΣΟΚ και 
η «άλλη μισή» ΔΗΜΑΡ, συνολικά το 
20% του εκλογικού σώματος περίπου, 
που είμαι βέβαιος ότι αναζητάει σήμε-
ρα εναγωνίως κάποια άλλη προοπτική, 
πέρα απ’ τα αδιέξοδα μιας μετωπικής 
σύγκρουσης Σαμαρά-Τσίπρα, αλλά και 
πέρα απ’ τα στενά όρια της σημερινής 
εικόνας που παρουσιάζει ο ευρύτερος 
μεταρρυθμιστικός/σοσιαλδημοκρατι-
κός χώρος. Σε αυτόν το χώρο, τον ιστο-
ρικά, πολιτικά και κοινωνικά απολύτως 
υπαρκτό, νομίζω ότι απευθύνεται πρω-
τίστως η πρωτοβουλία των «58».  A

Ένα βότσαλό στη λίμνη
Του ανδρέα ΠαΠΠα

Μ

το Çάλλο μι-
σόÈ ΠάΣοκ κάι 
ή Çάλλή μιΣήÈ 
ΔήμάΡ άνάζή-

τούν ενάγω-
νιωΣ μιά άλλή 

ΠΡοοΠτική 



αποφασίσει. Όταν είχαμε διψήφιο πληθωρισμό, 
η κυβέρνηση θεσμοθέτησε την υποχρέωση να α-
ναθεωρούνται οι αντικειμενικές αξίες ανά διετία 
(Ν. 1882/1990). Τώρα που οι αξίες των ακινήτων 
μειώνονται, η κυβέρνηση δεν έχει αναθεωρήσει 
τις αντικειμενικές αξίες από την προ-κρίσης επο-
χή του 2007! Το αποφεύγει διότι η αναθεώρηση 
θα αναδείκνυε τις τεράστιες διαφορές μεταξύ α-
ντικειμενικών και πραγματικών τιμών για τα ακρι-
βά ακίνητα για τα οποία η αγοραία 
αξία είναι έως 70% κάτω από την 
αντικειμενική. Αυτή η στρέβλωση 
καθιστά την κλίμακα πολύ πιο προο-
δευτική απ’ ό,τι φαίνεται.
Τίποτε από αυτά δεν θα συνέβαινε 
αν η κυβέρνηση είχε υιοθετήσει την 
πρόταση του Στέφανου Μάνου και 
της Δράσης για τη φορολογία των 
ακινήτων, που συνίσταται σε ένα ε-
νιαίο τέλος για όλες τις ιδιοκτησίες 
κάθε δήμου. Το τέλος καθορίζεται 
με ετήσια απόφαση του δήμου και 
εφαρμόζεται πάνω στο άθροισμα της επιφάνειας 
του οικοπέδου και του συντελεστή δόμησης ΣΔ 
που ισχύει. Δεν υπεισέρχεται δηλ. στον υπολογι-
σμό η αντικειμενική αξία, και έτσι αποφεύγεται η 
αυθαιρεσία του υπουργείου. Π.χ., πολυκατοικία 
στην Αθήνα, χτισμένη σε οικόπεδο 240 τ.μ. με 
ΣΔ 5,60, θα πληρώσει φόρο πάνω σε 240+(240 Χ 

5,60)=1.584 τ.μ. Αν ο συντελεστής φορολογίας 
είναι €2, ο φόρος ισούται με €3.168 που θα κατα-
νεμηθεί στις ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας ανά-
λογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. 
Στόχος του ενιαίου τέλους είναι να καλυφθούν όλα 
τα έξοδα του δήμου με παράλληλη κατάργηση 
όλων των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους 
δήμους, που ανήλθαν σε περίπου €3δις το 2012, 
δηλ. όσο προσβλέπει η κυβέρνηση να εισπράξει 
από τον ΕΝΦΑ. Η πρόταση της Δράσης αφορά α-
ποκλειστικά ιδιοκτησίες εντός σχεδίου πόλης, με 
το φόρο να περιέρχεται στο δήμο. Η  πρόταση αυ-
τή θα καθιστούσε τους δήμους υπόλογους απένα-
ντι στους φορολογούμενους και θα συνέβαλε στη 
μείωση των δαπανών τους. Η μείωση των συντε-
λεστών φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας 
σε σχέση με τα προτεινόμενα θα ενισχύσει την 
οικοδομική δραστηριότητα, θα εκτινάξει τις αξίες 

ακινήτων και θα συμβάλει στο στόχο 
της προγραμματικής συμφωνίας ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ να επιτευχθεί «όσο γίνεται τα-
χύτερη επάνοδος των επενδύσεων». 
Κανείς δεν θέλει να επενδύσει σε μια 
οικονομία που φορολογεί υπέρμετρα 
το κεφάλαιο. 
Τέλος, επειδή είναι πολύ αμφίβολο 
ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τις 
απόψεις της Δράσης, το λιγότερο 
που μπορεί να κάνει είναι να υιοθε-
τήσει «πλαφόν» στους φόρους, ό-
πως ισχύει στη Γαλλία: Το άθροισμα 

φόρου εισοδήματος και φόρου ακίνητης περιου-
σίας να μην υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος. 
Έτσι αποτρέπεται η δήμευση περιουσίας που θα 
έχει ο ΕΝΦΑ για μεγάλες κατηγορίες φορολογου-
μένων. A

*Σύμβουλος επενδύσεων και  μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής της Δράσης 

Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ) στην προ-
τεινόμενη μορφή του είναι ένας απαράδεκτα 
άδικος φόρος που υπονομεύει την αναπτυ-
ξιακή προσπάθεια της Ελλάδας. Δεν υπάρχει 
χώρα στον κόσμο με τόσο προοδευτική κλί-
μακα φορολογίας ακινήτων, με 20 κλίμακες 
για τα ακίνητα και 25 για τα οικόπεδα. Το νο-
μοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση καθι-
στά τις κλίμακες πολύ πιο προοδευτικές από 
το προσχέδιο που είχε κυκλοφορήσει νω-
ρίτερα, αυξάνοντας το μέγιστο συντελεστή 
για τα ακίνητα στα €17 ανά τ.μ. από €14 στο 
προσχέδιο, και... 8πλασιάζοντας το μέγιστο 
συντελεστή στα οικόπεδα στα €30 το τ.μ. από 
€4 στο προσχέδιο. Ιδιαίτερα στα οικόπεδα, η 
προοδευτικότητα της κλίμακας είναι παράλο-
γα υψηλή: τα ακριβότερα οικόπεδα φορολο-
γούνται 1.500 φορές (!) περισσότερο από τα 
φθηνότερα ανά τ.μ. (30/0.02=1.500).

κ πρώτης όψεως, το σύστημα μοιάζει 
παράλογο, ιδιαίτερα αν ο συντελεστής 
δόμησης είναι κάτω της μονάδας: Τα 
οικόπεδα μοιάζουν να φορολογούνται 

περισσότερο από τα ακίνητα της ίδιας ζώνης, 
δεδομένου ότι ο ανώτατος συντελεστής για τα 
οικόπεδα είναι υψηλότερος (€30 έναντι €17). Εί-
ναι έτσι όμως;Το ΥπΟικ παραπέμπει στην παρά-
γραφο 4(β) του νομοσχεδίου, που προβλέπει ότι 
ο συντελεστής φόρου εφαρμόζεται πάνω στην 
«μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό», 
που με τη σειρά του ορίζεται ως «ο λόγος της φο-
ρολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολι-
κή επιφάνειά του». Η δε φορολογητέα αξία του 
οικοπέδου «ισούται με το γινόμενο του συντελε-
στή οικοπέδου (ΣΟικ) επί τη συνολική τιμή εκκίνη-
σης του οικοπέδου, το συντελεστή πρόσοψης του 
οικοπέδου και την επιφάνειά του», παράγραφος 
4(γ). Ποιος είναι όμως ο συντελεστής οικοπέδου 
(ΣΟικ); Η επόμενη παράγραφος 4(αα) το «ξεκα-
θαρίζει»: «Ο συντελεστής οικοπέδου (Σοικ) και η 
συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, καθώς και 
ο συντελεστής αξιοποίησης του οικοπέδου (ΣΑΟ) 
για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής εκκίνησης 
του οικοπέδου, λαμβάνονται όπως ορίζονται κά-
θε φορά από τις αποφάσεις του υπουργού Οικονο-
μικών [...] ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης 
που ισχύει για τα ακίνητα είναι διαφορετικός από 
το συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου (ΣΑΟ)». 
Καταλάβατε; Ούτε εγώ! Το μόνο που κατάλαβα εί-
ναι πως είναι σκοπίμως ακατανόητο, εφόσον κα-
θορίζεται με υπουργικές αποφάσεις που έχουν 
στόχο την εξασφάλιση εσόδων ώστε το κράτος 
να συνεχίσει τη σπάταλη διαχείρισή τους.  
Η φορολογική πολιτική δεν πρέπει να προσβλέ-
πει στην ικανοποίηση ιδεολογικών προκαταλή-
ψεων («να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες»), 
αλλά να συμβάλλει στην κάλυψη των χρηματο-
δοτικών αναγκών ενός Δημοσίου που πρέπει να 
συρρικνωθεί για να είναι βιώσιμο.Υπάρχουν τε-
ράστια περιθώρια εξορθολογισμού σε αμυντικές 
και κοινωνικές δαπάνες, στην υγεία και στις συ-
ντάξεις, όπου οι παροχές πρέπει να είναι ανάλο-
γες των εισφορών. Είναι λογικό οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων να πληρώνουν τις πρώιμες συντάξεις των 
δημοσίων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται 
στα 50 και 55 χρόνια; Μπορεί να βολεύει πολιτικά 
την κυβέρνηση, διότι συμβάλλει στη μείωση του 
κομματικού στρατού στο Δημόσιο χωρίς τις ανα-
γκαίες απολύσεις, αλλά είναι άδικο.
Ένα φορολογικό σύστημα πρέπει να επιτρέπει 
στον επενδυτή να προβλέπει τις μελλοντικές 
του υποχρεώσεις. Ο ΕΝΦΑ στηρίζεται σε αντικει-
μενικές αξίες που ορίζονται αυθαίρετα από τον 
υπουργό Οικονομικών όποτε αυτός αυθαίρετα 

κάνειΣ Δεν θελει 
νά εΠενΔύΣει Σε 
μιά οικονομιά 
Πού φοΡολογει 
ύΠεΡμετΡά το 

κεφάλάιο

ΔημΈυση πΈρίόυσίασ 
μΈσω φόρόλόγίασ

Της Μιραντασ Ξαφα*
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Η κοκκινή γραμμΗ

Η διγλωσσία δεν είναι μόνο προ-
νόμιο των Ελλήνων πολιτικών. Α-
κούσαμε ότι ο  Όλι Ρεν ανεπισήμως 
λέει πως ουδόλως θορυβεί πλέον 
την Κομισιόν αν θα γίνουν εκλογές 
και νικήσει ο Αλ. Τσίπρας. 

Βαρυσήμαν τη συνάν τηση  Σαμ αρά-
Μέρεκλ είκοσι λεπτών, μας  έλεγαν από 
το Μαξίμου το βράδυ της περασμένης Πέ-
μπτης, με υπονοούμενα για σκληρή δια-
πραγμάτευση.

Πεντάλεπτη συνάντηση όπου ζητήσαμε 
να τηρηθούν τα συμφωνημένα, σχολίασε η 
Μέρκελ. Ποιος λέει αλήθεια;

Να συμμαζέψει τον Τάκη Μπαλτάκο ώστε 
να μη μιλά πολύ, ζήτησε η Ντόρα Μπακο-
γιάννη. Να μιλάει όσο θέλει, πολίτης είναι, 
η γνώμη της Σοφίας Βούλτεψη. Μια ωραία 
οικογένεια στη ΝΔ.

Μήπως καταλάβατε τη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ για 
τις παρελάσεις; Κατάργηση (Κουράκης), 
διαδηλώσεις στην «ουρά» των σημερινών 
παρελάσεων ή μήπως ελεύθερες παρελά-
σεις πολιτών (Θ. Φωτίου); 

Και τώρα, το ΟΧΙ του Τέρενς Κουίκ: «Σή-
μερα έχω στη σκέψη μου μόνο το ηρωικό έ-
πος και όχι να μολύνω το μυαλό μου με όσα 
λένε  οι συριζαίοι για τις παρελάσεις»... 

Ξαφνικός έρωτας των ΜΜΕ με 
τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ελέω 
Χρυσής Αυγής.

«Ανοιχτή πληγή» για τον ΣΥΡΙΖΑ –αλλά 
κρυμμένη εντός κομματικών συνόρων– και 
η εμμονή του Μανώλη Γλέζου για το κατοχι-
κό δάνειο. Τι συμβαίνει στο... μαντρί;

Απίστευτο. Μαθαίνουμε από τη «Δράση» 
πως η διαβούλευση για τους φόρους στα 
ακίνητα διήρκεσε όλο κι όλο δύο εργάσιμες, 
μια ώρα και ένα τέταρτο, με απόκρυψη των 
σχολίων! 

Ανατροπές στη ΝΔ από το γραμματέα Αν-
δρέα Παπαμιμίκο. Από τις 25 κομματικές 
γραμματείες έμειναν 8, μειώνονται κατά 
60% οι τοπικές οργανώσεις. 

Στον εξορθολογισμό της ΝΔ προβλέπεται 
μεταξύ άλλων και μείωση κατά 15% στους 
μισθούς των υπαλλήλων στη Συγγρού. Νέ-
οι καιροί –και γραμματείς–, νέα ήθη.

Διαφωνεί ο Χρήστος Ζώης –αρχηγός του 
κόμματος ΝΕΑ ΜΕΡΑ–με το κλείσιμο της 
ΕΑΒ γιατί την ίδρυσε ο... Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής!

«Η ΕΑΒ ανήκει στον ελληνικό λαό», δήλω-
σε. Και τα χρέη της;

«Επιθυμώ να υπογραμμίσω τη σημασία 
που έχει η επιτυχία σας για τη συλλογική 
και συντροφική υπόθεση, το μεγάλο στόχο 
της κοινωνικής Ευρώπης... Καλούς αγώνες, 
σύντροφοι!». Αλέξης Τσίπρας προς ΚΚ Βοη-
μίας Μοραβίας.

Όσο για τον γραμματέα του ΚΚΕ Δημ. 
Κουτσούμπα, μαθαίνουμε πως τα επικοινω-
νιακά μαθήματα πιάνουν τόπο.

«Δεν θα ψηφίσω άλλα μέτρα, ας πάμε στο 
ρούβλι» δήλωσε ο  βουλευτής της ΝΔ Γερά-
σιμος Γιακουμάτος. Έρχονται  οι Ρώσοι...  ●



citizen
Του ΚΩστα ΓιανναΚιδΗ

ράφω Δευτέρα πρωί. Στο ημερολόγιο είναι 28η Οκτωβρίου, 
στον καιρό είναι πρώιμο Πάσχα. Δεξιά μου βρίσκεται το εκκα-
θαριστικό της εφορίας, που ζευγαρώνει με ένα λογαριασμό της 

ΔΕΗ. Αριστερά είναι ένα άρμα μάχης, που παρελαύνει επί της παρα-
λιακής λεωφόρου στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει στην ακριβότερη, 
μέχρι στιγμής, παραγωγή της νέας Δημόσιας Τηλεόρασης. Δεδομένων 
των χορηγών, αν η τηλεθέαση τους επιβραβεύσει, μπορούν να το επα-
ναλαμβάνουν κάθε Κυριακή. Δοξολογία και μετά παρέλαση. Με τον 
Γιώργο Αυτιά στην περιγραφή – και της δοξολογίας και της παρέλασης. 
Υπάρχει κοινό για αυτά. Περιέργως δεν έχω κλείσει την τηλεόραση. 
Μου αρέσουν τα εμβατήρια αν και, χρόνια τώρα, ακούγοντας τις δια-
σκευές της Τούμπας, εκεί που ο σκοπός βάζει εύζωνες, εγώ τοποθετώ 
τον Κατσουράνη ή τον Σαλπιγγίδη – αν μη τι άλλο Έλληνες είναι και 
αυτοί, με περισσότερες διεθνείς διακρίσεις από ένα σύγχρονο άνδρα της 
προεδρικής φρουράς. Πριν γυρίσω πάλι στο εκκαθαριστικό (που, θυμί-
ζω, είναι αγκαλιά με το λογαριασμό της ΔΕΗ), αισθάνομαι κάθε κύτταρό 
μου να καταλαμβάνεται από μία φωτεινή πεποίθηση: όχι μόνο θα πάρω 
διπλό στο Καραϊσκάκη, αλλά και το πρωτάθλημα με την άνεση που τερ-
ματίζει ο Μπολντ τα κατοστάρια. Α, ναι. Μπαίνω πάλι στο olapaok.gr 
και ξαναβλέπω τα γκολ που βάλαμε στον Πανθρακικό. Για μια στιγμή 
αναρωτήθηκα τι ποσό θα αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του Λούκας. 
Μεγάλο. Χαλάλι του. Διαβάζω σχόλια οπαδών. Απαντώ σε ένα. Είναι 
εκνευριστική πλέον αυτή η εμμονή με τον Πάμπλο Γκαρσία. Ίσως και να 
μην έπρεπε να γυρίσει. Τώρα θα τον είχε καταπιεί η προσδοκία για πρω-
τάθλημα. Ένα «Απάτσι» πετάει στην τηλεόραση. Εδώ και δύο εβδομάδες 
προσπαθώ να βρω χρόνο για να παίξω το καινούργιο Grand Theft Auto. 
Δεν τα κατάφερα. Θα ήταν υπέροχο η ζωή να είναι σαν τα παιχνίδια. Δεν 
εκτελείς την αποστολή; Σκοτώνεσαι; Δεν βγαίνει η πίστα; Ξεκίνα και 
πάλι από την αρχή. Τα παιχνίδια είναι πιο δίκαια από τη ζωή. Επίσης 
σε κανένα παιχνίδι δεν έχω δει εκκαθαριστικό. Τόσα χρόνια παίζω, αν 
υπήρχε, δεν μπορεί, θα το είχα προσέξει. 

έβαια και σε κανένα εκκαθαριστικό δεν έχω δει παιχνίδι. Δεν υ-
πάρχει τίποτα χαριτωμένο πάνω σε ένα εκκαθαριστικό. Υπάρχει 
μόνο το μπόι σου μέσα από άλλο μέτρο. Σου δίνει, κατά κάποιο 

τρόπο, το όριο της αναπνοής σου, μέχρι πού μπορείς να ανασάνεις. Στην 
πίσω σελίδα του εκκαθαριστικού υπάρχουν «Μερικές χρήσιμες πληρο-
φορίες». Δεν ξέρω άνθρωπο που να τις έχει διαβάσει. Πρέπει να έχεις 
ψυχωτική πλήξη για να διαβάσεις την πίσω σελίδα του εκκαθαριστικού 
σου. Ίσως τη διαβάσω αργότερα. Τώρα χτύπησε μήνυμα στο Facebook. 
Λένε ότι αν βάλεις έναν ενήλικο να δουλέψει σε υπολογιστή με σύνδεση 
στο internet, δεν μπορεί να μείνει προσηλωμένος στο αντικείμενό του 
για περισσότερα από έντεκα λεπτά. Μπαίνω συχνά στον πειρασμό να 
διαγράψω τους λογαριασμούς μου στο Facebook και στο Twitter. Δίνεις 
κάτι που δεν μπορείς να πάρεις πίσω –χρόνο–, για να πάρεις κάτι που 
πιθανότατα σου είναι άχρηστο, ίσως και επιβλαβές. Και σου κόβει την 
παραγωγικότητα. Και εγώ πρέπει να εκμεταλλευτώ κάθε εγκεφαλικό 
κύτταρο, να το κάψω στη σωστή στιγμή με τη μεγαλύτερη δυνατή α-
νταμοιβή. Μετά, όμως, σκέφτομαι ότι το Facebook θα καταλήξει η μό-
νη διαθέσιμη παρακαταθήκη μνήμης για όλους μας. Εσύ θα πεθάνεις, 
αλλά το προφίλ σου θα είναι εκεί, μαζί με όσα έζησες και ανέβασες στο 
Facebook. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να συντηρώ το προφίλ μου με 
την προσήλωση που ένας πολιτικός φροντίζει για την υστεροφημία του. 
Ίσως το μυστικό να βρίσκεται στο να γράφεις εσύ, αλλά να μη διαβάζεις 
τι γράφουν οι άλλοι. Και να κάνεις συμβατικά like, όπως τηλεφωνείς για 
ευχές σε ονομαστικές εορτές. Αν απλώσεις το εκκαθαριστικό σου σε ένα 
τραπέζι θα διαπιστώσεις ότι έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τις λαδό-
κολλες που βάζουν στις ψησταριές. Το άπλωσα πριν από λίγο και το κοί-
ταζα. Προσπαθώ να βρω το λάθος και δεν μπορώ. «Δεν υπάρχει λάθος. 
Είναι το τέλος επιτηδεύματος, είναι η εισφορά αλληλεγγύης, είναι...» 
εξηγεί η λογίστρια στο τηλέφωνο. Δεν την ακούω. Και επιμένω. Κάπου 
υπάρχει λάθος. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Το εκκαθαριστικό

Γ
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SUCCESS STORY
Η επαγγελματική μου ασχολία είχε πάντα να κάνει με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με 

συγκοινωνιολογικά ή της πολεοδομίας και του περιβάλλοντος θέματα. Συνει-

δητοποίησα, όμως, από τη στιγμή που τα δεδομένα έχουν αλλάξει, πως έπρεπε 

να κινηθώ προς άλλη κατεύθυνση. Έτσι έστρεψα το γραφείο προς τη στήριξη 

όσων έχουν ανάγκη βοήθειας για την αδειοδότηση των επιχειρήσεών τους, με 

εξειδίκευση στον τουρισμό – αυτόν θεωρώ ως βαριά βιομηχανία της χώρας και 

πως είναι το μέλλον. Η έμφαση του γραφείου «Gο Licence» είναι στη λύση των γρα-

φειοκρατικών προβλημάτων που έχουν σχέση, κατά βάση, με χωροταξικά προ-

βλήματα (σχεδιασμός κτιρίων, πολεοδομικές μελέτες, υγειονομικά θέματα, θέ-

ματα πυρασφάλισης κ.ά.), σε συνδυασμό με συμβουλευτική καθοδήγηση στο αν 

πρέπει, για παράδειγμα, κάποιος να δημιουργήσει μια τουριστική μονάδα τριών ή 

τεσσάρων αστέρων, ανάλογα με τις δυνατότητες του κτιρίου. Η πρωτοτυπία βρί-

σκεται στο ότι ένα απλό τεχνικό γραφείο το μετέτρεψα σε κέντρο αδειοδότησης, 

συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες ειδικότητες μαζί ώστε να  εξασφαλίσω 

πιο γρήγορες λύσεις αντιμετώπισης γραφειοκρατικών προβλημάτων στους επι-

χειρηματίες της περιοχής. Ένα είδος πολυκλινικής με γραφεία στα σημεία αιχμής, 

που χρησιμοποιεί την εξειδίκευση στην καθολική υπηρεσία.

Είχαμε δύο γραφεία, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα. Με τα νέα δεδο-

μένα ανοίξαμε, πριν από δύο χρόνια, ένα γραφείο στη Σαντορίνη που σήμερα έχει 

10 άτομα προσωπικό. Μέσα στην κρίση, λοιπόν, δημιουργήθηκε μια ανάπτυξη, 

αναπάντεχη ακόμα και για μένα, που μάλιστα δημιούργησε 10 νέες θέσεις εργα-

σίας εξειδικευμένων επιστημόνων – αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, πολεο-

δόμοι, τοπογράφοι… το σύνολο των πολυτεχνικών ειδικοτήτων. Αυτή τη στιγμή 

είμαι έτοιμος να δημιουργήσω ένα νέο γραφείο στη Μύκονο, ενδεχομένως ένα 

άλλο στη Χαλκιδική και σε όποιο άλλο νησί χρειαστεί. Μπορείς να το ονομάσεις 

όπως θέλεις: success story, startup ή μια αισιόδοξη νότα μέσα στην κρίση. Τελικά 

αποδεικνύεται πως η κρίση μπορεί και 

να σε στρέψει προς τη σωστή κατεύθυν-

ση οδηγώντας σε και στην επιτυχία. 

H ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
Η συνέχιση της γραφειοκρατίας οφείλε-

ται στο συντεχνιασμό, που αντιστέκεται 

σε όποια αλλαγή προκειμένου να κρατή-

σει για λογαριασμό του αρμοδιότητες για 

να δικαιολογήσει κεκτημένα. Κάθε μονά-

δα θεωρεί πως θα είναι ισχυρότερη όσο 

περισσότερες υπογραφές αφορούν τη 

δική της αρμοδιότητα. Το λέω και με την 

εμπειρία μου ως επικεφαλής δημόσιων 

οργανισμών. Για μένα η λύση της πάταξής 

της βρίσκεται π.χ. στην κίνηση που έγινε 

για την επικύρωση των αυθαιρέτων, πα-

ραχωρώντας το δικαίωμα αυτής στους 

ιδιώτες μηχανικούς και κρατώντας για 

την πολιτεία τον ελεγκτικό και όχι τον αξι-

ολογικό ρόλο. Ο δεύτερος λόγος που δια-

τηρείται η γραφειοκρατία είναι γιατί διευ-

κολύνει τη διαφθορά. Πάντως τίποτα δεν 

έχει αλλάξει, ενώ η μείωση των μισθών 

έχει δημιουργήσει πιο αμυντικές λογικές 

στους υπαλλήλους. Ακολουθείται μία πιο 

αυστηρή τυπικότητα, που με δεδομένο 

πως η γραφειοκρατία παραμένει η ίδια, ο 

χρόνος επίλυσης έγινε χειρότερος.  

ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Συνειδητοποιώ πως υπάρχει μια νέα α-

ντίληψη των πραγμάτων. Για παράδειγ-

μα στον τουρισμό υπάρχει ένα στρίψιμο 

προς την αξιοποίηση των νέων τεχνο-

λογιών, αφήνοντας στην άκρη τη λογική 

του παλιού τουριστικού πράκτορα. Πά-

ντως, το ενδιαφέρον και η λύση βρίσκο-

νται σε αυτή τη νέα γενιά επιχειρηματι-

ών, που έρχονται όλοι με σπουδές και με 

μια διαφορετική αντίληψη απέναντι στα 

πράγματα. Βέβαια αντιλαμβάνομαι, βλέ-

ποντας και τα παιδιά που συνεργάζομαι, 

πως για την επιτυχία οι σπουδές παίζουν 

ρόλο 30% και 70% παίζει ρόλο η ευκολία 

κατανόησης και αντιληπτικότητας της 

πραγματικότητας. Βλέπω, για παράδειγ-

μα, τις δυσκολίες που έχει ο μαλθακός 

πιτσιρικάς να προχωρήσει σε σχέση με 

τον πιτσιρικά που προέρχεται από την εργατική τάξη. Ο 

δεύτερος έχει ορμή και αποτελεσματικότητα. 

Ωστόσο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτό που είπε ο 

Αρίστος Δοξιάδης σε μια συνέντευξή του. «Στρέψαμε τα 

παιδιά με εξαιρετικές σπουδές στην αυτοαπασχόληση 

γιατί θεωρήσαμε, από άποψη κουλτούρας, πως αυτή 

θα τους εμφυσήσει μεγαλύτερο σεβασμό στη ζωή και 

αυτοπεποίθηση και δεν θελήσαμε με βάση τα προσόντα 

τους την ένταξή τους σε πολυεθνικές εταιρείες, που θα 

τους ανέπτυσσε μια άλλη, διαφορετική κουλτούρα». 

ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΡΚΕΣ
Από πολιτικός μηχανικός οδηγήθηκα στη συγκοινωνιολογία και εξαιτίας της ενα-

σχόλησής μου με την πολιτική και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είμαι μια διπλή 

ψυχή. Το πρωί με ενδιαφέρει να ζω ως τεχνοκράτης και το βράδυ να ζω με τους 

συγγραφείς. Ενδεχομένως να «κομίζω Γλαύκα εις Αθήνας» από τον ένα χώρο 

στον άλλο. Φαίνεται πως πλασάρω στον κάθε χώρο ό,τι δεν γνωρίζει ο άλλος και 

αυτό, μάλλον, φαίνεται γοητευτικό. Από πιτσιρικάς ήμουν διχασμένος μεταξύ 

της λαϊκότητας της καταγωγής μου και της αγάπης μου για τα γράμματα. Έτσι συ-

νεχίστηκε η ζωή μου έχοντας τα πόδια μου σε δύο βάρκες. Μοιράζω τη ζωή μου 

μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μποεμοσύνη και τεχνοκρατοσύνη. Δημόσιο 

και Ιδιωτικό. Μεγάλωσα δουλεύοντας από μικρό παιδί σε περίπτερο. Όταν έγινα 

διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με υπουργό τον Βερελή, ο τελευ-

ταίος, όταν ετοιμαζόταν ο Καραμανλής να αναλάβει την εξουσία και του έλεγαν 

«ο Καραμανλής δεν έχει διοικήσει ούτε περίπτερο», απάντησε «ενώ τα δικά μας 

στελέχη από περίπτερο έχουν ξεκινήσει». Ένα επεισόδιο που περιγράφει ο Σκα-

μπαρδώνης σ’ ένα βιβλίο με διηγήματά του. A

Σ ταύ ρ ο Σ Κ ων Σ τα ν τ ινι δ η Σ

H κρίση γεννάει 
έξυπνες ιδέες
Άνοιξε πράσινο φανάρι στην επιτυχία 
ο πολιτικός μηχανικός και 
συγκοινωνιολόγος Σταύρος 
Κωνσταντινίδης, με μια ιδέα που 
δίνει λύσεις σε επιχειρηματίες 
που ασχολούνται με τον
τουρισμό και τους ταλαιπωρεί 
η γραφειοκρατία.

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

*Από τις εκδόσεις 
ATHENS VOICE BOOKS 
κυκλοφορεί το βιβλίο του 
«Ανοιχτές πόλεις».

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το καινούργιο βιβλίο 

που ετοιμάζω με τίτλο 

«Έξυπνοι δρόμοι για 
μια ανθρώπινη πόλη» 
ακολουθεί τη λογική 

των άρθρων μου στην 

ATHENS VOICE. Προτεί-

νει έξυπνες λύσεις για 

τους δρόμους –πολλές 

εξ αυτών είναι ήδη 

δοκιμασμένες στο εξω-

τερικό– και η εφαρμογή 

τους θα κάνει την πόλη 

πιο φιλική στους κα-

τοίκους. Η διαφορά με 

εκείνα τα άρθρα είναι 

πως εδώ δεν έχουμε 

φωτορεαλιστικές απει-

κονίσεις, αλλά σκίτσα 

ώστε να καταδεικνύε-

ται πως πρόκειται για ε-

φαρμόσιμες, πέραν του 

ενός δρόμου, λύσεις. 

Δεν χρειαζόμαστε άλλο 

θεωρίες, αλλά πρακτι-

κή εφαρμοσιμότητα.
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Α
στυνόμος Μπαλούρδος, 21 October 
2013 «Αφίσα; Ποια αφίσα; Είναι απαράδεκτη». Ο 
Benson τα χώνει επίσης: «Τυπογραφία για κλάματα, 
πληροφορία πλεονάζουσα κατά περίπου 70%. Δύο 
λεπτομέρειες που σε μια τόσο μινιμαλιστική προ-

σέγγιση κάνουν τη διαφορά». Οι διάλογοι περί της αφίσας 
του 54ου Φεστιβάλ, που τελικά έφτιαξε ο Αλέξανδρος 
Αβρανάς, ξεσήκωσαν πλήθος συζητήσεων στο σάιτ του 
περιοδικού «+Design», που ειδικεύεται σε θέματα γρα-
φιστικής. Η θάλασσα, ο ορίζοντας και η συνολικά λιτή 
σύλληψη του Αβρανά προκάλεσαν κοκορομαχίες. Κάθε 
χρόνο, βέβαια, το ίδιο γίνεται με την αφίσα του φεστιβάλ, 
αφού σχεδόν κάθε graphic designer έχει στο μυαλό του 
την «ιδανική» οπτική επικοινωνία του event και η ιδέα του 
κερδίζει από τα αποδυτήρια. Το 54ο Φεστιβάλ πάντως έ-
δωσε με απευθείας ανάθεση την αφίσα στον Έλληνα γλύ-
πτη και βραβευμένο στις Κάννες σκηνοθέτη, παίρνοντας 
την μπουκιά από το στόμα από τα διαφημιστικά γραφεία 
και τους freelancers. Next time, boys.

Balkan Express Οι «Ματιές στα Βαλκάνια» ξεκίνη-
σαν το 1994, άρα φέτος γίνονται 20 χρονών. Κατάφεραν 
να αποκτήσουν ένα φανατικό κοινό και να συστήσουν 
στην πόλη ένα σύνολο από εξαιρετικούς κινηματογρα-
φιστές, οι οποίοι εν μέσω των ιστορικών καταλυτικών 
εξελίξεων που συμβαίνουν στη γεωγραφική περιοχή 
μάς μιλούν για το τώρα και το πριν. Οι Ρουμάνοι Κορνέ-
λιου Πορουμπόιου και Κρίστι Πούιου, ο Τούρκος Ρεχά 
Ερντέμ, ο Κροάτης Βίνκο Μπρέσαν και ο Βούλγαρος Λι-
ουντμίλ Τοντόροφ έρχονται στη Θεσσαλονίκη με ιστο-
ρίες μαγικού ρεαλισμού, σουρεαλισμού, αντιπολεμικών 
κραυγών, καθημερινότητας και προβλημάτων με φόντο 
τη γειτονιά μας. Ταυτόχρονα, εν είδει happy birthday, 17 
βαλκανικές ταινίες-σταθμοί με τις καλύτερες στιγμές 
από το ’94 έως σήμερα θα φρεσκάρουν τις μνήμες και θα 
ανανεώσουν τον έρωτα. Από το «Όνειρο χειμωνιάτικης 
νύχτας» του Γκόραν Πασκάλιεβιτς (2004) έως το βρα-
βευμένο με Χρυσή Άρκτο το 2006 «Σεράγεβο σ’ αγαπώ» 
της Γιασμίλα Ζμπάνιτς, η βαλκανική ρετροσπεκτίβα αξί-
ζει της προσοχής σου.  

Γκολίνο, Γκολίνο, σε κοιτώ και σβήνω Η ω-
ραία Βαλέρια έρχεται και αυτή στη Θεσσαλονίκη για να 
παρουσιάσει τη νέα της ταινία με τίτλο «Μέλι», υποψή-

φια φέτος για το βραβείο LUX που απονέμει κάθε χρόνο 
το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Ψήφο στη Βαλέρια, ψήφο 
στην Ελλάδα, μιας και φέτος στην ιστοσελίδα luxprize.
eu μπορούμε να ψηφίσουμε και εμείς.

Δημήτρης Εϊπίδης Διευθυντής, ψυχή, καλλιτεχνι-
κός μαέστρος, ιδιοσυγκρασιακός, και για να δούμε αν θα 
επιμείνει στην απόφασή του να μην επιτρέπει στην Πα-
νελλήνια Ένωση Κριτικών να δίνει τα βραβεία της στην 
τελετή λήξης. Χρόνια τώρα, τα χιπστερόνια λατρεύουν 
τις επιλογές του στους «Ανοιχτούς Ορίζοντες», αφού έφε-
ρε στην Ελλάδα το αμερικάνικο ανεξάρτητο σινεμά των 
προβληματικών εφήβων με την μπερδεμένη σεξουαλι-
κότητα και τα αλλοπρόσαλλα μουσικά γούστα. 

Εθελοντές Τι θα ήταν το φεστιβάλ χωρίς αυτούς; 
Ποιος θα μας υποδεχόταν στην είσοδο με χαμόγελο; 
Ποιος θα ξεποδαριαστεί, θα ματώσει, θα ιδρώσει, θα ε-
πιδιορθώσει και θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να δου-
λέψουν όλα στην εντέλεια; Ζωή να έχουν οι 233 νιοι και 
νιες, αλλά και οι 20 αναπληρωματικοί που προκρίθηκαν 
να σηκώσουν το σταυρό. Respect!

Ζάιντλ Ούρλιχ Αναδεικνύεται στον πιο αγαπημένο 
Αυστριακό του φεστιβάλ, αφού τα τελευταία τρία χρόνια 
δίνει συνεχώς το «παρών». Φέτος συμμετέχει στους «Ορί-
ζοντες», και η καυστική του μυθοπλασία στον «Παράδεισο 
της ελπίδας» (μια ματιά στα άδυτα της εφηβικής σεξουα-
λικότητας) κοντράρεται με την Κέλι Ράιχαρτ (η ταινία της 
«Κινήσεις στο σκοτάδι» έχει πρωταγωνίστρια την Ντακότα 
Φάνινγκ), τον Ξαβιέ Ντολάν («Tom at the farm»), τον Ντενί 
Κοτέ («Ο Βικ και η Φλο είδαν μια αρκούδα») και τον Πάβελ 
Παβλικόφσκι, που με το ασπρόμαυρο δράμα «Ida» σήκω-
σε το βραβείο FIPRESCI στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Η ουρά έξω από το κουβούκλιο της πλατείας Αριστο-
τέλους, η ποικιλία κουλτουριάρικων σκελετών γυαλιών, 
η τσάντα-φετίχ γεμάτη προσπέκτους και φυλλάδια 
στους ώμους, οι εβδομηντάρες κυρίες με τη σινεκάρτα, 
οι χαρούμενοι καλεσμένοι με την κάρτα διαπίστευσης 
φορεμένη σαν φυλακτό, τα σουβλατζίδικα απέναντι 
από το λιμάνι, είναι εκατοντάδες οι εικόνες της Θεσσα-
λονίκης που θα κυριαρχούν για δέκα μέρες απέναντι 
από τις αίθουσες όπου θα παίζονται οι ταινίες. Το φεστι-

βάλ ήταν, είναι και θα είναι μια μεγάλη γιορτή. 

Θες κι άλλα shortcuts; Τα πορτρέτα κάποιων πα-
λιών καλεσμένων καδραρισμένα στους τοίχους του «Ο-
λύμπιον» με την υπογραφή των αδελφών Ρασιά, οι δίδυ-
μοι (τα αδέλφια-θρύλοι της Θεσσαλονίκης) στα σκαλιά 
να κάνουν χειραψίες, οι ζεστοί καφέδες στο «Δωμάτιο 
με θέα» στον τελευταίο όροφο του «Ολύμπιον», τα βια-
στικά τσιγάρα στο δρόμο από την αίθουσα Φρίντα Λιάπα 
στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, οι υπέροχες αφίσες που 
κάποιοι καμιά φορά ακόμα και μαλλιοτραβιούνται για να 
τις κάνουν δικές τους, οι Αθηναίοι guests με τα τσουρέ-
κια του Τερκενλή στο χέρι, είναι μερικές ακόμα εικόνες 
μιας πόλης που για δύο σαββατοκύριακα επάξια αυτοα-
ποκαλείται κοσμόπολη. Όταν τελειώνει, προκύπτουν τα 
εξής ερωτήματα: Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τις υπό-
λοιπες 356 μέρες το χρόνο; Πού κρύβονται; Τι άλλο πέρα 
από το σινεμά είναι αυτό που τους κάνει να ξεμυτούν 
από τις φωλιές τους; Σιγή.

Ιράν Με μια πρώτη ματιά στον κατάλογο αποδεικνύεται 
ότι δεν έχει πολύ, σχεδόν καθόλου, οπότε μην ετοιμάζε-
στε οι φανατικοί της κινηματογραφίας από την Τεχεράνη 
να κάνετε κερκίδα και να ανακράξετε «Κάθε Πέρσης και 
καλύτερα». Η πατρότητα του συνθήματος ανήκει στον 
Φώτο Λαμπρινό και στη μακρινή χρονιά του 2000, τότε 
που ο Αμπάς Κιαροστάμι σε αυτή την πόλη ήταν το ίδιο 
δημοφιλής με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη (λέμε τώρα).

Κόρε-Έντα Χιροκάζου Ο σπουδαίος εκπρόσωπος 
του σύγχρονου γιαπωνέζικου σινεμά υπογράφει το οι-
κογενειακό δράμα «Πατέρας και γιος», που τσίμπησε ει-
δική μνεία στις Κάννες χάρη στη βαθιά συναισθηματική 
ιστορία αλλά και γραφή του. Χρυσός κανόνας: οι Κάννες 
δεν μας πρόδωσαν ποτέ, άρα διά της επαγωγής, βλέπεις 
Κόρε-Έντα, είναι καλό. 

Λιμάνι, αποθήκη Γ΄ Περισσότερο κλίμα, ποτάμια 
από γαλλικούς καφέδες, παρτάκια, μίτινγκ, κρύα σά-
ντουιτς, μπίρες, χορηγοί, σελέμπριτις και ανώνυμος λα-
ός, ποικιλία από κασκόλ, σκούφους, έντυπα, σαλβάρια, 
κρόσσια, ανταμώματα, αγκαλιές, φιλιά, ίντριγκες και 
καρφώματα. Είναι η καρδιά της διοργάνωσης, το στέκι, 
αφού από εδώ θα περάσουν όλοι. 
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Από τό Α 
ως τό Ω

Ο Τζάρμους, 
η αφίσα που 
φιλοτέχνησε ο 
Δημήτρης Αβρα-
νάς, οι Γάλλοι, 
οι Αργεντίνοι, 
οι Βαλκάνιοι, ο 
Εϊπίδης, η θάλασ-
σα, οι ταινίες κι 
όλα όσα πρέπει 
να ξέρεις λίγο 
πριν σβήσουν τα 
φώτα και η ζωή 
στη Θεσσαλονί-
κη αποκτήσει κι-
νηματογραφική 
διάσταση. 
Των Στέφανου 
τΣιτΣοπουλου, 
ΒαγιαΣ 
Ματζαρογλου
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Μiss Violence Έχοντας ήδη αποσπάσει το Αργυρό 
Λιοντάρι Σκηνοθεσίας στη Βενετία και το Κύπελλο Βόλπι 
Ανδρικής Ερμηνείας για τον πρωταγωνιστή Θέμη Πά-
νου, η ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά αναμένεται να 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον από τις ελληνικές ταινίες 
που θα φιλοξενηθούν. Μια ρεαλιστική σπουδή για τη βία 
δομημένη πάνω στα σκοτεινά μυστικά μιας ελληνικής 
οικογένειας, κι ένα πατείς με πατώ σε που προβλέπεται 
να συμβεί, αφού το new greek weird cinema είναι στα 
πάνω του. 

Νebraska Ένα ασπρόμαυρο road movie με τον Μπρους 
Ντερν στο ρόλο του πατέρα, την άγνωστη Αμερική στο 
φόντο και τον Αλεξάντερ Πέιν πίσω από την κάμερα. 
Δικός μας, αγαπημένος μας, βραβευμένος στις Κάννες, 
φιλμάρει τη γλυκόπικρη σχέση ενός πατέρα με το γιο 
του. Θα προβληθεί ως ταινία λήξης, επομένως βάλτε τα 
δυνατά σας για πρόσκληση. 

Ξέρεις τους Αλέν Γκιροντί & Κλερ Σιμόν; Θα 
τους μάθεις, καθώς είναι οι δύο Γάλλοι δημιουργοί που το 
φετινό φεστιβάλ, θεωρώντας τους από τους σπουδαιότε-
ρους εκπροσώπους του νέου γαλλικού σινεμά, μας τους 
συστήνει. Ο Γκιροντί εκτός από σκηνοθέτης είναι σεναρι-
ογράφος και ηθοποιός. Αναμειγνύει το καθημερινό με το 
παράδοξο, το σεξ με τη φιλία και την εργατική τάξη με την 
αριστοκρατία. Από την πρώτη του ταινία «Καμιά ανάπαυση 
για τους γενναίους» έως την πρόσφατα τιμημένη στις Κάν-
νες με το βραβείο Σκηνοθεσίας «Ο άγνωστος της λίμνης» 
(καραqueer κατά πώς διατείνονται οι ειδικοί), εστιάζει με 
χιούμορ, ζεστασιά αλλά και σκληράδα στη διαφυγή και 
την απόδραση από τα καθιερωμένα. Μοιρασμένη ανάμεσα 
στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία, η Κλερ Σιμόν εστιάζει 
στην πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων και δίνει 
φωνή σε όσους δυσκολεύονται να ακουστούν: έφηβους, 
μετανάστες, γυναίκες. Η σύγχρονη πολυπολιτισμική Γαλ-
λία έχει πάντα ενδιαφέρον, οπότε… σιλ βου πλε! 

Ο Χρήστος Στέργιογλου, ο Γιώργος Πυρπασόπου-
λος, η Θέμις Μπαζάκα, ο Βαγγέλης Μουρίκης, η Μαρίνα 
Καλογήρου είναι μερικοί από τους Έλληνες ηθοποιούς 
που πρωταγωνιστούν στης τελευταίας εσοδείας και πα-
ραγωγής ελληνικές ταινίες. «Να κάθεσαι και να κοιτάς» του 
Γιώργου Σερβετά, «Η αιώνια επιστροφή του Αντώνη Παρα-

σκευά» της Ελίνας Ψύκου, «Wild Duck» του Γιάννη Σακαρί-
δη, «Χειμώνας» του Κωνσταντίνου Κουτσολιώτα, «Προφή-
της» του Δημήτρη Πούλου, «Goldfish» του Θάνου Τσαβλή 
και «Τελευταία φάρσα» του Βασίλη Ραΐση είναι μερικοί από 
τους ελληνικούς τίτλους που θα προβληθούν. 

Πολάνσκι Ρόμαν Στις Ειδικές Προβολές των «Ανοι-
χτών Οριζόντων» θα παρουσιαστεί η νέα του δουλειά με 
τίτλο «Η Αφροδίτη με τη γούνα», διασκευή του ομώνυμου 
θεατρικού έργου του Ντέιβιντ Ιβ. Η σύζυγός του Εμα-
νουέλ Σενιέ και ο «δεν υπάρχει γαλλική ταινία που να 
μην παίζω» Ματιέ Αμαρλίκ, ενσαρκώνουν μια ηθοποιό κι 
ένα σκηνοθέτη που τρελαίνονται για σεξουαλικά παιχνί-
δια υποταγής και δύναμης. 

Ρεύματα Αυτός είναι ο τίτλος της νέας ενότητας που 
επικεντρώνει σε ταινίες πειραματικού ύφους και ριζο-
σπαστικής αφήγησης (ωχ!). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
και δείγμα γραφής, η κομεντί «Χανκ και Άσα» του Τζέιμς 
Νταφ, το βουβό φιλμ «Η φωνή των αφώνων» του Μαξι-
μόν Μόνιχαν (ωχ, ωχ!) και το μυστικιστικό «Ένα ξόρκι για 
να διώξεις το σκοτάδι» των Μπεν Ράσελ και Μπεν Ρίβερς 
(ωχ, ωχ, ωχ!). Πέραν της πλάκας όμως, ο πειραματισμός, 
η εξτραβαγκάνζα και το παράθυρο στα περίεργα φιλμ 
είναι χρέος κάθε φεστιβάλ, οπότε κάνουμε like. 

Σύγχρονο Αργεντίνικο Σινεμά Κοινώς ευκαιρία 
να μάθουμε κάτι περισσότερο για αυτή τη χώρα πέρα 
από την Εβίτα και τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Εκτός από τις 
μυθολογίες της πάμπας, του κρασιού και των τάνγκος, 
υπάρχει κι ένα άλλο Μπουένος Άιρες όπως θα μας το πα-
ρουσιάσουν οι φιλοξενούμενοι Αργεντίνοι σκηνοθέτες, 
απόφοιτοι στην πλειοψηφία τους από το Πανεπιστήμιο 
Κινηματογράφου της Πρωτεύουσας. Το «Los dueños» 
των Αγκουστίν Τοσκάνο και Εζεκιέλ Ραντούσκι πήρε 
ειδική μνεία στις Κάννες, σκανάροντας τα αφεντικά και 
τους πληβείους. Το «La Paz» του Σαντιάγκο Λιόσα, το 
«Hawaii» του Μάρκο Μπέργκερ, το «Viola» του Ματίας Πι-
νέιρο είναι μερικές από τις ταινίες που μεταμορφώνουν 
τη Θεσσαλονίκη σε σινεμά μιλόνγκα. 

Τζιμ Τζάρμους Αλάνι, ασυμβίβαστος, με αγάπη για το 
περιθώριο αλλά και τις καταστάσεις των μητροπόλεων ή 
των περιφερειών, όπου η ζωή δεν μοιάζει με διαφήμιση, 

ο Τζάρμους καταφθάνει στη Θεσσαλονίκη με την πολυ-
αναμενόμενη νέα ταινία του «Μόνο οι εραστές μένουν ζω-
ντανοί». Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, στο «Ολύμπιον», η 
ταινία έναρξης αναμένεται να γεννήσει ουρές, κοσμοσυρ-
ροή και τρελή αδημονία, καθώς οι δύο βρικόλακες πρωτα-
γωνιστές Τίλντα Σουίντον και Τομ Χίντλεστον θα «δαγκώ-
σουν»! Μια ερωτική ιστορία για δυο ψυχές εύθραυστες, 
ευάλωτες στις δυνάμεις της φύσης και της εξουσίας, που 
πλανώνται στο περιθώριο ενός κόσμου βουτηγμένου στη 
σύγχυση. Οι κριτικές την αποθεώνουν, ενώ με το που θα 
σκάσει ο Τζιμ Τζάρμους στην αίθουσα το χειροκρότημα θα 
βοήσει έως και τα διόδια των Μαλγάρων. 

Υπαρξιστικά ερωτήματα. Τύπου «Θα είναι καλή 
η ταινία;», «Τι ακούσατε για αυτό το φιλμ;» και λοιπά ανά-
λογα δεν χωράνε στο φεστιβάλ. Η «φόλα» και η «βαλού-
τα» είναι μέσα στο παιχνίδι. Όσο και να προσπαθήσεις 
να τις αποφύγεις, όσο περίτεχνα κι αν διαβάσεις τον 
κατάλογο, την «ατυχία» φυγείν αδύνατον. 

Φόρουμ συμπαραγωγών 22 ελληνικές ταινίες 
δίνουν την ευκαιρία στους δημιουργούς τους να ανταλ-
λάξουν απόψεις και εμπειρίες με επαγγελματίες του διε-
θνούς χώρου. Το «Fair play» της Κωνσταντίνας Βούλγα-
ρη, ο «Stratos» (Μικρό Ψάρι) του Γιάννη Οικονομίδη, το 
«The girl next door» της Ρηνιώς Δραγασάκη είναι κάποιοι 
τίτλοι που θα τεστάρουν αντοχές, δύναμη και πιθανότη-
τες απόδρασης από το σινέ Ελλάδα. Καλή τύχη, παίδες. 

Χώσιμο Υπάρχουν Θεσσαλονικείς που δεν έχουν πάει 
ποτέ να δουν έστω και μία ταινία. Δεν δαγκώνει, ρε παι-
διά! Τολμήστε το! 

Ψάξε για το «Πρώτο Πλάνο» Το εφημεριδάκι 
του φεστιβάλ έχει συνεντεύξεις, φωτίζει σκηνές και 
αφιερώματα, και είναι ένα τίμιο έντυπο που μια χαρά την 
κάνει τη δουλειά του. Κατευθύνει, προτείνει, διαφωτίζει, 
έχει γούστο, καλό γράψιμο, γι’ αυτό και γίνεται ανάρπα-
στο. Τα δύο τελευταία χρόνια που το επιμελείται ο Ηλίας 
Κανέλλης και η ομάδα του, τολμούμε να δηλώσουμε 
πως το «Πρώτο Πλάνο» έγινε πλέον και συλλεκτικό. 

Ωραία να περάσεις, καλές ταινίες να δεις, να τις 
συζητήσεις, να τις μαλώσεις ή να τις αποθεώσεις. Κα-
σκόλ και ζεστά ρούχα να φοράς, γιατί δεν αστειεύονται 
η υγρασία και το κρύο στη Θεσσαλονίκη τέτοια εποχή, 
τα φώτα των πλοίων να χαζεύεις τη νύχτα ανάμεσα από 
τις ταινίες και τον Όλυμπο να αγναντεύεις το πρωί που ο 
ορίζοντας είναι καθαρός. Και του χρόνου! A

01 «Μόνο οι εραστές 
μένουν ζωντανοί» 
του Τζιμ Τζάρμους

02 «Wild Duck» 
του Γιάννη Σακαρίδη

03 «Μέλι» 
της Βαλέρια Γκολίνο

04 «Η Αφροδίτη με τη 
γούνα» 
του Ρόμαν Πολάνσκι

05 «Goldfish» 
του Θάνου Τσαβλή

06 «Nebraska» 
του Αλεξάντερ Πέιν

07 «Να κάθεσαι και να 
κοιτάς» 
του Γιώργου Σερβετά

08 «La Paz» 
του Σαντιάγκο Λιόσα

09 «Η αιώνια επιστροφή 
του Αντώνη Παρασκευά» 
της Ελίνας Ψύκου
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Τα ωραιότερα πράγματα σε αυτή 
την πόλη είναι γένους θηλυκού. 
Η θάλασσα, η μουσική, η καφεΐ-
νη, η δημιουργικότητα, η μόδα, 
η γεύση, η τέχνη, η κουζίνα, οι 
κυρίες της. Εξού κι ένα πορτφό-
λιο με μερικά από τα πιο ενδιαφέ-
ροντα κορίτσια του Βορρά, που η 
Athens Voice τα συλλαμβάνει 
στην καλύτερή τους φάση. 

Του Δημητρη Καραθανου

Everything but the girl
Θεσσαλονίκη 2013

Λέλα Ράμογλου
 Εικαστικός, περφόρμερ 
Φωτογραφία: Σάκης Γιούμπασης
Τέτοιον καιρό πέρσι ανατίναξε την πόλη 

στήνοντας στο εγκαταλελειμμένο ξενοδο-

χείο «Άριστον» στον Βαρδάρη μια διαδρα-

στική παράσταση-περφόρμανς, όπου συμ-

μετείχαν 30 καλλιτέχνες και εξελισσόταν 

και στους 7 ορόφους. Κατά γενική ομολογία 

όσων την ξέρουν, η παιδεία της, η τρέλα της 

και το όνειρό της να στήνει εξωσυμβατικά 

πράγματα είναι θέμα χρόνου να ξεσπάσει 

στο επόμενο πρότζεκτ. Από πού πήρε το κα-

πέλο της φωτογραφίας; «Το έκλεψα από μια 

Ρωσίδα τύπισσα στην Κασκάρα που τόλμη-

σε να πει πως ο Μπρους Λι δεν ζει».

Μένη Σαπρανίδου, Έλενα Σαμαρά 
 PillBOX 
Φωτογραφία: Σάκης Γιούμπασης
Ένα πολυπράγμον δίδυμο (μάνα και κόρη), 

μια φανταστική ιδέα για τη Θεσσαλονίκη 

ονόματι PillBOX, κι ένα βήμα στις καλλιτε-

χνικές φιγούρες αυτής της πόλης που αυ-
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ξάνονται και πληθύνονται. «Ο σκοπός που 

μας οδήγησε στη δημιουργία της PillBOX 

είναι η επαφή και η συγκέντρωση του καλ-

λιτεχνικού κόσμου χωρίς γεωγραφικά όρια, 

καθώς και η προαγωγή και η ανάδειξη του 

έργου τους. Για τον σκοπό αυτό, διοργανώ-

νουμε και επιμελούμαστε καλλιτεχνικές εκ-

δηλώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η PillBOX ασχολείται με την έρευνα και την 

καταγραφή κάθε είδους δημιουργικής δρα-

στηριότητας. Ενδεικτικά, οι καλλιτέχνες που 

συμμετέχουν στις εκδηλώσεις παράγουν 

αντικείμενα ένδυσης και μόδας, χειροποίη-

τα αξεσουάρ, κατασκευές από ανακυκλώ-

σιμα υλικά, είδη διακόσμησης, φωτιστικά, 

κόμικ, κοσμήματα, τσάντες και ρούχα ζω-

γραφισμένα στο χέρι, έπιπλα κ.ά. Πρόκειται 

για ένα εορταστικό bazaar στο οποίο εκτί-

θενται ενδύματα, κοσμήματα, αξεσουάρ, 

διακοσμητικά αντικείμενα, καθώς επίσης 

δημιουργίες που έχουν σχέση με την τέχνη 

της ζωγραφικής, της φωτογραφίας και αρ-

τοζαχαροπλαστικής». 

Everything but the girl

 

Ηρώ Πιντή
  Αθλήτρια ταχυτήτων του ΠΑΟΚ και της Εθνικής 
Φωτογραφία: Ani Jo
Προετοιμάζεται για το Πανευρωπαϊκό της Ζυρί-

χης, προπονείται στο Καυταντζόγλειο και ενώ 

διαπρέπει και στα δύο, τα 100 και τα 400 μέτρα, 

διάλεξε να γκαζώσει στα 400. 

«Στα 100 μέτρα δεν πας πουθενά, αν είσαι ο 

πρώτος. Ακόμη και αν διαθέτεις στόφα πρω-

τιάς, όμως, είσαι αμελητέα μονάδα διεθνώς». 

Συγκρατήστε το όνομα για μελλοντική χρήση, 

έστω και, αν όπως έχουν τα πράγματα, δεν θα 

υπάρξει ποτέ πλοίο «Αίολη - Πιντή».

Λέλα Ράμογλου

Μένη Σαπρανίδου, Έλενα Σαμαρά 



Σιμόνη Φοντάνα
 Street artist 
Φωτογραφία: Ani Jo
Έργα της μαζί με αυτά του συντρόφου 

της στη ζωή, αλλά και στη The Box 

Gallery της Απελλού, εκτέθηκαν πρό-

σφατα στη Moniker Art Fair 2013, στην 

Brick Lane του Λονδίνου. 

«Αφενός, αυτά που ζωγραφίζω εγώ εί-

ναι πιο girlie, αφετέρου δουλεύω με πι-

νέλα. Ίσως γι’ αυτό δεν έχω πρόβλημα 

συνεργασίας με τα αγόρια». 

Η Σιμόνη είναι αυθεντική και στη δημι-

ουργική κοσμοθεωρία και στην εικα-

στική της φόρμα. Δουλεύει με πινέλα, 

μαρκαδόρους, πλαστικά, μελάνια, α-

κρυλικά («αποφεύγω τα σπρέι, μου 

φέρνουν ημικρανία»). Οι δημιουργίες 

της είναι ανθρωποκεντρικές, τρυφε-

ρές, συναισθηματικές – θα μπορούσαν 

άνετα να γίνουν εξώφυλλα δίσκων της 

Χοπ Σαντοβάλ ή της Ίζομπελ Κάμπελ. 
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Αριάδνη Καπελιώτη
  Σχεδιάστρια κοσμημάτων
Φωτογραφία: Δημήτρης Καραθάνος
Καταμεσής της Θεσσαλονίκης, 

σε έναν παράδρομο πίσω από 

τη στοά Ρογκότη στη Βενιζέ-

λου, το ατελιέ της Αριάδνης 

Καπελιώτη είναι μια χώρα του 

αγνώστου. Το label SuperLora 

γνέφει στις κλασικές μεθό-

δους παραγωγής κοσμημά-

των, φροντίζοντας παράλληλα 

να διευρύνει την γκάμα των 

υλικών που μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν για να φτιαχτεί 

κάτι πολύτιμο, δίνοντας μά-

λιστα έμφαση στο απλό ή το 

φαινομενικά ευτελές. Ύφασμα, 

τούλι, πλαστικό, γυαλί, φελ-

λός, πετονιά, κλωστή, τενε-

κεδάκια αναψυκτικών, φέρτε 

στο νου οτιδήποτε μπορεί να 

γίνει αντικείμενο κατεργασίας 

στο χέρι και με τον περίπλοκο, 

υπομονετικό τρόπο της η Αρι-

άδνη θα το μετατρέψει σε ξε-

χωριστό αξεσουάρ. Η δουλειά 

της φέρει αρκετά στοιχεία από 

την κουλτούρα του upcycling, 

της επανάχρησης υλικών με 

τρόπο δημιουργικό, κάτι που 

τη φέρνει σε αρμονία με την 

πανευρωπαϊκά φθίνουσα 

οικονομία, που μπορεί να υπο-

χρεώνει σε σφίξιμο της ζώνης 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

καταπιέζει το γυναικείο καλ-

λωπισμό. 

Λουκρέτσια Αμπατζόγλου
  Fashion blogger
Φωτογραφία: Κώστας Αμοιρίδης
Τροφοδοτεί με μόδα και στιλ 

καθημερινά το scream-your-

mind.blogspot.com, ενώ φέτος 

ολοκληρώνει και τις σπουδές 

της στην Accademia di Costumi 

e di Moda της Ρώμης. 

«Αρχική ιδέα ήταν να κάνω 

ένα μπλογκ για χόμπι και να 

αρχίσω να ποστάρω στιγμές 

από την καθημερινότητά μου, 

κάποιες ιδέες σχετικά με τη μό-

δα, συνδυασμούς ρούχων και 

προτάσεις για το styling. Όσο 

περνούσε ο καιρός, αν και δεν 

πολυασχολούμουν, έβλεπα ότι 

υπήρχε ανταπόκριση, καθώς 

έφτασε τα 10.000 views πολύ 

γρήγορα. Αυτό, λοιπόν, που 

ξεκίνησε σαν χόμπι, πλέον το 

θεωρώ δουλειά. Ασχολούμαι 

καθημερινά ποστάροντας θέ-

ματα με μεγαλύτερη συχνότη-

τα, απαντώ σε ερωτήσεις των 

followers, μοιράζομαι τη γνώμη 

μου με ανθρώπους που έχουν 

τα ίδια ενδιαφέροντα από ολό-

κληρο τον κόσμο. Στην ουσία 

κάνω την πρακτική μου πάνω 

στο αντικείμενο που σπουδά-

ζω. Το Scream Your Mind είναι 

ένα όνομα που σκέφτηκα όταν 

ακόμα πήγαινα σχολείο».

Αριάδνη Καπελιώτη

Λουκρέτσια Αμπατζόγλου
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May Roosevelt
  Μουσικός 
Φωτογραφία: Θάνος Καρτσόγλου
Περί τα τέλη του 2010 ξεκίνησε 

να καταπιάνεται με μια χούφτα 

ποιημάτων του Ντίνου Χριστια-

νόπουλου, με ενορχηστρώ-

σεις βασισμένες σε πλήκτρα, 

θέρεμιν, βυζαντινές υμνωδίες 

και λαϊκή μουσική, με στόχο να 

απηχήσει το λυρικό κόσμο του 

ποιητή. Έχοντας λάβει την απο-

δοχή του βλάσφημου γέροντα 

και έχοντας καταλήξει σε μια 

δεκάδα έργων του Χριστιανό-

πουλου, προερχόμενων από τα 

τομίδια «Ποιήματα» και «Μικρά 

Ποιήματα», το καλοκαίρι του 

2012 ξεκινά τις ηχογραφήσεις 

ενός άλμπουμ που ολοκληρώ-

θηκε στις αρχές της φετινής 

χρονιάς. Πόσο ενεπλάκη ο 

ίδιος; Αρκετά ώστε να προικίσει 

και τα δέκα τραγούδια με τις 

απαγγελίες του: «Σε πήρα να μ’ 

επισκευάσεις / κι εσύ με ξεχαρ-

βάλωσες», τον ακούμε να ανα-

φωνεί στο ομώνυμο κομμάτι. 

Στο «Καινούργιο χιόνι πέφτει», 

τον ακούμε μινιμαλιστικό και 

ακαριαίο, σαν ένρινο χαϊκού: 

«Καινούργιο χιόνι πέφτει επάνω 

στο παλιό / κι άλλες νιφάδες 

βιάζονται να γίνουν λάσπη», 

ενώ μια απέριττη πιανιστική νυ-

κτωδία της Roosevelt επιτείνει 

τη σπάνια ομορφιά που διέπει 

ολόκληρο το άλμπουμ. 

Αναστασία Μαζαράκη
  Fashion designer 
Φωτογραφία: Άγγελος Γροντάς
Γεννήθηκε στη Νεάπολη του 

Γιάννη Αγγελάκα, μένει Μαρτί-

ου. Τελείωσε fashion designer 

στη Σχολή Δημητρέλη το 1992, 

«όπου όλα γίνονταν στο χέρι: 

σχέδιο, εφαρμογή, πατρόν και 

styling». Παιδί της τάσης του 

αστικού ρομαντισμού, κηρύττει 

την αισθητική του Unique Like 

You. Πάμε πρόβα; «Η σειρά La 

Pomme D’Eve γεννήθηκε για να 

καλύψει ένα κενό στα γυναικεία 

ρούχα: τη μοναδικότητα. Κάθε 

κορίτσι έχει τη δική του προσω-

πικότητα, και αυτό έχει να κάνει 

με την κουλτούρα, την παιδεία, 

τις μουσικές που ακούει, τις 

ταινίες που έχει δει…». Εκτός 

από το «unique», ο όρος που 

επανέρχεται στο σχεδιαστικό 

της λεξιλόγιο είναι «mix». «Τα 

ρούχα μου είναι μια μεταμόρ-

φωση, ένα remix. Τα remixed 

t-shirts είναι καθημερινά t-shirts 

από εξαιρετικής ποιότητας βαμ-

βακερό, που μεταμορφώνονται 

σε φορέματα ή tops, τόσο πολύ 

ώστε είναι πάρα πολύ δύσκολο 

κανείς να διακρίνει την αρχική 

τους προέλευση». Και πώς διά-

λεξες αυτό το όνομα για το label 

σου; «La Pomme D’Eve, το μήλο 

της Εύας. Συμβολίζει τη μοναδι-

κότητα, τη θηλυκότητα και την 

“αμαρτία” του να είσαι ξεχωρι-

στή». Ποια γυναίκα θα ήθελες 

να ντύσεις; «Την Εύα». Τέλεια! 

Εμιλία Ξανθοπούλου
 Ζωγράφος 
Φωτογραφία: Δημήτρης Καραθάνος
Μόλις ολοκλήρωσε την ατομική 

της έκθεση στην γκαλερί Tatsis 

Project/Artforum. Γεννήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη. Θα παραμεί-

νει για πάντα; 

«Έχω και εγώ την ίδια απορία. 

Μακροπρόθεσμους προγραμ-

ματισμούς δεν κάνω πάντως». 

Αποφοίτησε από την τοπική 

σχολή Καλών Τεχνών με άριστα 

το 2008, ακολούθως έφυγε για 

Erasmus στο αντίστοιχο ίδρυμα 

της Μαδρίτης και ολοκλήρωσε 

τις σπουδές της με ένα μετα-

πτυχιακό στο Central Saint 

Martins College, όπου και βρα-

βεύτηκε με το βραβείο Mischon 

De Reya Art Prize. Αναφέρεται 

στην ακαδημαϊκή εμπειρία της 

σαν «ασφαλώς το ωραιότερο 

κομμάτι των νεανικών χρό-

νων». Ανακαλεί τη γοητεία των 

εργαστηρίων, τη μυρωδιά του 

λαδιού, τις συζητήσεις, τη δημι-

ουργική αφύπνιση μέσα από τη 

ζωγραφική πράξη. 

Ειρήνη Παπακωνσταντίνου
  Ιστορικός Τέχνης, επιμελήτρια Κρατικού
 Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Φωτογραφία: Ελένη Στεργίου
Ίδρωσε, μόχθησε, έτρεξε, τσα-

ταλιάστηκε, αλλά τα κατάφερε! 

Το 3ο Φεστιβάλ Περφόρμανς, 

που επιμελήθηκε για την 

biennale:4, μεταμόρφωσε τη 

Θεσσαλονίκη σε μια area futura, 

καθώς μερικοί από τους πιο 

γνωστούς περφόρμερ διέσπει-

ραν στους δρόμους σώματα 

που έκαναν τέχνη, το καθένα με 

τον τρόπο του. Αυτό που ξεκί-

νησε σαν ένα event για λίγους, 

φέτος κατάφερε να αποκτήσει 

κοινό που παρακολουθούσε με 

ένα χάρτη στο χέρι τις δράσεις 

και τα «έργα». Δύναμη!

May Roosevelt

Αναστασία Μαζαράκη

Εμιλία Ξανθοπούλου Ειρήνη Παπακωνσταντίνου
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Κατερίνα Δουδούμη, Γιώτα Μουρατίδου, 
Ρενάτα Δούμα, Τόνια Μαυρουδή, 
Τατιάνα Αναγνωστάρα
  Open House team
Φωτογραφία: Σάκης Γιούμπασης

Για δεύτερη χρονιά το Open House τα έσπασε, κα-

θώς χιλιάδες Θεσσαλονικιών άδραξαν την ευκαιρία. 

Η ιδέα πραγματοποίησής του στην Ελλάδα και τη 

Θεσσαλονίκη ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, ήταν απλή και 

δοκιμασμένη στο εξωτερικό: κτίρια και χώροι με 

ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον ανοίγουν τις 

πόρτες τους δωρεάν στο κοινό. 

«Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη με μεγάλη ιστορία 

που εκφράζεται και στην αρχιτεκτονική της: ιστο-

ρικά μνημεία, σύγχρονες κατοικίες, επιβλητικά 

δημόσια κτίρια. Ύστερα από μία χρονιά εντατικής 

προετοιμασίας, 67 κτίρια και χώροι αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος ανοίγουν στο κοινό. Μεγάλη έκ-

πληξη και φέτος ήταν η συμμετοχή των εθελοντών, 

δεχθήκαμε πάνω από 700 αιτήσεις. Οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίσαμε ήταν πολλές, ωστόσο η θετική 

ενέργεια που παίρνουμε από τους εθελοντές και 

όλους όσοι αγκαλιάζουν τη δράση, μας κάνει να 

τις ξεχνάμε, και το μόνο συναίσθημα που έχουμε 

είναι χαρά για την αποδοχή της προσπάθειάς μας 

και ελπίδα να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε 

τη Θεσσαλονίκη για μία ακόμη χρονιά. Για εμάς το 

Open House είναι μία δράση που έχει ως βάση τη 

συμμετοχή και τη συνεργασία». A
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ΘεσσαλονιQ&A!
Ρωτάς πού θα πιεις και πού θα φας, σου απαντούμε 

ακτινογραφώντας τα στέκια της πόλης και προφίλ και ανφάς 

του Δημητρη αθαναΣΙαΔη 

Q: Ψάχνω για ένα μπαρ που να θυμίζει 
Βερολίνο του Μεσοπολέμου, αλλά και 

Μπέρμπον Στριτ της Νέας Ορλεάνης. Να μοιά-
ζει όμως και σε Παρίσι, Café de Flore, Σεν Ζερ-
μέν και τα συναφή. Τι προτείνετε;

A: Το Balkan της Κορομηλά έχει όλα αυτά 
που θέλεις με το παραπάνω. Βίντατζ στιλ, 

Λιλί Μαρλέν ή Μπίλι Χολιντέι στα ηχεία, ενημε-
ρωμένη κάβα και πιάτα για all day τσιμπολόγημα. 
Είναι μποέμικο, για ζεστά καπουτσίνο το πρωί ή 
για ένα dry martini εκείνες τις ώρες του απογεύ-
ματος που θέλεις να διαβάσεις την εφημερίδα 
σου καθώς περιμένεις να αρχίσει η ταινία στο 
παραδίπλα «Ολύμπιον». Νύχτα Παρασκευής και 
νύχτα Σαββάτου παρτάρει και μπορείς να δεις 
μέχρι και τον Μπουτάρη να στροφάρει. 
Προξένου Κορομηλά 3, 2310 233992

Q: Λένε πως η νέα πιάτσα με τα καλά καφέ-μπαρ 
είναι ο άξονας της Π.Π. Γερμανού. Αληθεύει;

A: Και τη μέρα και τη νύχτα κυριεύει! Το Cityzen 
της Κίας, του Απόστολου και του Γιάννη έδειξε 
πόσο ωραία μπορεί να πάρει μπρος μια γειτονιά 
αν επενδύσεις σε υψηλής αρχιτεκτονικής ντιζά-
ιν, χαρμανάτους καφέδες, ενημερωμένη κάβα 
κρασιών, θεματικές μουσικές βραδιές αλλά και 
μεσημέρια, αφού το σαββατιάτικο πάρτι τους 
θυμίζει την μποέμ Θεσσαλονίκη που ξέρει να τι-
μάει και να γλεντάει. Στα συν και τα ευφάνταστα 
πιάτα-συνοδεία που φέτος το χειμώνα το έχουν 
κάνει σημείο αναφοράς για τους downtowners. 
Π.Π. Γερμανού 12, 2310 413213

Q: Το πρωί μου αρέσει να πίνω καφέ και να 
ακούω κλασική μουσική. Και τη νύχτα μου α-
ρέσει να πίνω και να συζητώ, και από τα ηχεία 
να παίζει από πειραματικό έως indie. Λέγε!

A: Το De Facto είναι η πιο κλασική μπάρα της πό-
λης, με μια ιστορία που από μόνη της αρκεί για να 
σε πιάνει δέος. Ο κόσμος που συχνάζει εδώ δια-
βάζει ή πάει θέατρο, μιλάει για πολιτική και τέχνη, 
δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο των άλλων 
μπαρ. Τέχνη στους τοίχους, είτε με ζωγραφιές 
είτε με φωτογραφίες, αφίσες και κινηματογρα-
φικά πόστερ, ενθύμια εποχών που σημάδεψαν 
τη Θεσσαλονίκη, μεταμεσονύκτια αίσθηση πως 
όλα εδώ γύρω θα μπορούσαν να έχουν απαθανα-
τιστεί από τον Χόπερ. Να ένα μπαρ που άνετα θα 
μπορούσες να αποκαλέσεις και… σπίτι σου.
Παύλου Μελά 19, 2310 263674

Q: Θύμισέ μου, ρε φίλε, ποιο είναι εκείνο το 
μπαρ με το κάδρο του Βέντερς αιώνες τώρα 
να με κοιτάει;

A: Θερμαϊκός, όπως λέμε all time classic. Έξω τα 
πλοία και ο ορίζοντας, μέσα το αεροπλάνο του 
Βέντερς, έξω και μέσα, όπως συμβαίνει για δεύ-
τερο αιώνα, τα πιο ωραία παιδιά της Θεσσαλο-
νίκης, που δεν χαμπαριάζουν ούτε από μόδες 
ούτε από περιστασιακές τάσεις, αφού γι’ αυτό 
διάλεξαν για στέκι τους τον Θερμαϊκό: η πρωινή 
coffee jazz γίνεται μεσημεριανή cool –αράζω– 
electronica, και οι νύχτες καίγονται φωτεινά, 
κοντράστ στο ασπρόμαυρο πάτωμα. Μποέμι-
κο ντεκόρ, ποικιλία κοκτέιλ, τρελά παρτάκια. In 
Thermaikos we trust!
Λεωφόρος Νίκης 21, 2310 239842

Q: Αγαπώ Στίβι Ρέι Βον αλλά και Libertines, 
τρελαίνομαι με τα παλιά των Stone Roses αλ-
λά γουστάρω και φανκιές. Τι προτείνεις, με-
γάλε δάσκαλε;

A: Ο άνθρωπος που ψάχνεις λέγεται Γιώργος 
Τερτιλίνης και παίζει στην μπάρα του θρυλι-

κού Malt & Jazz, που φέτος θα μπορούσε να έ-
χει σλόγκαν «Αλτ, εδώ θα πιεις καλά malt αλλά 
και θα χορέψεις με το που πατηθεί το κουμπί 
start»! Θεϊκές μουσικές που βολτάρουν από τα 
Mississippi blues στο βρετανικό new wave και 
από τον Μπρους Σπρίνγκστιν στους Killers και 
το Λας Βέγκας. Τεράστια μπάρα και πολύ δυνατά 
live από τοπικές μπάντες που ιδρώνουν ως το 
χάραμα. Enjoy!
Προξένου Κορομηλά 1 (1ος όροφος), 6937 380554

Q: Αυτήν ξέρουμε, αυτήν εμπιστευόμαστε, 
επομένως περνάω στο παρασύνθημα: Τι γίνε-
ται με την «Παπαρούνα»;

A: Ανθίζει και κοκκινίζει! Μπελ επόκ διάθεση, 
σπέσιαλ κουζίνα, χρωματική πανδαισία, η Πα-
παρούνα όπως την αγαπήσαμε. Ένα καταπλη-
κτικό μπιστρό, με νοσταλγική ατμόσφαιρα, πα-
λιά έπιπλα, βιντάζ τραπέζια και φωτιστικά, το 
speak easy μπαρ που φέτος το χειμώνα κερνάει 
ευφάνταστα κοκτέιλ, η γνωστή μαγική κουζίνα, 
μια ανάσα από τις αίθουσες των προβολών στο 
λιμάνι. Για φαγητό και για ποτό, για πάρτι ή κου-
βεντούλες, εδώ είσαι.
Δόξης 7, 2310 510852 

Q: Ο ύπνος είναι μια υπερεκτιμημένη συνή-
θεια, ειδικά τέτοιες μέρες στη Θεσσαλονίκη. 
Οπότε λέμε να τριγυρίσουμε στη Βαλαωρί-
του, που, αν δεν πιάσει χάραμα, δεν κλείνει. 
Έχεις πρόταση;

A: Έχω και λέγεται Partizan, και θα το βρεις εκεί 
που ήταν πάντα, αλλά ακόμα πιο arty funky και 
ακόμα πιο κεφάτο. Ψαγμένες μουσικές, τέχνη και 
εκθέσεις στο υπόγειο, πλήθος παιδιών που αγα-
πούν το clubbing στην ιδανική του μορφή. Πυξίδα 
αναφοράς για το πώς πρέπει να ξαναγίνει αυτή η 
περιοχή, που παρ’ όλα τα δεινά παραμένει ένα μυ-
στήριο γοητευτικό πέρασμα για τη Θεσσαλονίκη. 
Βαλαωρίτου 29, 2313 030867

Q: Παραμένει η Ζεύξιδος ο πιο πολύβουος κι 
εναλλακτικός πεζόδρομος του κέντρου;

A: Όσο θα υπάρχει το Pastaflora Darling, τόσο 
θα ανθίζει και η Ζεύξιδος όπως την περιγράφεις. 
Το σήμα κατατεθέν του δρόμου, που ήταν hip 
πριν τους hipsters, επιμένει στη γλυκιά ποπ, τα 
αρωματικά τσάγια, τα βίντατζ κουταλομαχαι-
ροφλιτζανάκια, τη «σπιτική» ατμόσφαιρα, τους 
νάνους, τη Μαίρη Αρώνη, τη Χόλι Γκολάιτλι, τα 
σεμεδάκια, τα λικεράκια, το χιούμορ, τον πολι-
τισμό από το σερβίρισμα έως τις χαμηλόφωνες 
συζητήσεις των θαμώνων. Όλες οι φυλές, όλες οι 
«στολές», όλες οι ομορφιές. 
Ζεύξιδος 6, 2310 261518

Q: Θα είμαι ολιγόλογος: γκάμπα γκάμπα χέι 
χέι μετά μπίρας και κεφιού θα βρω σε αυτή 
την πόλη; 

A: Μπίρες πολλές και εξαίσιες ροκενρολιές. Αυ-
τό είναι το Pulp, αυτό ψάχνεις και θα σε αποζη-
μιώσει. Τζόνι Κας, Ramones, προδιαγραφές α-
μερικάνικου μπαρ αλλά και ιρλανδέζικης παμπ, 
ωραίες νύχτες, χαλαρά μεσημέρια, ποικιλίες από 
σπάνιες μπίρες, mood γιορτής, χορός, κόσμος 
άνετος και αληθινός, χωρίς πόζες και φανφά-
ρες, θα τους αποκαλούσες και real mates, αφού 
σε αυτό το μπαρ οι κιθάρες και τα τζιν ρίχνουν 
πόρτα και στην πόζα και στο δήθεν. Ροκ εν ρολ; 
Εννοείται και ως το κόκαλο.
Αλεξάνδρου Σβώλου 8, 2310 270830

Q: I’m a cool cat and I’m looking for a bar and 
a kitty. 

A: Not a bar, The Bar! Στέκι μιας Θεσσαλονίκης 
που αφομοίωσε με τον καλύτερο τρόπο το μάθη-
μα της δεκαετίας του ’80, ότι δηλαδή μπαρ, εκτός 
από ποτά, μουσικές και πλήθος, σημαίνει πάνω 
από όλα κοινός κώδικας επικοινωνίας. Ο κώδι-
κας του The Bar: γκάμα σόουλ, τζαζ, μπόσα και 
ροκ, μουσική που αγγίζει τα όρια του εκστατικού 
ρυθμού. Κόσμος χαλαρός, με μενταλιτέ συνειδη-
τοποιημένου downtowner, που έρχεται εδώ για 
ένα κοκτέιλ, για ένα ραντεβού, για ένα χορό. 
Νικηφόρου Φωκά 3, 2310 243219

Cityzen

Pastaflora Darling HabaneraΟδοντογλυφίδα

Παπαρούνα Partizan

Pulp



31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 A.V. 21



και μια ποικιλία καλοψημένων κρεατικών, που, 
αν τα «παίξετε» περιφερειακά με τυριά, χαλού-
μια και κεφαλοτύρια και μετά κόκκινου κρασιού 
στο ποτήρι, το ταχύτερο που θα συναντήσετε 
είναι η γευστική ευδαιμονία. Σε ένα περιβάλλον 
διανθισμένο από vintage ασπρόμαυρες εικόνες 
μιας Θεσσαλονίκης που σώζεται μόνο πλέον στις 
διηγήσεις των παλαιοτέρων. 
Πλατεία Ναυαρίνου 7, 2310227676 

ρινα τραπεζάκια και 
χουχουλιάρα ατμό-
σφαιρα που σερβίρει 
ελληνικούς καφέδες 
στο μπρίκι και μεζε-
δάκια σπέσιαλ για με-
σημεριανή ή βραδινή 
κρασοκατάνυξη. Ρα-
χάτικο αλλά και ντι-
ζαϊνάτο, τόλμα το, με 
ποικιλίες από μπίρες 
και νυχτερινά κοκτέ-
ιλ που συνοδεύονται 

από εξαίσια πιάτα μαμαδίστικης έμπνευσης και 
ελληνικότατες γεύσεις. 
Πλατεία Ναυαρίνου 10, 2310 222514

Q: Άσε τις φιοριτούρες και δώσε συντεταγμέ-
νες για τροπική κουζίνα με τα ανάλογα ντεσού.

A: Η καλύτερη Caribbean κουζίνα της πόλης, σε 
ένα πανέμορφο νεοκλασικό διατηρητέο: εδώ 
στεγάζεται χρόνια τώρα το Habanera, απάντη-
ση σε αυτό που ζήτησες. Ένα διώροφο γκουρμέ 
στοπ-καρέ στην παράδοση της Λατινικής Αμερι-
κής. Με μέτρο οι παραγγελίες, γιατί τα πιάτα εί-
ναι τεράστια, τα τάκος, τα νάτσος, τα φαχίτας, τα 
μπουρίτος και τα κεσαντίγιας δεν τα τσιγκουνεύ-
ονται στις μερίδες. Στα κοκτέιλ οι γεύσεις είναι 
εξίσου εντυπωσιακές και, αν μας εμπιστεύεστε, 
δοκιμάστε το Habanera, ατραξιόν του μαγαζιού. 
Κατά τα άλλα, υπάρχουν άλλα 74, που σε προ-
σκαλούν να τα συνδυάσεις και με το γλυκό τηγα-
νητό παγωτό να σε στέλνει στα ουράνια. 
Γεωργίου Παπανδρέου 29, 2310 869331

Q: Τσίπουρα με φόντο την αγορά Μοδιάνο να 
θέλει ο εαυτός μου πιάνω, για να σ’ το σφυρί-
ξω σαν τραγούδι. 

A: Χοντρό Αλάτι, το καλύτερο fish & meat φαγητό 
της Θεσσαλονίκης σε ένα γκουρμεκλίδικο δίπα-
το στην Ερμού, που σερβίρει όλη την κουλτούρα 
της αγοράς Μοδιάνο. Δοκίμασε τις γαρίδες τσιπς 
ή τις μπριζόλες από την Άμφισσα, με σαλάτα «πο-
νηρή» και φορμαέλα από το Λιδωρίκι. Με ή χωρίς 
γλυκάνισο, με μύδια αχνιστά, γαριδομακαρονά-
δα ή σκουμπρί για να σου ανοίξει η όρεξη. Κλείσε 
στον Τάσο το ματάκι και ζήτα ψαρόσουπα πέντε 
αστέρων, και κρατήσου για να μην ουρλιάξεις 
από χαρά, όταν ζητήσεις το λογαριασμό: τζάμπα. 
Και σε ένα περιβάλλον ultra lounge, που προάγει 
την αισθητική αυτού που έμαθες να αποκαλείς 
ψαροταβέρνα. Να τα λέμε κι αυτά. 
Ερμού 26, 2310 281566 A

Q: Δεν είμαστε για πολλά «κάτσε», γιατί ταινί-
ες ήρθαμε να δούμε. Θέλουμε όμως να φάμε 
και καλά, και γρήγορα, αλλά και να κάτσουμε 
κάπου στο κέντρο. Μίλα!

A: Οδοντογλυφίδα σημαίνει «αντισυμβατικό τα-
χυφαγείο». Ελληνικές γεύσεις και φρέσκο φαγη-
τό, με απλότητα στη συνταγή, καθαρότητα στη 
γεύση, κι ένα σούπερ ντεκόρ που σε κάνει καθώς 
δοκιμάζεις είτε κάποιο σάντουιτς είτε κάποιο πιά-
το του να νιώθεις πολίτης του κόσμου. Αντισυμ-
βατική και προχώ, αλλά και την ίδια ώρα παραδο-
σιακή ως προς την κουζίνα, η «Οδοντογλυφίδα» 
συνδυάζει τις έννοιες «εκλεκτό εστιατόριο» και 
«στέκι γειτονιάς». Urban κατάσταση, greek σχά-
ρα, υπερντιζάιν από τους 40.22.Architects, και 
όλη η γνώση, η εμπειρία και το μεράκι των Βάνου 
Ποδιώτη, Λευτέρη Γεωργιάδη και Ηλία Ψωμαδά-
κη, που για τη γαστρονομία της Θεσσαλονίκης 
είναι κάτι σαν τους Rolling Stones: οι καλύτεροι!
Παύλου Μελά 20

Q: Ωραίες οι μπουγάτσες και τα μεζεκλίκια 
σας, αλλά κάτι σε πίτσα, παρακαλώ;

A: Να τη η Νάπολη, όπου θα δοκιμάσεις την κα-
ταπληκτικότερη πίτσα όχι μέσω Ryanair αλλά 
μέσω The Last Slice. Μερακλής ξυλόφουρνος, 
καταπληκτικός σεφ, υπέρτατες pizza γεύσεις, 
ανοιχτό από τη 1 το μεσημέρι έως το ξημέρωμα. 
Μυρωδάτες, ροδοψημένες, τέρμα γκουρμέ, με 
καφέ ή μπίρα, είναι εκεί και σε περιμένουν.
Προξένου Κορομηλά 1, 6971 544260

Q: Είχατε πάντα σε αυτήν την πόλη την τάση 
για μοναδικά μαγαζιά με περίεργα ονόματα και 
μερακλίδικα κόνσεπτ. Ποιο είναι το new entry; 

A: Χαμιντιέ θα πει «αλησμόνητη πατρίδα», πα-
ραπέμπει σε ελληνικές κοινότητες που άνθισαν 
στη Σμύρνη. Χαμιντιέ Καφέ-Μεζέ λέγεται και το 
νέο στέκι της πλατείας Ναυαρίνου, με μαρμά-

Q: Παλιά, κάθε φορά που ανεβαίναμε για φε-
στιβάλ, καίγαμε τη νύχτα μας στη Στοά Μο-
διάνο και στο ομώνυμο μπαρ. Θα το βρούμε;

A: Το μπαρ «Στοά» δεν υπάρχει πια, όμως η Μο-
διάνο τη νύχτα διαθέτει όλη αυτή την ατμόσφαι-
ρα που ψάχνεις, χάρη στο Vintage. Cocktails and 
more, που είναι το σλόγκαν του, θα πει μαγική 
θέα στο δρόμο της Ερμού χάρη στην τεράστια 
τζαμαρία, νουάρ ατμόσφαιρα του γαλλικού σι-
νεμά εποχής Νουβέλ Βαγκ, ποπ διάκοσμο και μια 
πλειάδα νεαρών djs που το κουνάνε από vocal 
house έως vintage κιθάρες. Ένα μπαρ που φέτος 
το χειμώνα είναι το καταφύγιο όλων αυτών που 
αγαπούν το κέντρο και τα μέρη που ποντάρουν 
στη συντροφικότητα, την καλή μουσική και τον 
πυρετό, όταν πιάσει σαββατόβραδο. 
Ερμού 24-26, 6942 508179

Q: Παίζει κάτι αξιόλογο πάνω από την Εγνατία; 
Γιατί λέω να ανέβω μια βόλτα έως τη Ρωμαϊκή 
Αγορά. 

A: Η κουλτούρα της Pastaflora Darling από τη Ζεύ-
ξιδος πήγε βόλτα επιτέλους κι εγκαταστάθηκε 
στο πάνω πάτωμα της πόλης. Ο σκύλος Φρειδε-
ρίκος έδωσε το όνομά του στο πιο cozy καφέ, με 
πιατέλες, κεντήματα, ένα exotic suave πρασινάκι 
στον τοίχο και τις κλασικές καρέκλες και τραπέζια 
από φορμάικα στο διάκοσμο. Φρειδερίκο αγά-
πη μου, με πολύχρωμες κούπες, εξαίρετη easy 
listening μουσική, speak easy ατμόσφαιρα. Να ο-
μιλούμε χαμηλοφώνως και να απολαμβάνουμε τη 
ζωή σεβόμενοι τους κώδικες του savoir vivre που 
προστάζουν διακριτικότητα, πάνω από όλα, και 
να παραγγείλεις οπωσδήποτε το Apricot Royal!
Ολύμπου 87, 2310 238532

Q: Πλατεία Ναυαρίνου, νευρικός και σκυφτός, 
που λέει κι ο Ζερβουδάκης. Τι συστήνεις;

A: Το «εδώ θα φας καλά» δεν είναι κλισέ, αλλά 
η απόλυτη αλήθεια. Το μεζεδοπωλείο Μπακάλι-
κον μπορεί να περηφανεύεται πως σερβίρει το 
καλύτερο βουβαλίσιο μπιφτέκι της πόλης. Αλλά 

Θερμαϊκός Φρειδερίκο αγάπη μου Balkan

Χαμιντιέ Vintage Μπακάλικον

De Facto Malt &Jazz

Τhe Last Slice

Χοντρό Αλάτι

Τhe Bar
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100+1 παραστάσεις
Ήδη έχουν κάνει πρεμιέρα 190 παραστάσεις, ενώ η φετι-
νή σεζόν ετοιμάζεται να μετρήσει κοντά στις 500. Η Α.V. 
σας παρουσιάζει κάποιες από τις  πιο ενδιαφέρουσες.
Επιμέλεια: Δημητρης μαςτρογιαννιτης

Õ13ÑÕ14

Συλβί Γκιλέμ, Μέγαρο

«Αρχιμάστορας Σόλνες», Από Μηχανής Θέατρο«Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι», Παλλάς«Αλεπούδες»,  Επί Κολωνώ

«Dialogue in the dark»,  Badminton

Peter Maxwell Davies, Μέγαρο



«Δείπνο με φίλους»,  Ιλίσια
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«Μistero Buffo», Θησείον

«Εκδοχή του Μπράουνινγκ», Εμπορικόν

«Αντιγόνη», Μέγαρο

«Salvatores Dei»,

Beton 7

«Το νησί των θησαυρών», Μέγαρο

«Loop», Άβατον

«Μάντεψε», ΕΚΣΤΑΝ
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Õ13ÑÕ14

«(Δε) σε θέλω», Badminton (Loft)

«Πολίτικη κουζίνα», Παλλάς «Ένα», Ροές

«Το μυστικό της κυρίας Έλεν», Μικρό Παλλάς

«Μη όπως μητέρα», Παλμός

«Αφροδίτη με γούνα», Θησείον

«Interview», Ανάδυση

«Τίρζα», Ιλίσια

«Ζητείται κλόουν ηλικιωμένος»,  Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας City lives, Μέγαρο

«Κυρία με τας καμέλιες vs Τραβιάτα»,  

«Καμπαρέ... Ελλάς», 

Διάχρονο

Studio Kυψέλης
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«Μη όπως μητέρα», Παλμός

Θέατρο Χώρα

«Εlizadeth», Vault «Δεν ακούω, δεν βλέπω,  δεν μιλάω»,  Θέατρο Αθηνά «Η περιπέτεια των 4 εποχών», Ροές

«Ο έμπορος της Βενετίας», Ακροπόλ «Το μυστικό της Ίρμα Βεπ», Μικρό Παλλάς

«Πράματα και θάματα», Μικρό Παλλάς

«The Hangover IV», Θέατρο Αθηνά
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[ Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Θ Ε Α Μ Α ]

Το νησί των θησαυρών
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς επανα-
λαμβάνεται η ευρηματική παράσταση για παιδιά άνω 
των 7 χρονών, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα 
του Robert Louis Stevenson. Συνδυάζει περιπέτεια και 
πρωτότυπα πειρατικά τραγούδια του 18ου αιώνα, φα-
ντασία και πραγματικότητα, με ιδιοφυή τρόπο. 
Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος / Πρωταγωνιστούν: Αργύρης Ξάφης, Ηλίας 
Μουλάς, Σωκράτης Πατσίκας, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιώργος Παπαγεωργίου κ.ά.
Μέχρι τον Απρίλιο Σάβ., Κυρ. 11.30 & 15.00, œ12, Νέος Εκθεσιακός Χώρος 
Ειδικές κρατήσεις εισιτηρίων για σχολεία στα τηλ. 210 8668572 & 210 8658902

[ Μ Ο Υ Σ Ι ΚΟ Θ Ε ΑΤ Ρ Ο ]

Peter Maxwell Davies Icones
Δραματική γροθιά χαρακτηρίστηκε το έργο του 
«Vesalii Icones» και το «Miss Donnithorne’s Maggot» 
ήταν αυτό που χάρισε τη διεθνή φήμη στον Peter 
Maxwell Davies. Τα δύο έργα του θα παρουσιάσει το 
ΜΜΑ γιορτάζοντας τα 80ά γενέθλια του συνθέτη, 
που με δύο λέξεις χαρακτηρίζεται: υπερταλαντού-
χος και προκλητικός. Εξαιτίας του το μουσικό θέα-
τρο... έφτασε στα άκρα και αποθεώθηκε. Με το Ergon 
Ensemble σε διεύθυνση του Kasper de Roo. 
[Με ελληνικούς υπέρτιτλους] Χορογραφία-σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος
11 & 12/2, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

[ M U LT I  Θ Ε Α Μ Α ]

Στην κόψη του ξυραφιού
«Η πιανίστρια ερμηνεύει μουσικά κομμάτια που απαι-
τούν ιδιαίτερη δεξιοτεχνία, από το μπαρόκ μέχρι τον 
21ο αιώνα. Η ηθοποιός συγκεντρώνει σε έναν οργισμένο 
μονόλογο κείμενα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 
λογοτεχνικά, ποιητικά, ειδησεογραφικά. Και ένας ακρο-
βάτης αιωρείται χωρίς δίχτυ ασφαλείας, αναζητώντας 
ένα σταθερό σημείο να πιαστεί και από κει να ξαναρχίσει 
την αέναη αιώρησή του. Το βίντεο ενώνει με εικόνες 
και αισθήσεις όλα αυτά τα στοιχεία σε μία παράσταση 
μετέωρη ανάμεσα στα είδη. Και όλοι μαζί αφηγούνται 
μια ιστορία, την ιστορία ενός κόσμου απεγνωσμένου...» 
λέει η σκηνοθέτρια Νάνσυ Μπινιαδάκη.
Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Νάνσυ Μπινιαδάκη / Επιλογή Μουσικής - Ερμηνεία: 
Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου/ Video artist: Αλέξανδρος Βαφειόπουλος
12 & 13/3, Αίθουσα Banquet

ΜΕΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Μια χρονιά γεμάτη

χορό, 
θέατρο, 
θέαμα

[ ΧΟ Ρ Ο Σ ]

Les Grands Ballets 
Canadiens Minus One

Η ψευδαίσθηση της ο-
μορφιάς / και μια λεπτή 
γραμμή που διαχωρίζει 
την τρέλα από τη λογική / 
ο πανικός πίσω από το γέ-
λιο / και η συνύπαρξη της 
κόπωσης και της κομψό-
τητας. Με αυτά τα λόγια 
ξεκινάει το έργο του Ohad 
Naharin «Μinus One», ένα 
από τα πιο καινοτόμα έρ-
γα των Les Grands Ballets 
Canadiens de Montréal. 
Το «Μinus One» δίνει την 
ευκαιρία στους χορευτές 
των Grands Ballets να δεί-
ξουν όλο το εύρος του τα-
λέντου τους και αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες 
επιτυχίες της ομάδας πα-
γκοσμίως.
Χορογραφία: Ohad Naharin 
3-4/4, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη
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[ Μ U LT I M e d I a Μ Ο Υ Σ Ι Κ ή Π Α ΡΑ Σ ΤΑ Σ ή ]

City lives 
Μια σύνθεση από τις διαφορετικές ζωές που δημιουρ-
γούν καταλυτικοί παράγοντες, όπως η επικοινωνία, το 
χρήμα, τα ΜΜΕ, η θρησκεία, ο πολιτισμός, η γλώσσα 
κ.λπ. (Street Life, Social Life, Media Life, Money Life, Inner 
Life, After Life κ.λπ.). Μια παράσταση-προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης ζωής του ανθρώπου στην πόλη. 
[Με ελληνικούς υπέρτιτλους]
Concept - μουσική σύνθεση - κείμενα: Αλέξανδρος Μούζας / Εικόνες: Αλεξία 
Οθωναίου / Video Art: Βίκυ Μπέτσου/ Λένια Ζαφειροπούλου (σοπράνο),
Άρτεμις Μπόγρη (σοπράνο), Μαρία Βλαχοπούλου (μέτζο σοπράνο), Τάσος Αποστό-
λου (μπάσος) / Μουσική διεύθυνση: Νίκος Τσούχλος
9 & 10/5, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

[ Θ Ε ΑΤ Ρ Ο ]

Kyogen
Στο κωμικό θέατρο Κιόγκεν, μέθυσοι υπηρέτες και τα-
λαιπωρημένοι σώγαμπροι, ακατάδεχτες πριγκίπισσες 
και επίμονοι καζανόβες είναι τα συνήθη πρόσωπα της 
ιστορίας. Οι ηθοποιοί είναι λιγοστοί και όλοι άντρες, τα 
σκετς έχουν σύντομη διάρκεια και το γέλιο δεν γνωρίζει 
σύνορα και γλώσσες. Με το γνωστό από τις διεθνείς πε-
ριοδείες του Yamamoto Kyogen Company. 
[Με ελληνικούς υπέρτιτλους]
* Σε συνεργασία με την Ιαπωνική Πρεσβεία και το Japan Foundation
18-19/3, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος 

[ Θ Ε ΑΤ Ρ Ο Σ Κ Ι Ω Ν ]

Ο Καραγκιόζης καπετάνιος των Χριστουγέννων
 Ξεχάστε ό,τι συμβατικό νομίζετε για μια παράσταση 
με Καραγκιόζη. Εδώ ο σκιοπαίχτης Ηλίας Καρελλάς και 
ο δυναμικός θίασός του, μαζί με την Αρετή Κετιμέ και 
τους Burger Project, είναι το πλήρωμα ενός ολόκληρου 
χριστουγεννιάτικου καραβιού που θα ταξιδέψει τον Κα-
ραγκιόζη και τους γνωστούς χάρτινους φίλους του στις 
πόλεις και στα νησιά της Ελλάδας και θα γνωρίσουν από 
κοντά τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των Χριστου-
γέννων, θα επιβιβαστεί στο χριστουγεννιάτικο καράβι, 
που κατασκευάστηκε ειδικά για αυτή τη σημαντική απο-
στολή, η οποία θα διαρκέσει ολόκληρο το δωδεκαήμερο 
των Χριστουγέννων. Μέσα από κινδύνους, περιπέτειες 
αλλά και ξεκαρδιστικά επεισόδια, οι ήρωές μας θα πε-
ριπλανηθούν σε ένα πρωτότυπο παραμύθι, το οποίο 
βασίζεται σε μύθους, θρύλους και παραδόσεις του ελ-
λαδικού χώρου με στοιχεία από λαϊκά παραμύθια και 
προφορικές αφηγήσεις, που σχετίζονται με το δωδεκα-
ήμερο των Χριστουγέννων.

Αν τα τελευταία χρόνια η φιγούρα του Καραγκιόζη φαινό-
ταν στα παιδιά σας ελαφρώς… εκτός εποχής, ήρθε η ώρα 
να αναθεωρήσουν και αυτά και εσείς! Δείτε το όλοι μαζί.
20-24 & 25-29/12, Αίθουσα Banquet 

[ Μ Ο Υ Σ Ι ΚΟ Θ Ε ΑΤ Ρ Ο ]

Τα Χριστούγεννα του Σέρλοκ Χολμς
Επί σκηνής, ηθοποιοί, μουσικοί και παιδική χορωδία συν-
θέτουν με αφετηρία τις ιστορίες του Σερ Άρθουρ Κόναν 
Ντόιλ μια περιπέτεια με το δαιμόνιο ντεντέκτιβ Σέρλοκ 
Χόλμς, γεμάτη αγωνία, δράση, χιούμορ και πρωτότυπη 
μουσική! Το μυστήριο που πρέπει να λύσει είναι να βρει 
τι κοινό έχουν ένα κλεμμένο πετράδι, ένα χαμένο καπέλο 
και μία…γαλοπούλα. Ένα θέαμα για όλη την οικογένεια. 
Διασκευή κειμένου - σκηνοθεσία - σκηνογραφία - κοστούμια: Πάρις Μέξης / 
Μουσική: Στάθης Γυφτάκης / Εκκλησιαστικό όργανο: Ουρανία Γκάσιου /Κρουστά: 
Θοδωρής Βαζάκας.  
20-22/12 & 25-29/12, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης 

[ Ν Τ L I v e ]

Coriolanus by William Shakespeare
Η αναμετάδοση που μας βάζει στην καρδιά ενός από τα 
καλύτερα θέατρα της Ευρώπης: του Εθνικού Θεάτρου 
της Αγγλίας. Σειρά έχει η τραγωδία του Σέξπιρ «Κοριολα-
νός» πάνω στην πολιτική χειραγώγηση και την εκδίκηση. 
Σε παραγωγή του Donmar Warehouse.
Σκηνοθεσία: Josie Rourke / Πρωταγωνιστούν: Tom Hiddleston, Mark Gatiss κ.ά.
*Σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο
30/1, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

[ Ο Π Ε ΡΑ ] 

MusicAeterna - Θεόδωρος Κουρεντζής 
Purcell Διδώ και Αινείας
Η όπερα του Purcell εμπνευσμένη από τον τραγικό έρω-
τα της βασίλισσας της Καρχηδόνας Διδώς για τον Τρώα 
ήρωα Αινεία, όταν αυτός πέρασε από τη βορειοαφρικα-
νική ακτή και φιλοξενήθηκε στα ανάκτορα της Καρχηδό-
νας, μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου, σε συναυλιακή 
μορφή υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή.
Μουσική διεύθυνση: Θεόδωρος Κουρεντζής, 
18 & 19/2, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης  

[ Ο Π Ε Ρ Ε ΤΑ ]

Φίλα με!
Η Ωραία Ελένη βγαίνει ραντεβού με τον Βαφτιστικό που 
μόλις γύρισε από το μέτωπο, η Χαλιμά πηγαίνει για πικ-
νικ στη Χώρα του Μειδιάματος μαζί με την Εύθυμη Χήρα 
και τη Νυχτερίδα… και όλοι μαζί λικνίζονται στους ρυθ-
μούς του βαλς, χορεύουν φοξ τροτ, καν-καν και τρα-
γουδούν «Φίλα με» για να γιορτάσουν την αλλαγή του 
χρόνου. Μια συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Α-
θηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών μαζί με την 
Κρατική Ορχήστρα.
Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Πέτρου / Σολίστ: Χριστίνα Πουλίτση (σοπράνο), Μίνα 
Πολυχρόνου (σοπράνο), Ειρήνη Καράγιαννη (μέτζο σοπράνο), Αντώνης Κορωναίος 
(τενόρος), Γιάννης Χριστόπουλος (τενόρος). 
30/12, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

[ ΧΟ Ρ Ο Σ ]

Trafic de Styles Rom�os et Juliettes
Χιπ-χοπ έκρηξη! Το γνωστό ρομάντζο του Ρωμαίου και 
της Ιουλιέτας ντυμένο με τη μουσική του Γάλλου Laurent 
Couson και χορογραφημένο από τον Γάλλο χορογράφο 
Sébastien Lefrançois, μεταμορφώνει τους Καπουλέτους 
και Μοντέγους σε σύγχρονους χορευτές χιπ-χοπ μέσα 
από τα σώματα του θιάσου Traffic de Style. 
Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στο πλαίσιο του προγράμματος 
ÇΕλλάς - Γαλλία - Συμμαχία 2014È. 
22&23/5, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

[ ΧΟ Ρ Ο Σ ]

Η επιστροφή της Συλβί Γκιλέμ
Όχι μόνο έρχεται η μεγάλη χορεύτρια στην Αθήνα, αλ-
λά θα μας προσφέρει δύο όψεις του ταλέντου της. Την 
κλασική («Μαργαρίτα και Αρμάνδος») και τη μοντέρνα 
(«Sacred Monsters»). Στην πρώτη έχει στο πλευρό της τα 
φημισμένα Μπαλέτα του Τόκυο. Στη δεύτερη τον τρομε-
ρό Άκραμ Καν. 
Τα Μπαλέτα του Τόκυο θα ανεβάσουν, ειδικά για τα παι-
διά, την παράσταση «Ωραία κοιμωμένη».
Πρόγραμμα: 19-23/12, ÇSacred MonstersÈ/ 25-30/12, ÇΜαργαρίτα και ΑρμάνδοςÈ & 
Etudes (Haruka NARA, Naoki Takagishi, Tokyo Ballet)/ 
25-30/12, απογευματινές-παιδικές παραστάσεις ÇΗ ωραία κοιμωμένηÈ (Mizuka 
UENO, Dan Tsukamoto Tokyo Ballet). 
19-30/12, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη A
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02 «Ο καραγκιόζης 
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09 «Coriolanus» 
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[ Θ Ε ΑΤ Ρ Ο ]

Com�die Fran�aise 
Αντιγόνη του Anouilh

Ο μεγάλος Γάλλος θεατρι-
κός συγγραφέας άντλησε 
το μύθο από το αριστούρ-
γημα του Σοφοκλή. Η 
Αντιγόνη του είναι μια 
γυναίκα σύγχρονη που 
αποσπάται από το μύθο 
της και με μια γλώσσα α-
πίστευτης απλότητας και 
ομορφιάς απευθύνεται 
σε όλους μας, μεταφέρο-
ντας ένα μήνυμα αντίστα-
σης που βρίσκει απήχηση 
στο σήμερα. Μια παραγω-
γή ενός από τα μεγαλύ-
τερα θέατρα της Γαλλίας, 
της Comédie Française, 
που επιστρέφει 62 χρόνια 
μετά στην Αθήνα. 
[Με ελληνικούς υπέρτιτλους]
Σκηνοθεσία: Marc Paquien
* Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστι-
τούτο στο πλαίσιο του προγράμματος 
(Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία) 
26-27/4, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ, 

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
πληρ. 210 7282333, 
www.megaron.gr
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«Κυκλισμός του τετραγώνου». Αποτίμηση από 

την πρώτη παράσταση της φετινής σεζόν. Προκά-

λεσε ποικίλες αντιδράσεις – από «αριστουργηματική 

παράσταση» μέχρι «κουραστική». Σε όλους, όμως, 

δημιούργησε συναισθηματική φόρτιση. Θεωρώ ε-

πιτυχία όταν βγαίνοντας από μια παράσταση έχεις 

την επιθυμία να τη συζητήσεις. Το θέατρο είναι διά-

λογος. Όταν μένεις στο «μ’ αρέσει» - «δεν μ’ αρέσει», 

χωρίς να το τεκμηριώνεις με επιχειρήματα, σημαίνει 

πως δεν λειτούργησε η επικοινωνία. 

Αν το πρόσημο είναι αρνητικό; Δεν έχει τύχει, 

μέχρι σήμερα, η καθολική απόρριψη μιας παρά-

στασης. Σίγουρα με ενδιαφέρει αν αυτό που πρό-

τεινα λειτούργησε και, αν όχι, το γιατί. Υπάρχουν 

φορές που ενώ ξέρεις πως η πρότασή σου δεν θα 

περάσει τόσο εύκολα στο κοινό, το τολμάς γιατί 

πρέπει. Γιατί υπηρετείς στόχους. Την υποστήριξη 

της νέας ελληνικής δραματουργίας. Είναι όμως 

σημαντικό να γνωρίζεις, εκτός από το γιατί, και 

το πότε να κάνεις τι. Το αφιέρωμα στον Δημήτρη 

Δημητριάδη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιη-

θεί νωρίτερα. Πιστεύω πως φέτος ήταν ώριμες οι 

συνθήκες να γίνει.

Η ανάθεση σ’ έναν τόσο νέο σκηνοθέτη, όπως 

ο Δημήτρης Καρατζάς, είναι ένας από τους στό-

χους; Η Στέγη δίνει βήμα στους νέους σκηνοθέτες 

(και χορογράφους) και τους παρέχει τη δυνατότητα 

να δοκιμάζονται όχι μόνο στη Μικρή αλλά και στη 

Μεγάλη Σκηνή με πολυπρόσωπους θιάσους. Είναι 

μια θέση που για μένα έχει τεράστια αξία, πόσο μάλ-

λον στις εποχές που ζούμε. Γιατί πόσο ν’ αντέξουν 

ακόμα οι νέοι δημιουργοί και οι νέες ομάδες χωρίς 

οικονομικά μέσα; Στις παρούσες συνθήκες μπορεί 

να χαθούν λόγω εξάντλησης πολλοί 

ταλαντούχοι, κάτι που δεν είναι καθό-

λου παρήγορο για το μέλλον.  

Πώς δρομολογείται η διαδικασία ανάθεσης; 

Ποτέ δεν είναι η ίδια. Υπάρχουν σκηνοθέτες με τους 

οποίους ούτως ή άλλως θέλεις να συνεργαστείς 

και όχι για μια άμεση παράσταση, αλλά μέσα από 

ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό – με τον Μαρμαρινό, 

π.χ., αρχίσαμε να συζητάμε για το ποια θα ήταν η 

επόμενη συνεργασία μας αμέσως μετά την παρά-

στασή του στα εγκαίνια της Στέγης. Φέτος κατα-

λήξαμε στον «Φάουστ» (από 21/1). Γιατί είναι ένα 

έργο κλασικό που αφορά στο σήμερα μέσω μιας 

συμπαντικής θεώρησης. Από την άλλη μπορεί να 

έρθει ένας σκηνοθέτης με ένα καινούργιο έργο 

ή μια πρόταση που να μου φανεί πολύ ενδιαφέ-

ρουσα και να πω, ok, πάμε να το δοκιμάσουμε. Η 

παρουσία μου δε είναι συνεχής και αδιάλειπτη, 

από την επιλογή των συντελεστών, στη διάρκεια 

των προβών. Διαβάζω κοντά στις 300 προτάσεις 

κάθε χρόνο. Αυτό που αναζητώ είναι η ουσία. Αν 

θα ανοίξει το μυαλό μας και καταθέσει κάτι και-

νούργιο, και δεν ακολουθεί μια πεπατημένη. Μ’ 

ενδιαφέρει να μπορεί να δικαιολογηθεί, για πα-

ράδειγμα, και το παραμικρό σκηνικό στοιχείο. Με 

ενοχλεί οτιδήποτε γίνεται για λόγους εντυπωσια-

σμού, αναίτια και διακοσμητικά, προκειμένου να 

καλύψει μια αδυναμία προσέγγισης. 

Οι νέοι δημιουργοί και οι ομάδες γνωρίζουν 

να «προωθήσουν» τις παραστάσεις τους; Νο-

μίζω πως η Στέγη συνέβαλε πολύ στο να δημι-

ουργηθεί η ανάλογη κουλτούρα. Εκτός από τους 

ανθρώπους που είχαν εμπειρία από το εξωτερι-

κό, οι υπόλοιποι δεν ήξεραν τι σημαίνει υποβολή 

ολοκληρωμένης πρότασης. Σήμερα, οι περισ-

σότεροι μπορούν να περιγράψουν με σαφήνεια 

και ακρίβεια αυτό που θέλουν να πουν, το γιατί 

της επιλογής και το γιατί οι συγκεκριμένοι συ-

νεργάτες.  

Ποια είναι τα ερωτήματα που θέτεις δημιουρ-

γώντας το πρόγραμμα;  Ποιο κείμενο και γιατί; 

Πότε; Από ποιον; Πού, στη Μικρή ή στη Μεγάλη 

Σκηνή; Οι επιλογές δεν γίνονται τυχαία. Π.χ., το 

θέατρο στη Στέγη δεν θα μπορούσε να μην α-

σχοληθεί με την κρίση. Όμως, προσπαθεί να τη 

δει και έξω από το μικρόκοσμό μας, τοποθετώ-

ντας τη σε μεγαλύτερη κλίμακα, που την προ-

σφέρουν τα κλασικά κείμενα, όπως ο «Φάουστ». 

Από την άλλη, ενδεικτικά, ο Σίμος Κακάλας με 

την παράσταση «Τέλος» (13-24/11) προσπαθεί να 

διερευνήσει το μετά την κρίση. «Τα συμβόλαια 
του εμπόρου» (Μάρτιος) είναι μια οικονομική κω-

μωδία, γραμμένη από τη νομπελίστρια Ελφρίντε 

Γέλινεκ και θα προσαρμοστεί στην ελληνική κρί-

ση. Στην παράσταση του Dries Verhoeven «No 
man’s land» (Μάιος) οι θεατές ακολουθούν με-

τανάστες εκτός της Στέγης κι ανακαλύπτουν τη 

ζωή τους. Στην «Ganesh Vs The Tird Riche» (Απρί-

Όταν ακούς να μιλάει για τη δουλειά 
της η καλλιτεχνική διευθύντρια Θε-
άτρου & Χορού της Στέγης Γραμμά-
των και Τεχνών, Κάτια Αρφαρά, 
καταλαβαίνεις γιατί πλέον περιμέ-
νουμε το πρόγραμμα που καταρτίζει 
με τόση αδημονία.   

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη
Φωτό: Λουκια μητσακου

Με ενοχλεί 
οτίδήποτε γίνεταί 

γία λογους 
εντυπωςίαςΜου, 

αναίτία καί 
δίακοςΜήτίκα 

προκείΜενου να 
καλυψεί Μία 

αδυναΜία 
προςεγγίςής
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λιος) φασισμός, ανθρωπισμός, ηθική και χειραγώ-

γηση μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Κάθε παράσταση 

κρύβει μια πολιτική θέση, που δεν παίρνει τη θέση 

ενός μανιφέστου. Θέλουμε να φέρνουμε σε δημό-

σιο διάλογο θέματα και προβλήματα που αφορούν 

το σήμερα, αλλά μέσω μιας πιο σφαιρικής ματιάς. 

Γιατί η περιχαράκωση στο μικρόκοσμό μας δεν πι-

στεύω πως έχει καλά αποτελέσματα.

Υπάρχει καχυποψία μιας τέτοιας «πολιτικής», ε-

πειδή φιλοξενείται σ’ ένα τόσο λαμπερό κτίριο; 

Να το αντιστρέψω; Αυτό το πολύ όμορφο κτίριο 

δεν θα μπορούσε να είναι κενό περιεχομένου; Ένας 

χώρος υποδοχής παραστάσεων, τελείως ανώδυ-

νος; Να μην είναι ένας παλλόμενος οργανισμός, 

χωρίς παρέμβαση και πρόταση; Αν υπάρχει κόσμος 

που πιστεύει πως έρχονται οι ίδιοι και οι ίδιοι στη 

Στέγη, αξίζει να έρθει, για παράδειγμα, σε μια πα-

ράσταση σύγχρονου χορού. Βλέπεις ανθρώπους 

κάθε ηλικίας απ’ όλη την Αθήνα. Το λέω γιατί έχω 

ακούσει χαρακτηριστικό σχόλιο από ανθρώπους 

του χώρου «μα δεν ξέρω κανέναν στο κοινό». Δεν 

θεωρώ πολυτέλεια την ενασχόλησή μου με το θέ-

ατρο και το χορό. Αν ένιωθα πως ασχολιόμουν με 

κάτι πολυτελές μέσα στο μικρόκοσμο της Στέγης, 

θα σταματούσα. Το ότι δεν έχω προσωπική ζωή 

το αντέχω γιατί δουλεύω μέσα στο παρόν και για 

το παρόν, υπερασπίζοντας παρεμβατικές προτά-

σεις. Η τέχνη σού τοποθετεί ένα μεγενθυτικό φακό 

μπροστά στη ζωή. Είναι τρόπος ανακάλυψης και 

εμπειριών. Αλλά για να μη σου παραμορφώσει τον 

τρόπο που βλέπεις τη ζωή χρειάζεται να παρακο-

λουθείς τα πράγματα, να διαβάζεις εφημερίδες, να 

έχεις πολιτική άποψη. 

Η λογική των φεστιβάλ τι εξυπηρετεί; Δυνατότη-

τα μεγαλύτερου πειραματισμού – στο Fast Forward 

Festival (από 28/4) οι ομάδες ανατρέπουν τον τρό-

πο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε θέατρο. 

Μας δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούμε με νέα 

ονόματα, να δείξουμε τάσεις, να κάνουμε συνδέ-

σεις. Το Φεστιβάλ της Σύγχρονης Ανεξάρτητης 

Βαλκανικής Σκηνής (Μάρτιος) μάς εντάσσει στην 

ευρύτερη περιοχή. Στα ταξίδια μου στα Βαλκάνια 

είδα εξαιρετικούς καλλιτέχνες, που δεν γνωρίζου-

με. Οι χώρες τους αντιμετωπίζουν παρόμοια προ-

βλήματα με τα δικά μας: έκρηξη κακώς νοούμενου 

εθνικισμού, ξενοφοβία, οικονομικά προβλήματα, 

ενώ προσπαθούν να επαναπροσδιοριστούν και 

απέναντι στα στερεότυπα της Δύσης για την πε-

ριοχή. Στο 1ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων (1-7/2) 

θα δούμε ταλαντούχους χορογράφους της «δια-

σποράς». Στο καθιερωμένο φεστιβάλ Εφηβικού 

Θεάτρου (Απρίλιος) έφηβοι γράφουν και παίζουν 

– διόλου απίθανο από εδώ να ξεπηδήσουν οι αυρι-

ανοί ταλαντούχοι δημιουργοί. Μην ξεχνάς πως το 

εφηβικό θέατρο έχει μια μόνιμη σκηνή στη Στέγη 

και ξεκινάει στις 7 Νοεμβρίου με το έργο του Λένου 

Χρηστίδη «Το τρένο». 

Τα λάθη που σου έμαθαν; Θέλει μεγάλη προσοχή 

ποιες παραστάσεις μπαίνουν στη Μεγάλη και ποιες 

στη Μικρή Σκηνή. Συνηθίζω να λέω πως μια φωτο-

γραφία δεν χρειάζεται να τη μεγεθύνεις για να γίνει 

μεγάλων διαστάσεων, πρέπει η σύλληψή της να εί-

ναι μεγάλης κλίμακας. Την πρώτη χρονιά λειτουρ-

γίας της Στέγης έγιναν χωροταξικά λάθη, γιατί είχα 

κλείσει παραστάσεις χωρίς να γνωρίζω τις ακρι-

βείς δυνατότητες των σκηνών. Κάποιοι μπορεί να 

δυσανασχετούν για τη μη παράταση επιτυχημένων 

παραστάσεων και να θεωρούν πως γίνεται λάθος 

προγραμματισμός. Όμως, το προφίλ της Στέγης 

είναι πολυσυλλεκτικό, αφού συνδυάζει θέατρο, 

μουσική, χορό, εικαστικά, ταυτόχρονα μέσα στη 

χρονιά, και το πρόγραμμα είναι πολύ ασφυχτικό 

και δύσκολα επιτρέπει αλλαγές. Μετά δεν έχουμε 

τη δυνατότητα να κάνουμε θέατρο ρεπερτορίου με 

εναλλασσόμενες παραστάσεις – ένας λόγος είναι 

και πως δεν έχουμε τεράστιους αποθηκευτικούς 

χώρους ώστε να εναλλάσσουμε σκηνικά μεγάλων 

παραγωγών. Το μοντέλο της λειτουργίας της είναι 

εναλλασσόμενο.

Πόσο σε άλλαξε η Στέγη; Στην πραγματικότητα 

μαζί γεννηθήκαμε και ωριμάσαμε. Ξεκινήσαμε 

γράφοντας σε λευκή σελίδα και μάλιστα σε συν-

θήκες εργοστασίου. Γιατί το πρόγραμμα άρχισε 

να διαμορφώνεται όταν ακόμα η Στέγη ήταν στα 

μπετά. Από την πρώτη στιγμή μου τέθηκαν οι δύο 

στόχοι: στήριξη ελληνικής δημιουργίας και διεθνές 

πρόγραμμα. Ζώντας πολλά χρόνια στη Γαλλία και 

δουλεύοντας, κατά βάση θεωρητικά με σκηνοθέ-

τες όπως ο Καστελούτσι ή ο Φαμπρ, είχα τεράστια 

περιέργεια πώς θα ανταποκρίνονταν το ελληνικό 

κοινό στο θέατρο που αγαπούσα. Γρήγορα έμαθα 

όμως πως πρέπει να έχεις συναίσθηση στον ποιον 

απευθύνεσαι και κυρίως το πότε. Προσπάθησα, 

λοιπόν, να χαρτογραφήσω το ελληνικό τοπίο. Έ-

πρεπε να μάθω πως πρώτα χρειάζεται να χτίσεις 

μια σχέση εμπιστοσύνης και μετά να προχωράς σε 

πιο δύσκολα πράγματα. 

Η χαρτογράφηση τι σου έδειξε; Πως το κοινό 

είναι περίεργο και θέλει να ανακαλύπτει όχι μόνο 

καινούργια πράγματα, αλλά να καταλάβει και τη 

λογική των καλλιτεχνών. Το καταλαβαίνεις από τον 

κόσμο που συγκεντρώνεται στις συζητήσεις που 

πραγματοποιούνται μετά τις παραστάσεις. Κάνο-

ντας τις συγκρίσεις με τους Γάλλους, οι Έλληνες 

είναι πιο δεκτικοί. Ίσως γιατί οι Γάλλοι, έχοντας δει 

πολλά πράγματα, είναι πλέον πιο... ειρωνικοί. 

Δεν σε επηρεάζουν προσωπικές συμπάθειες και 

αντιπάθειες; Μα δεν καλώ στο σπίτι μου, αλλά στη 

Στέγη, οπότε δεν έχω κανένα περιθώριο να αφήνω 

να με επηρεάσουν τέτοιου είδους σχέσεις. Βλέπω 

συνέχεια θέατρο – εντάξει, ομολογώ πως επιλέγω 

στο εξωτερικό συγκεκριμένα θέατρα και φεστι-

βάλ που θα πάω. Όμως, ειδικά στην Ελλάδα, είμαι 

ανοιχτή και δίνω συνέχεια ευκαιρίες, γιατί πιστεύω 

πως πολλές φορές μια αποτυχία είναι αποτέλεσμα 

συγκυριών. Μου έτυχε να δω ομάδα που η πρώτη 

της δουλειά δεν μου άρεσε και η δεύτερη με έπεισε 

για συνεργασία. Δεν υπάρχουν εμμονές.

Και η επανεμφάνιση ομάδων και καλλιτεχνών 

στο πρόγραμμα πώς δικαιολογείται; Στο πολυ-

συλλεκτικό πρόγραμμα της Στέγης υπάρχουν δύο 

κατευθύνσεις: Συνέργιες με καλλιτέχνες από Ελλά-

δα και εξωτερικό οι οποίοι αποτελούν κομμάτι του 

προφίλ της. Και αυτό μπορούμε να το υπερασπί-

σουμε, όταν υπάρχει μια συνέχεια, ακόμα και αν οι 

καλλιτέχνες εμφανίζονται με άλλο σχήμα. Η άλλη 

έχει να κάνει με την πρόσκληση νέων ονομάτων.  

Νομίζω, περισσότερο απ’ όλα έχει ενδιαφέρον 

η προσπάθεια της Στέγης να εξάγει τους Έλ-

ληνες δημιουργούς. Στο Παρίσι είχα απελπιστεί 

γιατί έπρεπε συνεχώς να απαντάω σε ανθρώπους 

του χώρου στην ερώτηση «μα υπάρχει σύγχρονο 

ελληνικό θέατρο ή χορός;». Έτσι έγινε προσωπι-

κό στοίχημα. που βέβαια συμφωνούσε απόλυτα 

με το στοίχημα της Στέγης. Από την πρώτη στιγμή 

καλούσαμε ξένους επιμελητές, δημιουργούσα-

με επαγγελματικά βίντεο των παραστάσεων. Από 

την πρώτη χρονιά κιόλας εξάγαμε παράσταση, κι 

αυτό συνεχίζεται, και πιστεύω πως όσο ο καιρός 

περνάει θα αποδίδει καλύτερα. Στόχος μας είναι ε-

πίσης να γίνονται από την αρχή συμπαραγωγές για 

ελληνικές ομάδες με φεστιβάλ και θέατρα του ε-

ξωτερικού για κάποιες επόμενες δουλειές. Η Στέγη 

επίσης είναι συμπαραγωγός σε ξένες παραγωγές, 

όπως στην παράσταση του Toshiki Okada «Ground 
& Floor» (30/10 - 2/11). Μ’ αυτό τον τρόπο μπαίνεις 

ισότιμα συμπαραγωγός δίπλα σε άλλα μεγάλα θέα-

τρα. Οι συμπαραγωγές είναι το μέλλον.  Κανείς δεν 

θα μπορεί να αντέξει διαφορετικά. 

Τελικά με τόσες παραστάσεις που βλέπεις δεν 

έχει χαθεί η χαρά της θέασης; Το ομολογώ πως 

μετά από πολλά χρόνια για τρεις εβδομάδες τον 

Αύγουστο δεν είδα ούτε μία παράσταση. Χρειά-

στηκε να αδειάσω μπαταρίες. Όμως, δεν έχω φτά-

σει σε σημείο απόλυτης διαστροφής, ώστε όταν 

βλέπω μια παράσταση που μ’ αρέσει πολύ, να μπαί-

νω σε διαδικασία να αποκρυπτογραφήσω γιατί το 

έκανε έτσι και όχι αλλιώς. Μπορώ και να αφεθώ 

σαν τον οποιοδήποτε θεατή. A

ςτοχος Μας είναί 
επίςής να γίνονταί 
απο τήν αρχή ςυ-
Μπαραγωγες γία 

ελλήνίκες οΜαδες 
Με φεςτίβαλ καί 

θεατρα του 
εξωτερίκου γία

 καποίες εποΜενες 
δουλείες 
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πίςτευω πως τα 
πραγΜατα θα 

βελτίωθουν πολυ 
Με τή Μεταφορα 
τής λυρίκής ςτο 

καίνουρίο κτίρίο, 
οπου θα βρεί επί-

τελους το ςπίτί τής 

Γιατί διάλεξες να εντάξεις το έργο στην περίοδο του 
Μεσοπολέμου; Βρισκόμαστε σ’ ένα θέατρο επιθεώ-
ρησης που βρίσκεται σε παρακμή. Λόγω οικονομικής 
κρίσης και γιατί το είδος δεν πουλάει πια. Είναι ένας 
παραλληλισμός ιστορικός από τον οποίο μπορούμε 
να μάθουμε πολλά πράγματα. Με την ένταξη του έρ-
γου στη συγκεκριμένη εποχή εντείνεται και το ηθικό 
δίδαγμα: Αν παραμένεις ακέραιος, παρά τις κακουχίες, 
θα ανταμειφθείς. Επίσης, είναι μια ευκαιρία να δούμε 
πόσο βιαστικά και επιφανειακά διαβάζουμε την Ιστορία 

και δεν προσπαθούμε καν να αποφύγουμε τα λάθη του 
παρελθόντος. Η ταξική διαστρωμάτωση και η επιθυ-
μία κάποιων για ανέλιξη αποτυπώνεται σε μια κάθετη 
διαστρωμάτωση που βρίσκει μια άμεση προβολή στο 
θέατρο ως κοινωνική μικρογραφία: οι αφανείς ήρωες 
του παρασκηνίου (υπόγειο), οι εμφανείς ήρωες της σκη-
νής και οι υψηλά ιστάμενοι που παίρνουν τις αποφάσεις 
(θεωρείο).

«Η Σταχτοπούτα ή ο θρίαμβος της καλοσύνης» είναι 
ο πλήρης τίτλος. Θεωρείς πως τελικά η καλοσύνη 
θριαμβεύει; Ναι, και η ακεραιότητα θριαμβεύει. Αν κα-
ταφέρεις να μείνεις ακέραιος, θα ανταμειφθείς.

Ποιες άλλες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στο κλα-
σικό παραμύθι και την εκδοχή του Ροσίνι; Δεν υπάρ-
χει από μηχανής Θεός ούτε το στοιχείο της μαγείας. Ο 
χαρακτήρας της Σταχτοπούτας είναι εξαιρετικά συμπα-
γής και δυνατός γιατί με τα δικά της χαρίσματα καθορίζει 
το μέλλον της και είναι ικανή να αλλάξει τη μοίρα της. 
Η ηρωίδα των Ροσίνι και Φερέτι είναι ένα φωτεινό πα-
ράδειγμα των αξιών του Διαφωτισμού. Η Σταχτοπούτα 
καλείται να δείξει τα ψυχικά της χαρίσματα. Δεν μιλάμε 
πια για ομορφιά αλλά για καλοσύνη, για εξυπνάδα, για 
γενναιοδωρία.

Τι μπορεί να μας μάθει η Σταχτοπούτα; Το ηθικό δίδαγ-
μα της όπερας είναι εξαιρετικά επίκαιρο: Εσύ καθορίζεις 
το πεπρωμένο σου. Ακόμα και σε καταστάσεις εξαιρετι-
κά δύσκολες, όπου δεν εξαρτώνται όλα από εσένα, το 
πώς θα ανταπεξέλθεις είναι δικιά σου ευθύνη. Το πώς θα 
καθορίσεις την πορεία σου μέσω αυτών των δύσκολων 
καταστάσεων είναι πάλι δικιά σου ευθύνη. Τείνουμε να 

το ξεχνάμε γενικότερα αυτό και να κατηγορούμε πάρα 
πολύ τους εξωτερικούς παράγοντες. Η ηρωίδα δεν θα 
αναδειχθεί μόνο για τις εμφανισιακές της αρετές. Στο 
χορό αναδεικνύεται νικήτρια γιατί δεν προσπαθεί να αλ-
λάξει τον εαυτό της. Διατηρεί την ακεραιότητά της. 

Σε ενοχλεί που όλοι σε χαρακτηρίζουν «νέα και ανερ-
χόμενη», αν και δουλεύεις σκληρά πολλά χρόνια και 
έχεις κάνει ήδη τόσες δουλειές στο εξωτερικό; Δεν με 
ενοχλεί που εδώ είναι η πρώτη μου δουλειά και ο κόσμος 

δεν με γνωρίζει. Στο Λονδίνο δεν με θεωρούν ιδιαίτερα 
νέα. Εδώ, αντίθετα, το σκεπτικό είναι πως για να σε εμπι-
στευτεί κάποιος και να μπορέσεις να προσφέρεις πρέπει 
να έχεις φτάσει στα 50. Σεβασμός στην εμπειρία, μεν, 
αλλά και τόπο στα νιάτα. Ειδικότερα αυτή τη δύσκολη 
περίοδο που οι πρώτοι που πλήττονται είναι οι νέοι. Και 
ο σεβασμός κερδίζεται, ούτως ή άλλως, μέσα από τη 
δουλειά. 

Ζεις ήδη 12 χρόνια στο εξωτερικό. Πιστεύεις πως έξω 
σου δίνονται περισσότερες ευκαιρίες προσωπικά 
και επαγγελματικά, αν δουλέψεις πολύ; Ο δικός μου ο 
χώρος είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον 
αλλά, ναι, σου δίνονται ευκαιρίες. Και τις ευκαιρίες σου 
τις φτιάχνεις κιόλας. Το σημαντικό σε όλους τους τομείς 
είναι η σκληρή δουλειά. Όταν δουλεύεις πολύ, με επιμο-
νή, πάθος και όρεξη, και αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις, 
στο εξωτερικό είναι πιο εύκολο γιατί υπάρχει αξιοκρατία 
και κάποιος θα το αναγνωρίσει αυτό. Αντίθετα στην Ελ-
λάδα δεν μπορούμε να μιλάμε πάντα για αξιοκρατία – 
τουλάχιστον όχι σε όλους τους τομείς. Το Λονδίνο, αν και 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό και δύσκολο, είναι κατεξοχήν 
ένα περιβάλλον δίκαιο. Είναι ένα περιβάλλον που δεν 
έχει να κάνει με από πού είσαι, τι χρώμα είσαι, τι φοράς, 
πώς μιλάς. Την αξία σου θα την αναγνωρίσουνε και την 
ευκαιρία θα σου τη δώσουνε. Στον καλλιτεχνικό κλάδο 
ιδιαίτερα, η διαφορετικότητα επικροτείται και κάνει το 
όλο αποτέλεσμα πιο πλούσιο. 

Ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας έξω; Η εικόνα της Ελ-
λάδας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Όταν ζούσα στη 
Γαλλία και έλεγα πως είμαι από την Ελλάδα, οι Γάλλοι 
άνοιγαν διάπλατα τις αγκαλιές τους και οι περισσότεροι 

ήταν φιλέλληνες και γνώστες της ελληνικής ιστορίας. Α-
γαπούν τα ελληνικά νησιά και έρχονται στην Ελλάδα για 
διακοπές. Στο Λονδίνο πήγα προ κρίσης και βίωσα αυτή 
την αλλαγή. Στην Αγγλία, αρχικά, είναι τόσο politically 
correct που δεν σε ρωτάνε καν από πού είσαι. Μου τυ-
χαίνει να δουλεύω με ανθρώπους αρκετό καιρό, πριν 
με ρωτήσουν. Και όταν τους έλεγα πως είμαι από την 
Ελλάδα, χωρίς να πούνε κάτι, άλλαζε κάτι στο βλέμμα 
τους. Συχνά μου λένε: «Μα καλά, πώς είσαι Ελληνίδα και 
δουλεύεις τόσο πολύ»; Υπάρχει μια στερεότυπη εικόνα 
πολύ κακή ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους ανθρώπους. 
Αλλά είναι στο χέρι μας να αλλάζουμε πάντα αυτή την 
εικόνα από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η προσωπική 
επαφή μέσω δουλειάς ή μέσω φίλων. Το σίγουρο είναι 
πως η Ελλάδα στη δύσκολη αυτή στιγμή έχει πολεμηθεί 
πολύ από τα ΜΜΕ και όλη αυτή η δυσφήμιση για το ποιος 
έφταιξε έχει οδηγήσει σε μια καθόλου ευνοϊκή εικόνα 
για μας έξω. Τα τελευταία δύο χρόνια όλο αυτό αλλάζει 
και είναι πολύ ελπιδοφόρο. Ο κόσμος πλέον πιστεύει 
πως η Ελλάδα έχει πέσει θύμα μια παγκόσμιας πολιτικής 
και είμαστε οι πρώτοι που μας πήρε η μπάλα. 

Πώς βλέπεις το πολιτιστικό τοπίο της Ελλάδας σε σχέ-
ση με αυτό του εξωτερικού; Έχοντας μέτρο σύγκρισης, 
θέλω να πω πως η Αθήνα έχει μία από τις μεγαλύτερες 
θεατρικές σκηνές που έχω συναντήσει σε όλη την Ευρώ-
πη. Ο αριθμός και μόνο των θεάτρων, των ηθοποιών και 
των σκηνοθετών που υπάρχουν, είναι κάτι το απίστευτο. 
Η θεατρική μας πραγματικότητα είναι εξαιρετικά υψη-
λού επιπέδου. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου μόνο 
αν είσαι Έλληνας μπορεί να μην καταλαβαίνεις πόσο 
σημαντικό είναι. Το ότι υπάρχει κάθε χρόνο τραγωδία 
στην Επίδαυρο, είναι κάτι το συγκλονιστικό, αν και σε 
μας φαίνεται απόλυτα φυσικό. Στο θέατρο είμαστε πολύ 

μπροστά. Στην όπερα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα 
πράγματα, γιατί η αγορά δεν είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει 
η Λυρική Σκηνή. Γίνονται παραγωγές που είναι διεθνούς 
επιπέδου. Πιστεύω πως τα πράγματα θα βελτιωθούν 
πολύ με τη μεταφορά της Λυρικής στο καινούριο κτίριο, 
όπου θα βρει επιτέλους το σπίτι της. Εικαστικά, είναι λίγο 
πιο δύσκολα τα πράγματα. Το γεγονός ότι εν έτει 2013 το 
ΜΣΤ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, μου φαίνεται απλά 
αστείο. Πήγα στην Τασμανία και είχε ένα από τα καλύτε-
ρα μουσεία σύγχρονης τέχνης που έχω δει ποτέ. Στην 
Αθήνα, δεν υπάρχει ακόμα και είναι απλά απαράδεκτο. Υ-
πάρχουν, βέβαια, μεμονωμένες προσπάθειες μουσείων, 
αλλά δεν υπάρχει μια οργανωμένη κίνηση για ανάδειξη 
της ελληνικής εικαστικής σκηνής. 

Πώς ήταν σαν εμπειρία η πρώτη σου συνεργασία με 
την ΕΛΣ; Είμαι πολύ χαρούμενη που μου δίνεται η ευκαι-
ρία να γυρίσω στον τόπο μου και να δουλέψω. Περάσαμε 
πάρα πολύ καλά. Δούλεψα με εξαιρετικούς συνεργάτες 
και όλοι υποστήριξαν πολύ την ιδέα και την αγκάλια-
σαν με πολλή φροντίδα. Υπάρχει εξαιρετικό εργατικό 
δυναμικό στη Λυρική και ο καινούριος διευθυντής, ο 
Μύρωνας Μιχαηλίδης, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. 
Σε μια περίοδο κρίσης κατάφερε με τις δράσεις και τις 
ανοιχτές πρόβες, αντί να φέρει τον κόσμο στο θέαμα, 
να φέρει το θέαμα στον κόσμο. Άλλαξε την εικόνα που 
είχε ο κόσμος για την όπερα ως είδος. Η Λυρική Σκηνή 
είναι από τα λίγα πράγματα για τα οποία υπάρχουν πολύ 
θετικά σχόλια στον ξένο Τύπο. Θα περίμενες πως σε μια 
περίοδο κρίσης, από τα πρώτα πράγματα που θα πήγαι-
ναν για φούντο θα ήταν η όπερα, που είναι ακριβό είδος. 
Και όμως, όχι. A

Ροδούλα Γαϊτάνου
Σκηνοθετώ-
ντας τη 
Σταχτοπούτα
Έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείω-
τη πορεία στα βρετανικά θέατρα, η 
Ροδούλα Γαϊτάνου σκηνοθετεί τη 
«Σταχτοπούτα» του Τζοακίνο Ροσίνι 
στην πρώτη της συνεργασία με την  
Εθνική Λυρική Σκηνή
Της Λουκιασ μητσακου

Θέατρο Ολύμπια, 
Ακαδημίας 59-61, 

210 3662100, 210 3612461 
30/10, 1, 2, 3, 10, 13/11, 

20.00. €20-80, 15 (Φ)
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Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής 
του Εθνικού Θεάτρου απαντά σε 
δύσκολα ερωτήματα περί διαφω-
νιών, περικοπών, αποχωρήσεων 
και καλλιτεχνικού αμοραλισμού, 
ενώ ξεδιπλώνει, αποκλειστικά 
στην A.V. τα επόμενα του σχέδια.

Της ιωαννασ μπΛατσου 
Φωτό: Λουκια μητσακου

O φετινός προγραμματισμός σας περιλαμ-

βάνει 21 παραστάσεις. Τώρα, τρεις μήνες με-

τά την ανακοίνωσή του, θεωρείτε ότι είναι 

εφικτός αυτός ο αρχικός προγραμματισμός; 

Είχα περίπου ένα μήνα, από τότε που ανέλαβα 

τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνι-

κού Θεάτρου, για να συστήσω το ρεπερτόριο. 

Ρεκόρ κανονικό. Ή, μάλλον, κανονικός εφιάλτης. 

Ειδικά αν προσθέσετε και τη βασική παράμετρο 

ότι κάθε προγραμματισμός γίνεται με βάση την 

τακτική ετήσια επιχορήγησή του. Δυστυχώς, 

και φέτος υπήρξε περικοπή στην επιχορήγηση 

του Εθνικού και αντί για € 1.750.000, στο τέταρ-

το μισό (η επιχορήγηση δίνεται ανά τρίμηνο), 

πήραμε € 1.050.000, δηλαδή μείον € 700.000. 

Επίσης, στο μεταξύ, δημιουργήθηκε και μια μαύ-

ρη τρύπα από τις καλοκαιρινές παραγωγές, τον 

«Κύκλωπα», τις «Τραχίνιες» και την «Γκόλφω», της 

τάξης των € 270.000. Υπό αυτά τα νέα οικονομικά 

δεδομένα, έπραξα το αυτονόητο. Αναπροσάρ-

μοσα την οικονομική μου πολιτική, γιατί πρώ-

τιστο μέλημά μου είναι να μη φύγει ούτε ένας 

εργαζόμενος από το Εθνικό. Όποιος άνθρωπος 

ωθείται στην ανεργία αυτή τη στιγμή, είναι σα να 

μπαίνει στην κόλαση. Και όχι στην «Κόλαση» του 

Δάντη ή του Μαυρίκιου, αλλά στην κόλαση της 

καθημερινότητας.

Κόλαση αποδείχτηκε αυτή η «Κόλαση». Κα-

ταρχάς, να διευκρινίσω ότι επρόκειτο για δική 

μου ιδέα. Και καθόλου δεν ευθύνεται ο Μαυρί-

κιος για το υψηλό κόστος της παραγωγής. Αλλά 

ως διευθυντής, με τις υπάρχουσες περικοπές και 

μείον στο ταμείο, είχα δύο επιλογές: ή να πάω 

με τον αρχικό σχεδιασμό και στην πορεία να κιν-

δυνέψουν εργασιακές θέσεις ή να αναπροσαρ-

μόσω το πρόγραμμα. Για μένα, η δεύτερη λύση 

ήταν μονόδρομος.

Όμως, και σε αυτή την περίπτωση μένουν άν-

θρωποι άνεργοι. Οι ηθοποιοί και οι συντελε

στές της «Κόλασης». Μα, η τελική συνεννόηση με 

τον Μαυρίκιο ήταν το έργο να πάει για τις 23 Απριλί-

ου. Και μετά είπαμε να πάει 20 κάτι Μαΐου. Γιατί; Γιατί 

αυτή η παραγωγή θα ήταν η ακριβότερη της σεζόν. 

Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση. Όμως, δεν κόψαμε 

την παραγωγή. Τη μεταθέσαμε. Παρόλα αυτά, εγώ 

σέβομαι την επιλογή του σκηνοθέτη. Αναλαμβάνω 

την ευθύνη της μετάθεσης. Ο σεβασμός και η εκτί-

μησή μου προς το πρόσωπο του Μαυρίκιου είναι 

δεδομένη. Πιστεύω ότι, όταν έχουμε τέτοιες ανα-

ταραχές, δεν πρέπει να κυριαρχεί το θυμικό και η έ-

ξαρση, αλλά να βλέπουμε τα πράγματα ψύχραιμα. 

Και ως θεσμικός παράγοντας λέω, εδώ είμαστε, και 

η αρνητικότητα της στιγμής μπορεί να μεταβληθεί 

σε θετικότητα. Το θέατρο είναι πάντα ανοιχτό για 

καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες όπως ο Δημήτρης. Θα 

βρεθούμε ξανά. 

Πάντως κάνατε ένα μαξιμαλιστικό αρχικό προ-

γραμματισμό. Με τα χρήματα που είχα στα χέρια 

μου όταν έκανα τον προγραμματισμό, μπορούσα 

να τα καταφέρω. Επίσης, για να κρατήσεις το προ-

σωπικό σου και τους συμβασιούχους σου πρέπει 

να έχεις καλλιτεχνικό έργο, δηλαδή αναπτυξιακή 

πορεία. Θέλησή μου είναι να «ανοίξει» το Εθνικό 

Θέατρο γιατί, όταν ήρθα, βρήκα ένα πειραματικό 

Εθνικό, ένα «κλειστό», εσωστρεφές θέατρο. Με 

την έννοια ότι οι ίδιοι και οι ίδιοι καλλιτέχνες ανα-

κυκλώνονταν συνεχώς σε ένα κλειστό καλλιτεχνι-

κά κύκλωμα που απέκλειε εκατοντάδες άλλους. 

Δεν το κατηγορώ ως καλλιτεχνική επιλογή, γιατί 

όλοι τους ήταν εξαίρετοι. Γι’ αυτό άλλωστε και τους 

κρατήσαμε τους περισσότερους και εμείς. Αλλά, 

για μένα, το Εθνικό είναι το σπίτι όλων των Ελλή-

νων ηθοποιών. 

Πόσοι ηθοποιοί βρίσκονται στο μισθολόγιο του 

Εθνικού; Όταν ήρθα εδώ, βρήκα 43 ηθοποιούς. 

Αυτή τη στιγμή εργάζονται στο Εθνικό 120 με 127 

ηθοποιοί. Και σε λίγο, ίσως και λίγοι παραπάνω. Εκ 

του νόμου, το Εθνικό Θέατρο πρέπει να έχει 100 

ηθοποιούς. Δεν τους είχε και αυτό δεν ενοχλού-

σε κανέναν. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι 

να επαναφέρω το μοντέλο του πνευματικού μου 

πατέρα, του Νίκου Κούρκουλου. Σίγουρα, ο κάθε 

καλλιτεχνικός διευθυντής έχει μια συγκεκριμένη 

αισθητική. Όμως, οι προσωπικές μου αγάπες δεν 

γεμίζουν τις μεγάλες αίθουσες του Εθνικού. Επο-

μένως πέρα από τις προσωπικές μου αρέσκειες, 

οφείλω οι παραστάσεις που επιλέγω να απευθύ-

νονται σε όλα τα υποσύνολα των πολιτών, οι οποίοι 

θα βρίσκουν μία συμμετρική αντιστοιχία των αιτη-

μάτων τους σε έργα μέσα στο ρεπερτόριό μας. 

Η «ζωή» κάθε θεατρικής σεζόν ολοκληρώνεται 

παραδοσιακά Μάιο-Ιούνιο. Έχετε σκεφτεί να 

επεκτείνετε τη σεζόν για το Εθνικό μέσα στους 

καλοκαιρινούς μήνες, όπως γίνεται στο εξω-

τερικό; Ναι, σας το αποκαλύπτω εδώ στην A.V., 

εκτός από την Επίδαυρο, το Εθνικό θα κάνει θερι-

νές παραγωγές στην Αττική. Προσπαθώ να δημι-

ουργήσω μια θερινή σκηνή μέσα στην πόλη. Με 

νέες παραγωγές, σε ανοιχτό χώρο, για όλο αυτό 

τον κόσμο που παραμένει το καλοκαίρι στην Αθήνα 

και αποζητά κάτι ποιοτικό. Επίσης, μπορεί να δημι-

ουργήσουμε μια ανοιχτή γραμμή με το Φεστιβάλ Α-

θηνών, σε επίπεδο συμπαραγωγών ή συστέγασης. 

Και στην Επίδαυρο, όπου ο θεσμός κατά τη γνώμη 

μου δεν πάει καλά, θα αιτηθώ να συμμετέχει το 

Εθνικό με τρεις παραγωγές ανά διετία, με διεθνείς 

μετακλήσεις μεγάλου κύρους. Ομοίως, προσπα-

θώ να πετύχουμε μια συνεργασία με το Φεστιβάλ 

Αρχαίου Θεάτρου των Συρακουσών, όπως και να 

πάμε πιο κοντά στους κατοίκους των νησιών της 

άγονης γραμμής.

όταν ήρθα,  
βρήκα ένα πέιρα-

ματικό έθνικό, 
ένα ÇκλειστόÈ, 

εσωστρεφεσ 
θέατρό
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ΣωΤήΡήΣ ΧΑΤζΑΚήΣ
Το Εθνικό είναι 
το σπίτι όλων 
των Ελλήνων 
ηθοποιών

Õ13ÑÕ14

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη  στο site

www.athens voice.gr
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Ευρέ-εργά 2014
H μανίνα Ζουμπουλάκη μάς 
λέει για το μονόπρακτό της

«Ο τίτλος (“Ευρέ-εργά”) φαίνεται κουλός αλ-
λά δεν είναι – βγαίνει από την “εύρεση ερ-
γασίας”, από κάτι δηλαδή που είναι σχεδόν 
αδύνατο σήμερα. Όλα στο έργο φαίνονται 
κάτι που δεν είναι: δύο γυναίκες χωρίς κοινό 
παρελθόν και με θολό μέλλον μιλάνε μεταξύ 
τους για την κρίση, τη φάση, τα προσωπικά 
τους, τα πάντα… αλλά δεν είναι απλώς δύο 
γυναίκες σε ένα μπαρ ή σε έναν άσχετο χώ-
ρο. Έστω κι αν μιλάνε με βάθος/ουσία και 
ταυτόχρονα με χιούμορ, έστω κι αν γελάς ό-
ταν τις ακούς επειδή σού ’ρχεται πιο εύκολα 
το γέλιο από το κλάμα. Κάτι άλλο παίζει, και 
μόνο όταν δεις το έργο το καταλαβαίνεις… 
Οι δύο γυναίκες, η Δήμητρα και η Κατερίνα, 
είναι “της διπλανής πόρτας”, κανονικά – μι-
λάνε όπως οι κανονικές γυναίκες (ξεσήκωσα 
ολόκληρες συζητήσεις φιλενάδων μου…). 
Αυτό που κρύβεται πίσω από τις κουβέντες 
είναι η ζωή μας τώρα, τα αδιέξοδα και οι έ-
ξοδοι κινδύνου που ψάχνουμε συνέχεια, 
πραγματικές ή εξωπραγματικές. Οι γαλήνη 
τσεβά και Βάνα πεφάνη δημιουργούν τις 
δικές τους κανονικές γυναίκες στους δύο 
ρόλους, κι ο νίκος σούλης εμφανίζεται ως 
άνθρωπος-κλειδί όταν είναι απαραίτητος. 
Η πέμη Ζούνη σκηνοθετεί με πολλή-πολλή 
ευαισθησία (ακούγεται κλισέ, αλλά είναι η 
αλήθεια…). Ο γιάννης νένες κάνει μουσική 
επιμέλεια, ο γιώργος Λυντζέρης σκηνογρα-
φική επιμέλεια, η Ειρήνη τσακίρη ενδυμα-
τολογική, η Εβίνα Βασιλακοπούλου φωτι-
σμούς.»
11/11 - 11/12, Ίδρυμα Μιχάλης
 Κακογιάννης (BlackBox), Δευτ., Τρ., Τετ. 21.30 

Master Class 
Από τον ανδρέα μανωλικάκη

Η «Ανάλυση του Κειμένου» και η εφαρμογή του 
στη θεατρική εκπαίδευση και πρακτική είναι το 
θέμα του σεμιναρίου, βασισμένο στο Σύστημα 
Stanislavski και τη Μέθοδο του Actors Studio. Θα 
αναλυθούν αποσπάσματα από κλασικά και σύγ-
χρονα θεατρικά κείμενα και θα γίνει μια αναδρο-
μή στις ρίζες και την εξέλιξη του Συστήματος. Το 
σεμινάριο απευθύνεται σε ηθοποιούς, σκηνοθέ-
τες, θεατρικούς συγγραφείς, σεναριογράφους, 
μεταφραστές και θεατρολόγους. Ο Ανδρέας Μα-
νωλικάκης διδάσκει υποκριτική και σκηνοθεσία 
στο Pace University της Νέας Υόρκης και είναι διά 
βίου μέλος του Actors Studio και μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Οι συμμετέχοντες στο σεμι-
νάριο θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/11
7-10/1, 10.30-15.30, Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένω-
σης, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, 210 2380052, 
www.hau.gr/culture

ÇΌλα για τη μητέρα μουÈ
6+1 ατάκες από το

«Ο άντρας μου δεν 
είχε αλλάξει καθόλου... 
Μόνο που υπήρχαν βυ-

ζιά πια στο στήθος του, 
αλλά κατά τα άλλα ο ίδιος ή-
ταν... οπότε είπα να το κατα-
πιώ κι αυτό και να συνεχίσω 
την κοινή μας ζωή. Αυτά κά-
νουμε εμείς οι γυναίκες. Η 
μαλακία μας δεν έχει όρια». 
Μανουέλα (Μαρίνα Ψάλτη)

«Με λένε Αγράδο, που ση-
μαίνει «απόλαυση” - Κά-
ποιοι κύριοι από την πλατεία 
μπορεί να την έχουν δοκιμά-
σει ήδη, οι άλλοι μετά, ουρά 
στα παρασκήνια». 
Αγράδο (Κατερίνα Λέχου)

«Αυτό είναι το μεγαλύτερό 
μου πρόβλημα... ό,τι και να 
βάλω πάνω μου μού πάει».
Ούμα Ροχο (Nένα Μεντή)

«Γιατί ζητάς από μένα συγ-
γνώμη; Από την κόρη μου 
πρέπει να ζητήσεις, που με 
την καλή της την καρδιά πι-
στεύει ότι θα σώσει όλο τον 
κόσμο».
Μητέρα (Ειρήνη Ιγγλέση)

«Ποτέ μου δεν ήξερα 
πού να σταματήσω».
Μάριο Ντέζ Τόρο, Λόλα (Κώστας Κάπ-

πας)

«Δεν το ’χα καθόλου απόψε. 
Και άμα δεν το ’χω εγώ δεν 
μπορώ να παίξω».
Νίνα Κρουθ (Άννα Μονογιού)

«Αν θες να μην 
πληρώνεσαι μπορώ 
να σου βρω ό,τι 
δουλειά θες».
Αδελφή Ρόσα (Γωγώ Μπρέμπου)

Ι Ν F Ο
Όλα για τη 

μητέρα μου του 
Πέδρο Αλμοδόβαρ. 

Σκην.: Πέτρος Ζούλιας. 
Από 1/11, Ακροπόλ, 
Ιπποκράτους 9-11, 

210 3643700Õ13ÑÕ14
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Κουρδιστό πορτοκάλι
Του Anthony Burgess

Η ομώνυμη ταινία του Stanley Kubrick προκάλεσε πολλές αντι-
δράσεις, όταν προβλήθηκε. Ο Burgess μετέτρεψε τη νουβέλα 
του (1969) σε θεατρικό και ο Γιάννης Κακλέας ανέλαβε τη σκη-
νοθεσία δίνοντας το ρόλο του βίαιου Άλεξ στον Άρη Σερβετάλη, 
που όταν συλλαμβάνεται για φόνο δέχεται να γίνει «πειραματό-
ζωο» της κυβέρνησης. 
Σκην.: Γιάννης Κακλέας. Παίζουν (επίσης): Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Αντίνο-
ος Αλμπάνης, Νεκτάριος Λουκιανός, Ευδοκία Ρουμελιώτη κ.ά. 
Από 9/11, Αποθήκη, Σαρρή 40, Ψυρρή, 210 3253153. Τετ. 20.00, Πέμ., 
Παρ. (Λ) 21.00, Σάβ. 18.00 (Λ) & 21.00, Κυρ. 18.00 & 21.00. €20 (Πλα-
τεία), 18 (Εξώστης), 17 (Λαϊκή), 15 (Φ), 10 (Άνεργοι ΟΑΕΔ)

Ψύλλοι στÕ αφτιά
Του Georges Feydeau

Μια αριστοτεχνική κωμωδία παρεξηγήσεων που διαδραματί-
ζεται στο Παρίσι την εποχή της μπελ επόκ. Η ζήλια οδηγεί την 
Γκαμπριέλ, με τη φίλη της Λισιέν, στο να στήσει μια παγίδα στο 
σύζυγό της Βικτόρ-Εμμανουέλ σ’ ένα αμφιβόλου φήμης ξενο-
δοχείο. Μόνο που εκεί δουλεύει ένας σωσίας του, μια πολύ καλή 
αιτία για ν’ αρχίσει μια απίστευτη φάρσα. 
Σκην.: Γιάννης Κακλέας. Παίζουν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ 
Σταυροπούλου, Κώστας Αποστολάκης, Μίνα Αδαμάκη κ.ά. 
Θέατρο Αλίκη, CityLink, Αμερικής 4, 210 3210021. Τετ. 20.00, Πέμ., 
Παρ. (Λ) 21.00, Σάβ. 18.00 (Λ) & 21.00, Κυρ. 18.00 & 21.00. €20 (Πλα-
τεία), 18 (Εξώστης), 17 (Λαϊκή), 15 (Φ), 10 (Άνεργοι ΟΑΕΔ)

Μπόρκμαν Του Ερρίκου Ίψεν

Ένα από τα πιο σπουδαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας 
σκηνοθετεί ο Σταμάτης Φασουλής με τον Γιώργο Κιμούλη να ανα-
λαμβάνει το ρόλο του Τζον Γαβριήλ Μπόρκμαν, ενός ανθρώπου 
παθιασμένου με την εξουσία και τον πλούτο, που μέσα σε μια νύ-
χτα θα δει όλη του τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια του.
Σκην.: Σταμάτης Φασουλής. Παίζουν (επίσης): Πέμη Ζούνη, Σμαρά-
γδα Σμυρναίου, Γιώργος Ζιόβας, Αμαλία Νίνου κ.ά.
Θέατρο Δημήτρης Χορν, Αμερικής 10, 210 3612500. Τετ. 20.00, Πέμ., 
Παρ. (Λ) 21.00, Σάβ. 18.00 (Λ) & 21.00, Κυρ. 20.00. €20 (Πλατεία), 18 
(Εξώστης), 17 (Λαϊκή), 15 (Φ), 10 (Άνεργοι ΟΑΕΔ)

Ολεάννα
Του Ντέιβιντ Μάμετ
Μία από τις καλύτερες παραστάσεις της περσινής σεζόν κι ένα 
από τα πιο προκλητικά κείμενα του συγγραφέα. Σ’ ένα πανεπι-
στημιακό περιβάλλον ένας καθηγητής και μια φοιτήτρια έρχο-
νται σε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ τους. 

Σκην.: Ελένη Σκότη. Παίζουν: Δημήτρης Καταλειφός,  
Λουκία Μιχαλοπούλου. Εμπορικόν, Σαρρή 11, Ψυρρή, 210 3211750. 
Τετ. 20.00, Πέμ., Παρ. 21.00, Σάβ. 21.00, Κυρ. 19.00.  
 €17, 12 (Φ), 10 (Ανέργων) 

Από το δράμα στην κωμωδία
10 παραστάσεις από την Ελληνική Θεαμάτων που θα συζητηθούν

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
  «Ο Επιστάτης»
Στη νέα θεατρική του στέγη 
(Θέατρο «Δημήτρης Χορν»), 
ο Γιώργος Κιμούλης θα πρω-
ταγωνιστήσει στο έργο του 
Πίντερ, που θα ανέβει περίπου 
τον Φεβρουάριο και θα παίζε-
ται παράλληλα με τον Μπόρ-
κμαν, εγκαινιάζοντας μ’ ένα 
πρόγραμμα ρεπερτορίου τη  
συνεργασία του με την Ελληνι-
κή Θεαμάτων.
«Συρανό ντε Μπερζεράκ» 
Του Εντμόν Ροστάν, σε σκη-
νοθεσία Γιάννη Κακλέα, και με 
πρωταγωνιστές τους Βασίλη 
Χαραλαμπόπουλο, Σμαράγδα 
Καρύδη, Όμηρο Πουλάκη 
κ.ά. έρχεται στο 
Παλλάς (από Φε-
βρουάριο)
«Τρωικός 
πόλεμος» 
Σε σκηνοθεσία 
της Σοφίας 
Σπυράτου και 
κείμενο του 
Στρατή Πασχάλη 
(Παλλάς, από Ια-
νουάριο) 
«Κολεξιόν»
Του Χάρολντ Πίντερ, σε σκη-
νοθεσία της Ελένης Σκότη, με 
πρωταγωνιστές τους Δημήτρη 
Καταλειφό, Ανδρέα Κωνστα-
ντίνου, Αλέξανδρο Μαυρόπου-
λο και Λουκία Μιχαλοπούλου 
στο Εμπορικόν. 
Στο ίδιο θέατρο θα δούμε και 
την «Εκδοχή του Μπράου-
νινγκ» του Τέρενς Ράτιγκαν σε 
σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη, 
με πρωταγωνιστές τους  Δημή-
τρη Καταλειφό, Μαρία Καλλι-
μάνη, Λουκία Μιχαλοπούλου 
κ.ά.  (και τα δύο από Δεκέμβριο)

Για όλες τις παρα-

στάσεις εισιτήρια:

Με πιστωτική κάρτα: 

210 8938100 

Κρατήσεις μέσω 

Internet: www.ellthea.

gr και στο www.

tickethour.com

Sugar, Μερικοί το 
προτιμούν καυτό
Των Βilly Wilder & 

I.A.L. Diamond

Μέριλιν Μονρόε, Τόνι 
Κέρτις, Τζακ Λέμον ήταν 
οι πρωταγωνιστές της 
θεότρελης κωμωδίας 
του Billy Wilder. Ζέτα 
Μακρυπούλια, Θοδωρής 
Αθερίδης, Γιάννης Ζου-
γανέλης και Κώστας Βου-
τσάς οι πρωταγωνιστές 
στην ελληνική εκδοχή 
του. Αν και η τελευταία 
ατάκα του είναι «κανείς 
δεν είναι τέλειος», το 
μιούζικαλ στο Παλλάς 
είναι ιδανικό για να γελά-
σεις με την ψυχή σου.
Σκην.: Σταμάτης Φασου-
λής. Παίζουν (επίσης): 
Νάντια Κοντογεώργη, 
Λευτέρης Ελευθερίου κ.ά. 
(τους ηθοποιούς συνοδεύ-
ει 10μελής ορχήστρα) Από 
9/11, Παλλάς, CityLink, 
Βουκουρεστίου 5, 210 
3213100. € 15-50, 20 (Φ), 15 
(Άνεργοι ΟΑΕΔ)

Άντρες έτοιμοι για όλα
Των Stephen Sinclair & Anthony McCarten

Επανάληψη μιας μεγάλης επιτυχίας. Ένας καφετζής, ένας ταξι-
τζής, ένας δημοτικός υπάλληλος, ένας φούρναρης κι ένας σπου-
δαστής γίνονται στρίπερ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα 
οικονομικά τους προβλήματα. Πώς θα αντιδράσουν οι γυναίκες 
τους; Μια ελληνική προσαρμογή από τους Θανάση Παπαθανασί-
ου και Μιχάλη Ρέππα της αγγλικής κωμωδίας.  
Σκην.: Θανάσης Παπαθανασίου,Μιχάλης Ρέππας. Παίζουν: Κώστας 
Κόκλας, Θανάσης Ευθυμιάδης, Κώστας Ευριπιώτης, Γιάννης Τσιμιτσέ-
λης κ.ά. 
Θέατρο Λαμπέτη, Λ. Αλεξάνδρας 106, 210 6457086. Τετ. 20.00, Πέμ., 
Παρ. (Λ) 21.00, Σάβ. 18.00(Λ) & 21.00, Κυρ. 18.00 & 21.00. €20 (Πλατεία), 
18 (Εξώστης), 17 (Λαϊκή), 15 (Φ), 10 (Άνεργοι ΟΑΕΔ)
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Ένα 
Της Ειρήνης Λουκάτου 

Με φόντο τους ήχους του βιολιού και του πιάνου εξυφαίνεται η σχέση ενός ζευγαριού μουσι-
κών. «Η λέξη απώλεια είναι η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό όταν διάβασα το έργο. Μια 
γυναίκα και ένας άντρας σε ένα εγκλωβισμένο παρελθόν. Μια ψεύτικη καθημερινότητα. Λό-
για που εξυπηρετούν λάθος σκοπούς. Και όλα αυτά μπλεγμένα σε μια καθαρή θεατρική γλώσ-
σα. Αυτό που συγκινεί δεν είναι το προφανές, αλλά αυτό που εννοείται. Αυτό που δεν λέγεται 
αλλά υπάρχει παντού. Η απώλεια γίνεται βρόγχος στο λαιμό της γυναίκας. Γίνεται κινητήρι-
ος δύναμη για τη λύτρωσή της…» λέει ο σκηνοθέτης της παράστασης Σπύρος Μιχαλόπουλος.  
Σκην.: Σπύρος Μιχαλόπουλος / Παίζουν: Λήδα Ματσάγγου, Θύμιος Κούκιος. Από 4/11, Θέατρο «Ροές», 
Ιάκχου 16, Γκάζι, 210 3474312, 6942 418629. Δευτ. & Τρ. 21.00. €12, 8 (Φ/Άνεργοι ΟΑΕΔ)

VAULT
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

Elizadeth (βασισμένη στους «Βασιλικούς με-
τά τρούλου» του Χάρη Ρώμα). Σκην.: Δημή-
τρης Καρατζιάς (Παρ., Σάβ. & Κυρ. 21.00, έως 
12/1) // Ποιος ανακάλυψε την Αμερική; της 
Χρύσας Σπηλιώτη. Σκην.: Κατερίνα Πολυχρο-
νοπούλου // Πνιγμόνη (βασισμένη στο «Σπίτι 
της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φ. Γκ. Λόρκα). 
Σκην: Δημήτρης Καρατζιάς // Γέρμα του Φ. Γκ. 
Λόρκα. Σκην.: Λίλλυ Μελεμέ // Raq-9 Τόποι 
επιθυμίας της Heather Raffo. Σκην.: Μαρία 
Τσαρούχα // Αρκετά πια με την Αντέλα του 
Δ. Καρατζιά. Σκην.: Λίλλυ Μελεμέ // Οι Συνέ-
νοχοι του Γ.Β. Γκαίτε. Σκην.: Αυγουστίνος Ρε-
μούνδος // Γλάρος του Άντον Τσέχοφ. Σκην.: 
Δημήτρης Καρατζιάς // Μάνα Γκρέκα του Στ. 
Κακαβούλη. Σκην.: Μενέλαος Τζαβέλλας // 
Jack and Jill της Jane Martin. Σκην.: Βαγγέλης 
Λάσκαρης // S-Exit, χοροθέατρο από τους 
Aleajactaest. Σκην.:/Χορ. Βασίλης Σκαρμού-
τσος // Διδώ και Αινείας του Henry Purcell, 
όπερα Δωματίου. Σκην.: Παναγιώτης Αδάμ // 
Η Μάγισσα Ταραντούλα - Εκπαιδεύεται της 
Τζένη Κοσμίδου. Σκην.: Αγγελική Γκαλμπένη
Μελενίκου 26, Γκάζι, 213 0356472

Elizadeth

Το θαυμασΤο 
Ταξίδί Του

Νιλς ΧόλγκερςόΝ
Της Σέλμα Λάγκερλεφ

Ένα οικολογικό παραμύθι έστησαν οι 
«μαγικές σβούρες» από το μυθιστόρημα 
της Λάγκερλεφ, που ανεβάζει τον άτα-
κτο Νιλς στην πλάτη μιας χήνας και τον 
ταξιδεύει παρέα με κοπάδι αγριόχηνες 
στα πέρατα του κόσμου. Η παράσταση 
εμπνέεται από πίνακες Σκανδιναβών 
ζωγράφων και απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας 3-12 ετών.
*H παράσταση ανεβαίνει με την υπο-
στήριξη της Σουηδικής Πρεσβείας στην 
Ελλάδα.
Σκην.: Δημήτρης Αδάμης / Παίζουν: Γε-
ωργία Κούρτη, Σοφία Πανάγου, Τάσος 
Ράπτης, Έλενα Τυρέα κ.ά. Θέατρο  Αθηνά, 
Δεριγνύ 10 & Πατησίων, Πεδίον Άρεως, 210 
8237330, Κυρ. 11.30, 15.30 (καθημερινά για 
σχολεία, πληροφορίες 210 9853609)     
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Το Τέλος Του παιχνιδιου 
Tου Σάμιουελ Μπέκετ

Άκις Βλουτής, Δημήτρης Λιγνάδης. Χαμ και 
Κλοβ. Παράλογο και «κόλαση». Σπαρακτικό και 
ποιητικό χιούμορ. Διαχρονικά ερωτήματα για 
την ανθρώπινη ύπαρξη και πρόκληση για το 
σημερινό θεατή: κατά πόσο αντέχει να αντικρί-
σει το κομματιασμένο του είδωλο μέσα από τον 
καθρέφτη που του στήνει αυτό ο κορυφαίος... 
τέταρτος (μετά τους αρχαίους) τραγικός ποιη-
τής. Ο Σάμουελ Μπέκετ.
9/11- 5/1. Σκην.: Δημήτρης Λιγνάδης / Παίζουν: Άκις 
Βλουτής, Δημήτρης Λιγνάδης, Αφροδίτη Κλεοβού-
λου, Γρηγόρης Ποιμενίδης. Πέμ.-Σάβ. 21.30, Κυρ. 
20.00

αρχιμαςΤορας ςολνές
            Tου Χένρικ Ίψεν

Ο «Αρχιμάστορας Σόλνες» έρχεται στο Από 
Μη χα ν ή ς  Θ έ α τ ρ ο  σ α ν  σ υ ν έ χ ε ι α  τ η ς  μ ε-
λέ της του κα λ λιτ ε χ νικού διευθυν τή της 
Συ ν- Επί  Ά κ ι  Β λο υ τ ή  σ τ ο  έ ργο  τ ο υ  Ίψε ν.  
Διλήμματα κι αδιέξοδα. Φόβοι και αποφάσεις. 
Το σεξουαλικό και το θρησκευτικό. Η άνοδος 
και η πτώση. Ένα αριστούργημα της παγκόσμι-
ας δραματουργίας.
Από 8/2. Σκην.: Κατερίνα Μπερδέκα / Παίζουν: Ά-
κις Βλουτής, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Διώνη Κουρ-
τάκη, Βασιλική Τρουφάκου κ.ά. Τετ.-Σάβ. 21.15, 
Κυρ. 20.00

Από ΜηΧΑΝης ΘεΑτρό 

   α πο Τη λογο Τέ χ νια ς Τ ο θέ αΤρο

•Ο κροκόδειλος του Φιόντορ Ντοστογέφσκι
Σκην.: Κατερίνα Μπερδέκα/ Παίζουν: Γιώργος Βουβάκης, Μαριάνθη Μπαϊρακτάρη, 
Αθηνά Μπερδέκα, Κωνσταντίνος Μωραΐτης κ.ά. (Από 1/11, Παρ. & Σάβ. 20.00, Κυρ. 18.30) 
• Μπάρτλεμπυ, ο γραφιάς του Χέρμαν Μέλβιλ 
Σκην.: Σοφία. Φιλιππίδου/ Παίζουν: Σοφία Φιλιππίδου, Κώστας Καζανάς, Σήφης Πολυζωί-
δης κ.ά. (Από 18/11, Δευτ. 21.30, Τρ. 21.30, Τετ. 19.00)
•Ταξίδι στην άκρη της νύχτας του Λουί Φερντινάντ Σελίν 
Δραματουργία: Άκις Βλουτής, Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου/ Σκην.-Ερμηνεία: Άκις Βλουτής 
(από 3/5)

Είμαι ένας άλλος του Michael Azar. Σκην.: Αλίκη Δανέζη-Knutsen/ Παίζει: Γιάννης 
Στάνκογλου (Δευτ., Τρ. 20.00 & Τετ. 21.30) • Τα λουλούδια στην κυρία του Άκη 
Δήμου Σκην.: Γιώργος Παλούμπης/ Παίζουν: Γιάννης Διαμαντής, Πέτρος Σπυρό-

πουλος, Γιωργής Τσουρής (3/3 - 29/4, Δευτ. & Τρ. 21.15) • Ιφιγένεια του Ζαν Ρενέ 
Λεμουάν, σε σκηνοθεσία του ιδίου, με τη Λένα Παπαληγούρα. Πρεμιέρα Μάιος. Με την 
υποστήριξη του γαλλικού ινστιτούτου και στα πλαισια των εκδηλώσεων Ελλάς Γαλλία Συμ-
μαχία 2014. Από Μηχανής θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 210 5231131

ΕΠΙσησ
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Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, 210 5138067, www.epikolono.gr

Αλεπόύδες
Της Dawn King

Η Ομάδα Νάμα επιλέγει φέτος να παρουσιάσει ένα σύγχρονο βρετανικό έργο που βραβεύτηκε το 
2011 με το 1ο βραβείο Papatango στο διαγωνισμό νέων συγγραφέων της Βρετανίας. Οι «Αλεπού-
δες» είναι ένα καθηλωτικό αλληγορικό έργο που μέσα από μια κωμικά σκοτεινή ιστορία τεσσάρων 
προσώπων, παρουσιάζει την εφιαλτική πραγματικότητα και τα υπαρξιακά αδιέξοδα που γεννιού-
νται, όποτε αφελείς θεωρίες, βασισμένες συχνά στο άλογο θυμικό, παρουσιάστηκαν ως «λογικές» 
πεποιθήσεις ή αποκαλυπτικές δοξασίες και επιβλήθηκαν με τη μορφή κανόνων τόσο στο μυαλό μας 
όσο και σ’ όλη την κοινωνία, δημιουργώντας κάθε λογής ολοκληρωτικά καθεστώτα. 

Σκην.: Ελένη Σκότη / Παίζουν: Δημήτρης Λάλος, Ιωάννα Παππά, Χάρης Χιώτης, Ιωάννα Κολλιοπούλου
Τετ. & Κυρ. 19.00, Πέμ., Παρ., Σάβ. 21.15. € 16, €10 (Τετ. γεν. είσ.), € 10, 12 (Φ/ Άνεργοι)

2013 / Melina M.
Μια παράσταση «στήνεται» μπροστά στους θε-
ατές με αφορμή τη ζωή και το έργο της Μελί-
νας Μερκούρη, όπου σχολιάζεται με χιούμορ 
η σημερινή κατάσταση του πολιτισμού και του 
θεάτρου.
Σκην.: Κωνσταντίνος Ασπιώτης / Παίζουν: Κωνστα-
ντίνος Ασπιώτης, Λάζαρος Βαρτάνης, Ελένη Κάκ-
καλου, Ζωή Καραβασίλη, Μάριος Μακρόπουλος.
Ως 19/1, Παρ., Σάβ. 19.15, Κυρ. 21.15. €10, 7 (Φ/
Μαθ./Πολυτεκνοι), Άνεργοι δωρεάν (συγκεκριμέ-
νος αριθμός θέσεων) 
 

Ήταν κάποτε
5 αλληλοβόρα παραδοσιακά παραμύθια

Πέντε παραμύθια δύσκολα. Σκληρά, τρομερά, 
αλλόκοτα οπού η απώλεια, ο απογαλακτισμός, 
η εξουσία, ο ανομολόγητος έρωτας, η ζήλεια 
και η συγχώρεση στοιχειώνουν τους ήρωες. 
Σκην.-παίζουν: Χρήστος Πίτσας, Πέτρος Σπυρό-
πουλος, Βάσια Χρήστου. Ως 30/1, Τετ. 21.15, Πέμ. 
19.00. €10, 5(Φ/Μαθ./Πολύτεκνοι),  Άνεργοι δωρε-
άν (συγκεκριμένος αριθμός θέσεων)

Rebeeecca
Σε διασκευή Γρηγόρη Χατζάκη
Το κ λασικό αριστούργημα της Daphne Du 
Maurier –γνωστό από την κινηματογραφική με-
ταφορά του Χίτσκοκ– βρίσκεται σε αλλόκοτη 
θέση, καθώς ανεβαίνει, σφυρίζοντας δειλά, στο 
Επί Κολωνώ, σε μία διασκευή που μάλλον δεν 
είχε κατά νου. 
Σκην.: Γρηγόρης Χατζάκης. Παίζουν: Χάρης Αση-
μακόπουλος, Κλεοπάτρα Τολόγκου, Άννα Κολιο-
φώτη, Γρηγόρης Χατζάκης. 11/11 - 28/1. Δευτ., Τρ. 
21.15. €12, 8 (Φ/Μαθ.), Άνεργοι δωρεάν (συγκεκρι-
μένος αριθμός θέσεων)

Παραλλαγές θανάτου
Του Γιον Φόσε
O Γιάννης Χουβαρδάς στην πρώτη του σκηνο-
θεσία στην Ελλάδα μετά τη θητεία του ως καλ-
λιτεχνικός διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο ε-
πιλέγει ένα έργο-αλληγορία για την αγάπη, τη 
ζωή, τη γέννηση και το θάνατο. Λεπτομέρεια 
που μετράει: η σκηνή θα μεταμορφωθεί σε πα-
γοδρόμιο... 
Σκην.: Γιάννης Χουβαρδάς. Παίζουν: Νίκος Καρα-
θάνος, Χρήστος Λούλης, Γιάννος Περλέγκας, Άλ-
κηστις Πουλοπούλου, Μαρία Πρωτόπαπα, Λυδία 
Φωτοπούλου. Από 12/12, Θέατρο Πορεία, Τρικόρ-
φων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, Πλατεία Βικτωρίας

Από τι ζουν οι άνθρωποι
Του Λέοντα Τολστόι
Ένα διήγημα του μεγάλου Ρώσσου συγγραφέα 
που μπορεί να ειδωθεί και σαν παραμύθι για με-
γάλους και για δύσκολους καιρούς, που στέλνει 
ένα μήνυμα για το ρόλο της αγάπης στη ζωή 
μας. Συνοδοιπόροι σε αυτό το μαγικό ταξίδι η 
μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα και η καταπλη-
κτική κατασκευή του Άγγελου Παπαδημητρίου, 
που ανοίγει μπροστά στα μάτια μας κόσμους 
συναρπαστικούς.
Διασκευή - Σκηνοθεσία - Ερμηνεία: Όλια Λα-
ζαρίδου, Γιώργος Νανούρης, Ηλίας Κουνέλας.  
Από 29/11, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πουλο-
πούλου 38, Αθήνα, 212 254 5000 

Ρινόκερος 
Του Ε. Ιονέσκο
Το φαινομενικά κωμικό έργο του γαλλορουμά-
νου συγγραφέα βρίθει κοινωνικών και πολιτι-
κών προεκτάσεων για το πώς όλοι γύρω μας 
μετατρέπονται σε παχύδερμα-ρινόκερους και 
αν και πώς μπορούμε να αντισταθούμε στην 
παράλογη λογική που προσπαθεί να επικρατή-
σει στις μέρες μας. 
Σκην.: Θωμάς Μοσχόπουλος. Παίζουν: Θανάσης 
Δήμου, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Μανώλης Μαυ-

ροματάκης, Ηρώ Μπέζου, Γιώργος Παπαγεωργίου, 
Γιώργος Χρυσοστόμου. Από 10/1, Θησείον - Ένα 
θέατρο για τις τέχνες

Αφροδίτη με τη Γούνα
Του Ντέιβιντ Άιβς
Μια διασκευή του παλιού μυθιστορήματος 
«Venus in Furs» του Αυστριακού Λέοπολντ Βον 
Μαζόχ, που θα το δούμε και στον κινηματογρά-
φο από τον Ρομάν Πολάνσκι, στον οποίο οφεί-
λουμε τον όρο «μαζοχισμός».
Σκην.: Γιώργος Οικονόμου. Παίζουν: Βίκυ Παπα-
δοπούλου, Γιώργος Παπαγεωργίου. Από 14/11, 
Θησείον - Ένα θέατρο για τις τέχνες

Mistero Buffo
Του Ντάριο Φο 
Η μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς επα-
ναλαμβάνεται (και δικαίως). Χωρίς σκηνικά, κο-
στούμια, φωτισμούς, παρά μόνο ο σαρκαστικός 
λόγος του συγγραφέα. Κωμικές σκηνές των με-
σαιωνικών λειτουργικών δραμάτων μπαίνουν 
εμβόλιμες στα κείμενα που του χάρισαν το βρα-
βείο Νόμπελ, και το αποτέλεσμα είναι ένα έντο-
νο κοινωνικοπολιτικό σχόλιο και μια καυστική 
αντιεξουσιαστική σάτιρα. 
Σκην.: Θωμάς Μοσχόπουλος / Παίζουν: Άννα Κα-
λαϊτζίδου, Άννα Μάσχα, Κώστας Μπερικόπουλος, 
Αργύρης Ξάφης, Θάνος Τοκάκης, Γιώργος Χρυσο-
στόμου και Μανώλης Μαυροματάκης (κάθε Τρίτη).
Ως 5/1, Θησείον - Ένα θέατρο για τις τέχνες, Τουρ-
ναβίτου 7, Θησείο, 210 3255444. Τρ. 21.00, Τετ. 
21.00, Σάβ. 21.30, Κυρ. 19.00 έως 13/11. (Μετά) Τρ. 
21.00, Τετ. 21.00, Σάβ. 19.00, Κυρ. 19.00 και σε ε-
ναλλασσόμενο ρεπερτόριο με το «Αφροδίτη με 
τη γούνα»

Επίσης: «Ταπεινά ελατήρια» του Α. Κοντόπου-
λου (Faust) • «Μπάρτλεμπυ ο γραφιάς» (Από 
Μηχανής) • «Shopping for Shoes» του Τιμ Κρά-
ουτς • «Peer Gynt» του Henrik Ibsen • 24 Hour 
Plays Athens • «Ηamletmachine» (Θησείο)

τό λύκόφως τόύ ΘεΑτρόύ
Η ΛΥΚΟΦΩΣ (www.lykofos.org) του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου ανεβάζει εδώ και 11 χρόνια παρα-
στάσεις που κερδίζουν το θεατρόφιλο κοινό – όπως θα συμβεί και με τις φετινές παραγωγές.

Από τι ζουν οι άνθρωποι

(*) Με ένα ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο μπορεί να δει κανείς και τις τέσσερις παραστάσεις.  
Για περισσότερες πληροφορίες επ’ αυτού επικοινωνήστε με το θέατρο. 
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MARIA PAGES
Μια σεβιλλιάνα χορεύτρια και χορογράφος, που όλοι γνωρίσαμε μέσα από τις χορογραφίες της για 
τις ταινίες του Κάρλος Σάουρα, εμπνέεται από ένα μεγάλο Βραζιλιάνο αρχιτέκτονα, τον Όσκαρ Νιε-
μάιερ. «Ουτοπία» ο τίτλος της νέας της χορογραφίας, όπου μαζί με 25 συντελεστές χορεύει φλαμέν-
κο εμπνευσμένο από τις καμπύλες γραμμές των έργων του. Εκπληκτικά κοστούμια βασισμένα στο 
φλαμένκο και μουσική γραμμένη ειδικά για την παράσταση η οποία αποδίδεται ζωντανά. 
8 (20.00), 9 (20.00) & 10/11 (19.00), Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Βασ. Σοφίας 
& Κόκκαλη. Γ΄ Ζώνη: €38, 19 (Φ/Άνεργοι), Β΄ Ζώνη: €48, Ά  Ζώνη: €58, Διακεκριμμένη Ζώνη: €70. Προπώ-
ληση: Ταμεία ΜΜΑ, στο εκδοτήριο Ομήρου 8 στο Σύνταγμα, τηλ. με πιστωτική κάρτα στο 210 7282333 και 
στο www.megaron.gr

Ένα κλασικό μπαλέτο αφιερωμένο (και) στα παιδιά. Παρόλο που 
η θεματολογία του μπαλέτου αφορά το παραμύθι των αδελφών 
Γκριμ, η χορογραφία του, με τα εντυπωσιακά σόλο μέρη και τις δυ-
ναμικές σκηνές του corps de ballet, προκαλεί το θαυμασμό όλων 
των θεατών από όλες τις ηλικίες. Από το Μπαλέτο της Εθνικής Οπε-
ρας του Κιέβου, που στο παρελθόν έχει παρουσιάσει στην Αθήνα με 
μεγάλη επιτυχία τη «Σταχτοπούτα» και τον «Καρυοθραύστη». 

Μουσική: Bogdan Pavlovsky / Χορογραφία: Genrikh Mayorov
5 (19.00), 6 (19.00), 7 (11.30, 15.00, 19.00), 8/12 (11.30, 15.00, 19.00), Θέ-
ατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, 210 3213100 
VIP: €58, 29 (Π), Ά  Ζώνη: €50, 25 (Π),  Β΄ Ζώνη: €42, 21 (Π), Γ΄ Ζώνη: € 32, 
16(Π), Δ́  Ζώνη: €20, 10 (Π), €10 (Φ/ Άνεργοι/ ΑΜΕΑ/+ 65 ετών). Αγορά 
online www.ellthea.gr, 210 8938100, www.tickethour.com. Θέατρο 
Παλλάς, Γερμανός, Public, Παπασωτηρίου, Ιανός, Hondow Center

η ΧιόΝΑτη 
κΑι όι 7 ΝΑΝόι

τΑ ΜόύτρΑ 
Του John Godber

Ένα μεταμεσονύκτιο τσίρκο, μια γιορτή όπου οι πανταχού διψασμένοι για σεξ έχουν βγει προς ανα-
ζήτηση της λείας τους. Τσαμπουκαλεμένα αγόρια και προκλητικά κορίτσια υπό την επήρεια αλκοόλ 
που άλλον γουστάρουν, άλλος τις θέλει και μ’ άλλον είναι. «Τα Μούτρα» συμβαίνουν τη νύχτα και η 
προειδοποίηση είναι σαφής: πού σκατά βαδίζει το ανθρώπινο  είδος;

Σκην.: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης / Παίζουν: Φάνης Μουρατίδης, Σωκράτης Πατσίκας,  Δημήτρης Μακα-
λιάς, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος. Από 7/11, Θέατρο Χώρα, Αμοργού 20, Κυψέλη, 210 8673945 
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μαζί ποΤΈ 
Του  Ηλία 
Παρασκευόπουλου

Γίνεται δύο άνθρωποι που 
αγαπιούνται πολύ να μην 
μπορούν να είναι μαζί;  Άρης 
και Ελένη, 5 χρόνια, μια κοι-
νή πορεία. Αγαπιούνται, αλ-
λά τη λάθος στιγμή. Αγάπη 
ή συνήθεια; Μαζί ή χώρια; 
Μαζί ποτέ.
Σκην.: Θύμιος Κούκιος / Παί-
ζουν: Δημήτρης Μαζιώτης, Η-
λίας Παρασκευόπουλος, Λία 
Τσάνα. Από 4/12, Τετ. & Πέμ. 
21.15,  €10, 5 (μειωμένο)

LooP
Του Γιάννη Σάββα

Πώς μπορούμε να ξεφύ-
γουμε από τη λούπα της 
κοινωνίας και του έρωτα; 
Μια ανατρεπτική κωμωδία 
περιπέτειας για το πώς 
ανακυκλώνουμε συνεχώς 
τα ίδια προβλήματα ψάχνο-
ντας διέξοδο. 
Σκην.: Γιάννης Σάββα / Παί-
ζουν: Αλέξανδρος Θωμάς, 
Δημήτρης Κατσιμίρης, Άννα 
Μιχαλοπούλου, Γιάννης 
Σάββας. Από 4/11, Δευτ.& Τρ. 
21.15, €10, 5 (μειωμένο)

Θέατρο Άβατον, Ευπατριδών 3, Γκάζι, 210 3412689

ειΜΑι εΝΑς Αλλός
Tου Michael Azar 

Ένα έργο εμπνευσμένο από τη ζωή και τη 
φιλοσοφία του Αρθούρου Ρεμπό, ενός 
από τους πιο επιδραστικούς ποιητές, που 
επηρέασε καλλιτέχνες όπως Jim Morrison, 
Patti Smith, Jack Kerouac, John Lennon. Η 
παιδική του ηλικία, η επανάστασή του να 
φύγει στο Παρίσι και να εμπλακεί με άγνω-
στους ανθρώπους, η ζωή του στη Χαράρ 
της Αφρικής. Ένας άνθρωπος της Δράσης!
Σκην.: Αλίκη Δανέζη - Knutsen/ Παίζει: 
Γιάννης Στάνκογλου.  Από Μηχανής θέατρο, 
Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 210 5231131, 
Δευτ., Τρ. 20.00 & Τετ. 21.30, €14, 10 (Φ/ Τρ. 
γενική είσοδος)

THE HANGoVER IV
Tου Μάνου Ψιστάκη

Ένας γάμος και ένα bachelor party με πολλές παράπλευρες απώλειες. Μια ξεκαρδιστική φάρσα με 
πρωταγωνιστές μια νύφη, ένα γαμπρό, έναν Άγγλο ξάδερφο, έναν τρελό κολλητό, έναν παλιό παιδικό 
φίλο, έναν πολύ ενήλικα «προστάτη κυριών», δύο πολύ κυρίες. Εμπνευσμένη από την ομώνυμη κινη-
ματογραφική ταινία και προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα, ο Μάνος Ψιστάκης μάς κάνει να α-
γωνιούμε για το τι ακριβώς συνέβη όλες αυτές τις ώρες που οι πρωταγωνιστές έχουν «κενά μνήμης».
Σκην.: Αλέξανδρος Ρήγας/ Παίζουν: Μάριος Αθανασίου, Σωτήρης Καλυβάτσης, Πέτρος Λαγούτης, Ντο-
ρέττα Παπαδημητρίου, Μάνος Πίντζης. Θέατρο Αθηνά, Δεριγνύ 10 & Πατησίων, 210 8237330, Τετ. 20.00, 
Πέμ.&Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15 & 21.15, Κυρ. 18.00, €20, 18, 16, 12

Μπορούν ένας κουφός, ένας τυφλός 
και ένας μουγκός να αντιμετωπί-
σουν από κοινού τα προβλήματα της 
καθημερινότητάς τους; Μια πολύ ι-
διαίτερη κωμωδία βασισμένη στον 
ινδικό μύθο για την υπομονή και τη 
μακροθυμία απέναντι στις δυσκολί-
ες της ζωής.
Σκην.: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης/ 
Παίζουν: Σπύρος Πούλης, Κώστας 
Αποστολάκης, Σπύρος Σπαντίδας, 
Δήμητρα Στογιάννη. Θέατρο Αθηνά, 
Δεριγνύ 10 & Πατησίων, 210 8237330, 
Δευτ. & Τρ. 21.15, €20, 18, 16, 12

δεΝ Ακόύω 
δεΝ Βλεπω 
δεΝ ΜιλΑω
Toυ Γιώργου Θεοδοσιάδη

Μη όπως ΜητερΑ
Devised performance 

Τέσσερις άνδρες ηθοποιοί καταθέτουν επί 
σκηνής τη σχέση με τη μητέρα τους, μέσα 
από κείμενα που έγραψαν οι ίδιοι. Οι ηθο-
ποιοί δομούν και αποδομούν την παράστα-
ση σε σχέση με τους κεντρικούς άξονες: 
μάνα-σώμα, μάνα-γνώση, μάνα-έρωτας, 
μάνα-θέατρο, μάνα-θάνατος. Εκτός από 
τις προσωπικές αφηγήσεις των ηθοποιών 
ακούγονται ιστορίες άλλων ανδρών.
Ως 17/12, «Παλμός», Κλεισθένους 3,  
πλ. Κοτζιά, 6983 457570 (17.00-20.00).  
Κυρ. 20.00, Τρ. 21.00, είσοδος με ελεύθερη 
συνεισφορά
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DIALoGUE IN THE DARk
Πώς είναι άραγε να ζεις στο απόλυτο σκοτάδι; Πώς είναι η καθημερινότητα για όσους αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα όρασης; Οδηγοί χωρίς όραση σε συνοδεύουν σε μια βόλτα στο σκοτάδι και σε 
προσκαλούν στον κόσμο τους, έναν κόσμο χωρίς φως, βασιζόμενοι μόνο στους ήχους, τη θερμο-
κρασία και την αφή. Είναι η ευκαιρία σου να «δεις» τον κόσμο με άλλα μάτια. Το δρώμενο παρουσιά-
στηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1988 κι έκτοτε ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.

Θέατρο Badminton, Άλσος Στρατού, Γουδή, 210 8840600, καθημερινές 10.00-13.00 για σχολεία/ για το 
κοινό 16.00-20.30, Σ/Κ 11.00-20.30 

Η Συλβί Γκιλέμ έρχεται τα Χριστούγεννα στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μ’ ένα μοναδικό 
πρόγραμμα, που αποκαλύπτει όχι μόνο το τα-
λέντο της αλλά και τις… δύο όψεις της. Από τη 
μία επιστρέφει στο κλασικό ρεπερτόριο χορεύ-
οντας στο «Μαργαρίτα και Αρμάνδος», σπάζο-
ντας μάλιστα ένα ταμπού για ένα έργο «απαγο-
ρευμένο», αφού χορογραφήθηκε αποκλειστι-
κά για το μέντορά της Ρούντολφ Νουρέγιεφ και 
τη Μαργκό Φοντέιν. Μαζί της τα διάσημα Μπα-
λέτα του Τόκυο με τους 95 χορευτές τους, και 
έχοντας ως special guest τον πιανίστα Ντέιβιντ 
Καμπάσι, το φημισμένο χορευτή Ολιβιέ Σανού 
και τον πρώτο χορευτή της Σκάλας του Μιλά-
νου, Μάσιμο Μούρου. Αυτή είναι η μία όψη. Η 
άλλη είναι η μοντέρνα, αυτή που λατρεύτηκε 
και υμνήθηκε στο αριστουργηματικό «Sacred 
Monsters». Θα το χορέψει έχοντας φυσικά στο 

πλευρό της το φοβερό Άκραμ Καν.   

Όμως, υπάρχει μια έκπληξη. Τα μπαλέτα του 
Τόκυο θα προσφέρουν μια φαντασμαγορική 
«Ωραία κοιμωμένη» ειδικά για τα παιδιά. 

Πρόγραμμα: 19-23/12, «Sacred Monsters» / 25-
30/12, «Μαργαρίτα και Αρμάνδος» & Etudes  
(Haruka NARA, Naoki Takagishi, Tokyo Ballet) / 25-
30/12, απογευματινές-παιδικές παραστάσεις
«Η ωραία κοι μ ω μ ένη» (Mizuka U ENO, D an 
Tsukamoto Tokyo Ballet)

19-30/12, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπώλη-
ση: Ταμεία ΜΜΑ (Βας. Σοφίας & Κόκκαλη), Public, 
Ομήρου 8. Μέσω internet, www.megaron.gr. Τηλ. 
κρατήσεις: 210 7282333.  Πληρ.: 210 7258510
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ΖητειτΑι κλόόύΝ ηλικιωΜεΝός
Tου Ματέι Βίσνιεκ

Το 1987, που γράφτηκε, απαγορεύτηκε στη χώρα του συγγραφέα, τη Ρουμανία. Τρεις άνεργοι 
κλόουν σ’ ένα χώρο αναμονής. Όταν η ανάγκη της επιβίωσης συναντά τον παραλογισμό της 
καθημερινότητας, σημασία δεν έχει ποιος είναι ο καλύτερος, αλλά ποιος αντέχει περισσότερο. 
Είστε πρώτος; Άρα είμαι δεύτερος. Και είμαστε εδώ για να περιμένουμε μαζί. Σας θυμίζει μήπως 
το σήμερα;
Σκην.: Μαρία Ξανθοπουλίδου / Παίζουν: Νίκος Αλεξίου, Γρηγόρης Γαλάτης, Αλέξανδρος Μυλωνάς. 
Από 20/11, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας (Β΄ Σκηνή), Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, 210 8838727. Τετ. 20.00, 
Πέμ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 19.00. On line αγορά εισιτηρίων: www.theatrokefallinias.gr
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BETON 7
Φεστιβάλ Θεατρικές 

συνθέσεις ΙΙΙ

Θεατρολογικός άξονας του φετι-
νού Φεστιβάλ είναι το «Θέατρο των 
Ιδεών». Συνδέεται με το αστικό δρά-
μα στις βόρειες λογοτεχνίες και η 
επιρροή του στην ελληνική δραμα-
τολογία εισάγει κοινωνικούς προ-
βληματισμούς πάνω στην ατομική 
ανεξαρτησία, τα προβλήματα των 
διαπροσωπικών σχέσεων, τις θρη-
σκευτικές επιρροές και τις κοινω-
νικές προλήψεις. Οι μοντερνιστές 
Ίψεν, Βέντεκιντ, Στρίντμπεργκ, 
Σνίτσλερ, αλλά και οι Ξενόπουλος, 
Καζαντζάκης, Ταγκόπουλος, Παλα-
μάς αρθρώνουν μια διαμαρτυρία 
μέσα από το θέατρο για την κοι-
νωνική υποκρισία, την ηθική στα 
ζητήματα των ερωτικών σχέσεων, 
τη χειραφέτηση της γυναίκας…  
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με το 
Salvatores Dei - Οι σωτήρες του Θε-
ού, σε κείμενα του Νίκου Καζαντζά-
κη (23, 24, 30, 31/10 & 6, 7, 13, 14/11)
Ακολουθούν: Η Έντα, η Κάρμεν και 
τ’ άλλα παιδιά / Η Τζούλια στο ντι-
βάνι / Πελεκάνος / Η Αγριόπαπια/ 
Γαϊτανάκι/ Die Heimat / Capo d’ 
Istria / Πριν από τη φόνισσα / Play 
and danse Strindberg / Hannele / 
Let’s dance Together / Αν ξυπνή-
σουμε εμείς οι νεκροί / Σονάτα των 
Φαντασμάτων / Lulu / Σε ρυθμό 2/4 
/ Emotional Vampires
BETON7, Πύδνας 7, Βοτανικός (με-
τρό Κεραμεικός), 210 7512625, 
www.beton7.com

δειπΝό Με φιλόύς
Tου Ντόναλντ Μάργκιουλις

Ο γάμος, ο έρωτας και η φιλία δεν είναι «παίξε-γέλασε». Ή, μήπως, είναι; Αγγίζοντας σοβαρά ζητή-
ματα με έναν αστείο αλλά και σκοτεινό τρόπο, ο συγγραφέας βάζει κάτω από το μικροσκόπιο τις 
ανθρώπινες σχέσεις και τη φθορά που φέρνει ο χρόνος. Πώς μπορεί ο χωρισμός των φίλων σου να 
επηρεάσει εσένα τον ίδιο και τη σχέση σου μαζί τους; Οι ερωτήσεις που κάνουν τα ζευγάρια «Γιατί 
παντρεύτηκες; Γιατί (δεν) χώρισες; Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία; Μήπως υπάρχει και τρίτη;» απευθύνο-
νται και σε σένα που, αναπόφευκτα, θα κάνεις την αυτοκριτική σου.
Σκην.: Γρηγόρης Βαλτινός/ Παίζουν: Γρηγόρης Βαλτινός, Παύλος Χαϊκάλης, Ρένια Λουιζίδου, Μπέσυ Μάλ-
φα. Από 17/10, Θέατρο Ιλίσια, Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασιλίσσης Σοφίας, 210 7210045 & 210 7216317, 
Τετ. 21.15, Πέμ. 19.30, Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15 & 21.15, Κυρ. 18.15, €14-18, 12 (Φ/Άνεργοι/Συνταξ./Γκρουπ)

τιρΖΑ
Του  Άρνον Γκρούνμπεργκ

Ο Γέργκεν Χόφμέιστερ είναι ένας μάλλον κοινότυπος ήρωας. Φιλήσυχος και διακριτικός, χωρισμέ-
νος και παθιασμένος με την κόρη του Τίρζα. Μέχρι που η ερωτική επιλογή της τελευταίας θα ανατρέ-
ψει τη ζωή του. Μια θεατρική διασκευή ενός βραβευμένου βιβλίου που λειτουργεί ως αλληγορική 
ιστορία για τα εγκλήματα του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στους συνανθρώπους του, τους 
απογόνους του, τους αδύναμους ανθρώπους του τρίτου κόσμου, αλλά και απέναντι στον ίδιο μας 
τον εαυτό. Μπορείς ποτέ στη ζωή σου και σε μια μόνο στιγμή να φτάσεις στα άκρα;
Σκην.: Κώστας Φιλίππογλου / Παίζουν: Στέλιος Μάινας, Άννα Μάσχα, Γιωργής Τσαμπουράκης κ.ά.
Από 10/11, Θέατρο Ιλίσια, Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 210 7210045 & 210 7216317, Δευτ.&Τρ. 
21.15 (€14), Τετ. 18.15 (€12), Κυρ. 21.15 (€16) 
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SoRRyÉ GREEk!
Του Λάκη Λαζόπουλου

Στην εποχή της απόλυτης σιωπής ο Λάκης Λαζόπουλος, μέσα από το κουρασμένο πρόσωπο του τσο-
λιά, μιλάει για την Ελλάδα που σέρνει τα βήματά της στην ιστορία. Είναι η σατιρική απάντηση στους 
κυβερνιστές και τους νεοδοσίλογους με το αστείρευτο χιούμορ του Λ.Λ. Μετά τη θριαμβευτική επι-
τυχία στην Ευρώπη, η παράσταση ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Βρετάνια.
Σκην.: Λάκης Λαζόπουλος/ Παίζουν: Βενέτης Σωτήρης, Βλαχοπούλου Ελένη,  Κεφαλέας Φαίδων, Μπρά-
βος Νικόλας, Ρουστέμης Γιώργος, Τσίτσου Γιώτα και ο Παπανδρέου Γιώργος. Θέατρο Βρετάνια, Πανεπι-
στημίου 7, 210 3221579
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Μία επιθεώρηση στα κλασικά πρότυπα της πα-
λιάς επιθεώρησης που σατιρίζει την πολιτική 
επικαιρότητα, αλλά με σκωπτικό τρόπο, και 
προσφέροντας άφθονο γέλιο ασχολείται και με 
τα προβλήματά μας. 

Ο Μανώλης Δεστούνης έχει υπηρετήσει αυ-
τό το τόσο απαιτητικό είδος 30 χρόνια κι έχει 
πρωταγωνιστήσει στα μεγαλύτερα θέατρα με 
τα κολοσσιαία ονόματα της επιθεωρησιακής 
σκηνής. Νίκος Σταυρίδης, Άννα Καλουτά, Ρένα 
Ντορ, Μίμης Φωτόπουλος, Ντίνος Ηλιόπουλος, 
Ρένα Βλαχοπούλου είναι μερικά από τα ονόματα 
που μοιράστηκαν το γέλιο και τα χειροκροτή-
ματα του κοινού. 

Το «Καμπαρέ... Ελλάς» είναι εμπνευσμένο από 
τις παραπάνω συνεργασίες και τα αυθεντικά κεί-

μενα της τότε εποχής. Και ξαφνικά διαπιστώνεις 
το εξής καταπληκτικό: αν αλλάξεις στα ήδη υ-
πάρχοντα κείμενα τα ονόματα με σημερινά και 
μεταφέρεις τα τότε γεγονότα στο σήμερα, συ-
νειδητοποιείς πως αν και πέρασαν τόσα χρόνια 
σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει σ’ αυτό τον τόπο.

Τελικά μήπως –εν αγνοίας μας– ζούμε μέσα σε 
ένα καμπαρέ... 

Σκην.: Μανώλης Δεστούνης / Παίζουν: Μανώλης 
Δεστούνης, Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος, Άννα 
Μαρία Βιδάλη, Ελένη Μπέη, Γιάννης Κωσταράς, 
Ηρώ Μητρούτσικου, Έφη Κουτάντου. 
Studio Κυψέλης, Σπετσοπούλας 9 & Κυψέλης, 210 
8819571 (τηλ. για κλεισμένες παραστάσεις και 
συλλόγους 213 0401873), Παρ. 20.30, Σάβ. 19.30, 
Κυρ. 20.30, € 12

κΑΜπΑρεÉ ελλΑς
Των Τούλας Μπούτου & Μανώλη Δεστούνη

BADMINToN LofT

Ο Αλέκος βγήκε 
απ’ τον παράδεισο

(Δε) σε θέλω

Ξέρω κάποιο αστέρι

(Δε) σε θέλω
Του Μίνωα Θεοχάρη
Πώς γίνεται μια ολόκληρη γενιά να φοβάται τη 
δέσμευση και τη συνύπαρξη ενώ αυτό είναι, 
στην ουσία, η βαθύτερή της ανάγκη; Μια ποπ 
ρομαντική κομεντί με παράλληλες ιστορίες δύο 
ζευγαριών μέσα από λόγο και μουσικές του ’90. 
Οι χαρακτήρες αναγνωρίσιμοι, όπως και η α-
πελπισμένη προσπάθειά τους να συνυπάρξουν 
με το ταίρι τους. 
Σκην.: Φωκάς Ευαγγελινός / Παίζουν: Κώστας Μαρ-
τάκης, Ευαγγελία Μουμούρη, Άγγελος Μπούρας, 
Μυριέλλα Κουρέντη. Aπό 11/11, κάθε Δευτέρα 

Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο
Του Δημήτρη Μαλισσόβα
Ο Αλέκος Σακελλάριος, τα χρονογραφήματά 
του, οι γυναίκες του, τα τραγούδια του από το 
θέατρο και τις ταινίες και οι σπάνιες προσωπι-
κές διηγήσεις του. Μια μουσικοθεατρική παρά-

σταση που συνεχίζεται και αυτή τη σεζόν μετά 
την επιτυχία που σημείωσε.
Σκην.: Δημήτρης Μαλισσόβας / Παίζουν: Χρι-
στίνα Αλεξανιάν, Αλέξανδρος Μπουρδούμης.  
Από 12/11, κάθε Τρίτη 

Ξέρω κάποιο αστέρι
Ο καταλυτικός έρωτας, η μοναξιά και το τυχαίο, 
δύο σύγχρονοι ερευνητές και δύο ζωές που 
κινούνται σαν παράλληλες ευθείες. Γνωστά, 
αλλά και πιο σπάνια τραγούδια του ελληνικού 
κινηματογράφου, δοσμένα με ένα διαφορετικό 
τρόπο, που ταξιδεύουν στις δεκαετίες του ’60 
και του ’70.
Σκην.: Μαρία Πανίδου / Παίζουν: Xαρά Κεφαλά, 
Μιχάλης Μαρίνος, Μαρία Πανίδου, Δημήτρης Πα-
πανικολάου. 15-17/11, 21.30
Επίσης: «Γάμοι Κηδείες και δεν έχω τίποτα 
να φορέσω» της Άννας Χατζησοφιά & «Μυθ-
ιστορίες». Από Δεκέμβρη 
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Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα κατέφυγαν 

όλοι τους στα υπόγεια της Μεγάλης Βρετα-

νίας. Αν αναλογιστούμε σε πόσους κινδύ-

νους εκθέτει ο πόλεμος τον απλό άνθρωπο 

–πείνα, ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, βα-

σανιστήρια, θάνατο–, αυτοί οι κύριοι με το 

ύφος της εξουσίας στα πρόσωπα κατάφερ-

ναν να εξαιρεθούν από κάθε ανεπιθύμητη 

συνέπεια. 

Ξ
αναείδα τον Βασιλιά ύστερα από με-
ρικές εβδομάδες. Στις αρχές Οκτω-
βρίου χρειάστηκε να μεταφέρω δυο 
τρεις φορές τα τηλεγραφήματα του 

Υπουργείου Εξωτερικών στο Παλάτι. Τη 
μια από αυτές με δέχτηκε η μεγαλειότη-
τά του με καθημερινά ρούχα. Με ρώτησε 
κάτι στα αγγλικά και η απάντησή μου τον 

ικανοποίησε. Ο υπασπιστής του ζήτησε 
μάλιστα από τον προϊστάμενό μου να γίνω 
ο μόνιμος κομιστής των βασιλικών τηλε-
γραφημάτων, αλλά ευτυχώς ο Πρέσβης 
επικαλέστηκε λόγους ανωτέρας βίας για 
να με απαλλάξει. Εκείνη τη μέρα πάντως 
ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ με την ανεπίσημη 
περιβολή του έχασε όλη τη λάμψη στα μά-
τια μου, όπως ακριβώς ένας ηθοποιός που 
θαυμάζεις επί σκηνής και μετά τον βλέπεις 
να σε υποδέχεται στο καμαρίνι με τη ρό-
μπα του κουρασμένος και ανυπόμονος. 
Τώρα στα υπόγεια του ξενοδοχείου με την 
επίσημη στολή του είχε ανακτήσει τη βα-
σιλική του επιρροή. Φαινόταν ήρεμος – 
και γιατί να μην ήταν άλλωστε; Στην ουσία 
έπαιζε ένα παιχνίδι, εμείς ήμασταν τα μο-

λυβένια στρατιωτάκια του. Στη χειρότερη 
περίπτωση θα έχανε την παρτίδα και θα 
θύμωνε με τον εαυτό του που δεν επέδειξε 
την απαιτούμενη ικανότητα. Ο ίδιος πά-
ντως και η οικογένειά του δεν κινδύνευαν 
σε καμία περίπτωση. 
Ορισμένοι από το υπουργικό συμβούλιο 
τα είχαν με τον Πουτσίνι. Τους άκουσα με 
τα αυτιά μου να λένε πως η χθεσινοβρα-
δινή παράσταση της «Μαντάμα Μπατερ-
φλάι» στο Βασιλικό Θέατρο και η δεξίωση 
στην Ιταλική Πρεσβεία παρουσία του υιού 
Πουτσίνι αποτελούσε μέρος του σχεδίου 
των Ιταλών να μας πιάσουν στον ύπνο. Ο 
Μαυρουδής, που γνώριζε πως ήμουν λά-
τρης του Ιταλού συνθέτη, με πλησίασε και 
μου είπε: «Μαυροειδή, όπως θα κατάλα-

βες, για όλα φταίει ο φίλος σου ο Πουτσίνι. 
Γελάς; Είσαι νέος και δεν καταλαβαίνεις 
τη συμφορά που μας βρήκε. Θα αλλάξουν 
όλα στη ζωή μας». Πάντα με εντυπωσίαζε 
ο τρόπος που περνούσε από το αστείο στο 
σοβαρό. 
Το πρώτο πράγμα που άλλαξε εντέλει στη 
ζωή μας ήταν ο ουρανός. Το αντιλήφθηκα 
όταν συνέλαβα τον εαυτό μου να κοιτάζει 
ανήσυχος την αχανή γαλάζια οροφή του 
κόσμου. Μέχρι χτες ο αττικός ουρανός ή-
ταν η παρηγοριά μας, το αίσθημα ασφάλει-
ας σε αυτό το πανάρχαιο τοπίο που το κυ-
κλώνουν βουνά. Από το πρωί της Δευτέρας 
έπρεπε κανείς να επαγρυπνεί με το ένα 
μάτι πάντα στον ορίζοντα, αναζητώντας 
εκείνα τα σημαδάκια στο μέγεθος μιας μύ-

γας που με το τρομακτικό τους βουητό θα 
εισέβαλλαν στο λεκανοπέδιο σκορπίζο-
ντας τον όλεθρο. Οι ασκήσεις της πολιτι-
κής άμυνας μας είχαν εξοικειώσει με τις 
υστερικές σειρήνες και ο καθένας από μας 
είχε βάλει σημάδι ένα ή περισσότερα κα-
ταφύγια στις καθημερινές του διαδρομές. 
Τη μέρα, ανησυχία, το βράδυ, συσκότιση. 
Μια σειρά κανόνων που έπρεπε να τηρού-
νται, χωρίς να εγγυώνται απολύτως την 
ασφάλειά σου. Η καθημερινότητα έμοιαζε 
ξάφνου τόσο πολύπλοκη και απαιτητική. 
Ακόμα και τα εσωτερικά φώτα των τραμ 
βάφτηκαν σκούρα μπλε. Θα έλεγε κανείς 
ότι ο πόλεμος γινόταν για να θησαυρίσουν 
οι τεχνικές εταιρείες που διαφήμιζαν την 
κατασκευή καταφυγίων σε σπίτια ή κοι-
νόχρηστους χώρους, οι μαγαζάτορες που 
κατέβαζαν από τα αραχνιασμένα ράφια 
τις γαλάζιες κόλλες για να καλύψουμε τα 
τζάμια των παραθύρων μας ή κάποια ξε-
νοδοχεία που διέθεταν απόρθητα υπόγεια 
και αλίευαν πελατεία. Εκείνες τις μέρες οι 
έμποροι μου φαίνονταν απεχθέστεροι και 
από τους στρατηγούς. Το είπα στην Ωραία 
κι εκείνη σχολίασε:
«Δε βαριέσαι, άμα χαθεί η εμπιστοσύνη 
στον ουρανό, όλα τ’ άλλα λίγη σημασία έ-
χουν». A

 
Περίληψη του βιβλίου
Ο νεαρός Έλληνας διπλωμάτης Στέφανος Μαυρο-
ειδής επιστρέφει από το Λονδίνο στην Ελλάδα του 
Μεταξά. Μια μυστηριώδης υπόθεση εξαφάνισης 
τον φέρνει σε επαφή με τη βρετανική αρχαιολο-
γική κοινότητα. Ερωτεύεται την Aγγλογαλλίδα 
αρχαιολόγο Ρόζμαρι Λεμπλάν και περνά μαζί της 
τους τελευταίους μήνες αμεριμνησίας στο περι-
θώριο των ανασκαφών στις Μυκήνες, αλλά και 
του πολέμου που πλησιάζει με γοργά βήματα. Η 
διαφυγή τους στη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο του 
’41 τους οδηγεί σ’ ένα θερμοκήπιο ειρήνης, το Κά-
ιρο. Ο Στέφανος ζει από κοντά τη νοσηρή πολιτι-
κή ατμόσφαιρα της αιγυπτιακής πρωτεύουσας 
που κυοφορεί την εθνική τραγωδία του εμφυλίου. 
Ταυτόχρονα όμως εκείνος και η Ρόζμαρι αντιμε-
τωπίζουν την πρόκληση μιας μυστικής αποστολής 
στην κατεχόμενη Ελλάδα με σκοπό την προστασία 
των ελληνικών αρχαιοτήτων… 

Στην Ελλάδά του ΜΕτάξά
Ο Δημήτρης Στεφανάκης στέλνει στην A.V. ένα απόσπασμα από το καινούργιο  
του βιβλίο με τίτλο «Άρια», που θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις εκδόσεις Ψυχογιός

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

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

bookvoice
A.V. 

bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων 
Με εκπροσώπους βρετανικών πανεπιστημίων και άλλων φορέων να απαντούν 

σε υποψήφιους σπουδαστές για ό,τι έχει να κάνει με τη φοίτησή τους στη Βρετανία. 
Η διοργάνωση είναι από το British Council (britishcouncil.gr, 801 500 3692). 
Στις 9 & 10/11 (14.00-20.00), στον εκθεσιακό χώρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, 

Λ. Συγγρού 103-105

Οι ιστορίες του ρέουν ασυγκράτητες, σαν 

τα πάθη των ηρώων που τόσο μαεστρικά 

ξεδιπλώνει στο χαρτί. Ο περίφημος Ισπα-

νός συγγραφέας Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε 

επιστρέφει όλος μπρίο με «Το Τανγκό της 

Παλιάς Φρουράς» (εκδ. Πατάκη, μτφ. Τιτίνα 

Σπερελάκη).

ο 
Μαξ Κόστα είναι κοσμικός χορευτής σε 

υπερωκεάνιο την εποχή που η κουλ-

τούρα του τανγκό ξεσηκώνει τον κό-

σμο και στις δυο όχθες του Ατλαντι-

κού. Τις σκέψεις του κατακυριεύει η Μέτσα 

ινθούνθα, κοσμοπολίτισσα δεσποσύνη της 

άρχουσας τάξης με μαλλιά κομμένα κοντά 

στον αυχένα, διπλή σειρά μαργαριταριών 

στο λαιμό και βέρα στο δεξί. Το άγριο πάθος 

πυροδοτείται στο Μπουένος Άιρες του 1928 

και θα εκπυρσοκροτήσει χρόνια αργότερα, 

στα παράλια της Νίκαιας, ανακινούμενο από 

τα τροχιοδεικτικά βλήματα του πολέμου, της 

κατασκοπείας και της αβυσσαλέας ίντριγκας 

που σπαράσσει τη γαλλική Ριβιέρα. Αυτό εί-

ναι το ρεζουμέ μιας ιστορίας και ενός έρωτα 

μέσα στα οποία αξίζει να χαθείς. 

Ορισμένες φορές τα καλύτερα μυθιστορή-

ματα είναι εκείνα με τα οποία δεν θα κατα-

πιανόσουν ποτέ υπό νορμάλ συνθήκες, μα 

άπαξ και τα φυλλομετρήσεις, αδυνατείς να 

φανταστείς τη ζωή σου δίχως αυτά. Ο Αρ-

τούρο πέρεθ-Ρεβέρτε, μπαρουτοκαπνισμέ-

νος πρώην πολεμικός ανταποκριτής και νυν 

μέλος της ισπανικής Ακαδημίας γραμμάτων, 

έχει αναγάγει σε σπεσιαλιτέ 

αυτή την πρακτική. 

Διαβάζοντας την πλούσια βι-

βλιογραφία του γίνεσαι δέσμι-

ος μιας ιδιότυπης νοσταλγίας, 

αισθάνεσαι τη θέρμη εποχών 

που έχουν παρέλθει και μόνο 

μέσα από τη λογοτεχνία δύνα-

νται να ανασυσταθούν. Οι κα-

λύτερες στιγμές του Ρεβέρτε 

μάς έχουν χαρίσει αναγνωστι-

κούς θριάμβους: «Ο πίνακας της Φλάνδρας», «Ο 
δάσκαλος της ξιφασκίας», «Η λέσχη Δουμάς», «Ο 
ναυτικός χάρτης», «Η βασίλισσα του Νότου». Ενώ 

χάρη στην επινόηση του λοχαγού Αλατρίστε 

και των σειριακών περιπετειών του έδωσε 

σάρκα και οστά στις πιο ιπποτικές εκφάνσεις 

της παραστατικής, μαξιμαλιστικής του πρόζας 

που χρωστά πολύ από το ύφος της στους κλα-

σικούς, στον Στίβενσον και τον Δουμά. 

Αυτή είναι η διαχρονική γοητεία του Ρεβέρ-

τε. Στη διάρκεια της εικοσιπενταετούς στα-

διοδρομίας του μας έχει εξυψώσει σε οροπέ-

δια που δονούνται από τη σφοδρότητα των 

ξιφομαχιών και δεν έπαψε να μας καθοδηγεί 

σε μονοπάτια που πάλλονται από μυστική 

ζωή. Ο φετιχισμός των παλιών πραγμάτων 

ποζάρει πρόθυμα για τη φαντασία του προ-

κειμένου να παροχετευθεί στις μαγνητικές 

ιστορίες του, στους θρύλους και τα πραγ-

ματολογικά ανέκδοτα για σκακιστικές παρ-

τίδες, φλαμανδικούς πίνακες ζωγραφικής, 

αρχαιολογικούς θησαυρούς, θρησκευτικούς 

πολέμους, μεξικάνικα καρτέλ. Η παγκόσμια 

ιστορία είναι το μυστρί και το πηλοφόρι του, 

το μυστήριο και το σασπένς ο τρόπος του να 

δένει τα υλικά. 

Ομοίως και στην περίπτωση του «Τανγκό της 
Παλιάς Φρουράς», ενός έργου που η κριτική 

υποδέχτηκε με την ίδια ευμένεια με την ο-

ποία αγκαλιάστηκε από το κοινό. Διόλου 

αναίτια, η προμετωπίδα του βιβλίου δανεί-

ζεται από τον Τζόζεφ Κόνραντ: «Κι όμως, μια 
γυναίκα σαν εσάς κι ένας άντρας σαν εμένα δεν 
συμπίπτουν συχνά πάνω στη γη». πρόκειται 

για μια φράση που επιγραμματίζει την υπό-

θεση του έργου και παράλληλα συμπυκνώνει 

τις μοναδικές ιδιότητες του Αρτούρο πέρεθ-

Ρεβέρτε. Σπάνια η εμπορικότητα και η ποιό-

τητα, το ελαφρύ και το υψηλό, σμίγουν τόσο 

ταιριαστά όσο στα βιβλία του ανδροπρεπούς 

ισπανού.  ●

To τανγκό 
του Αρτούρο
Του Δημητρη Καραθανου 
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

K Kiwi,  σελ. 55

UTOPIA
Η Μαρία Παχές, το φλαμένκο και

 ο ιδεαλισμός του Νιεμάιερ
 

έ
ίναι Ισπανίδα από τη Σεβίλλη και μία από 
τις κορυφαίες χορεύτριες φλαμένκο στον 
κόσμο. Η Μαρία Παχές έχει χορογραφήσει 
τις ταινίες «Κάρμεν», «Ο Μάγος Έρωτας» και 

«Φλαμένκο» του Κάρλος Σάουρα και βρίσκεται 
εδώ και δυόμισι δεκαετίες στην πρώτη γραμμή 
του σύγχρονου φλαμένκο. Η νέα της δημιουργία, 
«Ουτοπία», είναι ένας φόρος τιμής στον Βραζι-
λιάνο αρχιτέκτονα Όσκαρ Νιεμάιερ (1907-2012), 
εμβληματική προσωπικότητα του Μοντέρνου Κι-
νήματος της Βραζιλίας. «Μου είπαν ότι μετά το θά-
νατό μου κάποιοι άλλοι θα εμπνευστούν από το έργο 
μου. Αλλά ακόμα κι αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν. 
Και θα έρθουν άλλοι, οι οποίοι εξίσου θα έρθουν και 
θα φύγουν. Η αθανασία είναι μία φαντασίωση και έ-
νας τρόπος να ξεχνάμε την πραγματικότητα» έλεγε ο 
Νιεμάιερ, προτείνοντας να αλλάξουμε τον κόσμο 
σήμερα, που είμαστε ακόμα εδώ. Η Παχές εμπνέ-
εται από τα λόγια του και χορεύοντας διερευνά τη 
ματαιότητας της ύπαρξης, τη δέσμευση και την α-
ντισυμβατικότητα. Μουσική γραμμένη ειδικά για 
την παράσταση, 25 συντελεστές, χορός εμπνευ-
σμένος από τις καμπύλες γραμμές των έργων ζω-
γραφικής του Νιεμάιερ και πάνω απ’ όλα μια ωδή 
στον ιδεαλισμό, που, όπως υποστήριζε και ο αρχι-
τέκτονας, είναι απαραίτητος για όσους διεκδικούν 

την αλλαγή. -ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΑΜΙΓΟΥ-ΠΑΠΩΤΗ 

Info: Παρασκευή 8/11 & Σάββατο 9/11 στις 20.00, Κυριακή 
10/11 στις 19.00, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη. Τιμές εισιτηρί-
ων: €19 (φοιτητικά, ανέργων), 38, 48, 58, 70. Προπώληση: 
στα ταμεία του Μεγάρου, στο εκδοτήριο Ομήρου 8 στο 
Σύνταγμα, τηλεφωνικά στο 210 7282333
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ΈλΈνα ακύλα
Πίνακες σε γκρίζους τόνους που θίγουν την επι-
καιρότητα της οικονομικής κρίσης και των συ-
γκρούσεων, παίζοντας ένα εννοιολογικό παιχνί-
δι, αποτελούν την έκθεση με τίτλο «Artwork and 
Ephemera». 31/10 - 29/11, Γκαλερί Pro-art/Μ. Λεγά-
κη, Καλλιδρομίου 30, 6976 880408 

Pentti Sammallahti
Έργα του «περιπλανητή» Σκανδιναβού φωτογρά-
φου θα αποτελέσουν την έκθεση με την οποία το 
House of Photography ξανάνοιξε τις πόρτες του, 
στα πλαίσια του Athens Photo Festival 2013. Φω-
τογραφίες ανθρώπων και ζώων, που διακρίνονται 
για την ευαίσθητη πτυχή τους, αποκαλύπτουν «το 
θαυμαστό» και «το ωραίο» μέσα στην καθημερι-
νότητα. Έως 15/1, Ζηρίνη 23, 210 5228696

ΜικρογΈωγραφιΈς iii
Μικρές αρχιτεκτονικές ιστορίες τόπων υπό εγκατά-
λειψη και ερήμωση στην περιοχή του κέντρου της 
Αθήνας, αλλά και ανθρώπων ή ομάδων που συνδέ-
ονται με αυτούς. Η «αφήγηση» πραγματοποιείται 
μέσα από εγκαταστάσεις, φωτογραφίες και σχέ-
δια. Συμμετέχουν: Ν. Παπαδόπουλος, Η. Πάσχου, 
Α.Σβορώνου, Ά. Σκούρτης. Έως 30/11, Δώμα, Αλί-
τσης 12, Πολυτεχνείο, 6937 881741

ρούΜπινα ςαρΈλακού
Βασισμένη στη θεωρεία ότι ο κόσμος αναδιπλώ-
νεται και πτυχώνεται αδιάκοπα, η καλλιτέχνιδα 
ξεδιπλώνει το δικό της κόσμο, συνδυάζοντας 
τη ζωγραφική με το κόσμημα στην έκθεση με 
τίτλο «Αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης».  
5/11 - 30/11, Gallery 7, Σόλωνος 20 & Βουκουρεστίου, 
210 3612050

επιλογές Tης ΚΑρολίΝΑΣ ΝίΑμοΝίτΑΚΗ ➜ agenda@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 

Urban Lightscapes
Ο φωτισμός μιας πόλης συμβάλλει στην ταυτότητά της; Η ομάδα Beforlight 

προσεγγίζει το θέμα του εικαστικού και αστικού φωτισμού σε ένα 
ευρωπαϊκό project με αφετηρία την Αθήνα, με ένα δημιουργικό διάλογο 

(πανευρωπαϊκή ημερίδα Urban Lightscapes Symposium) στη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών. Το Urban Lightscapes, με επόμενους σταθμούς 

τη Βαρκελώνη και το Μάαστριχτ, επιδιώκει να κατανοήσει τον τρόπο με τον 
οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται το φωτισμό στους ανοιχτούς χώρους των 

πόλεων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτός σχεδιάζεται.  
Η ATHENS VOICE είναι χορηγός επικοινωνίας. 4/11, Λ. Συγγρού 107-109,  

210 9005800, www.urbanlightscapes.net 
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οΜπρΈλα 
Εικασ τική ομαδική έκθεση, με τη συμμετο-
χή των: μανώλη ρομάντζη, μάνου Πατεράκη, 
Roopnarine Geeta, μελίνας Καχριμάνη, Αγγε-
λικής-μαρίας Γκαλερίδη, Σοφίας τερλέγκα, Πε-
τρούλας Κρίγκου, Σεμέλης Αβραμιώτη, Νάγιας 
Καγκελάρη, Χρήστου Φερλέ, μαρίας Κοτσάφτη. 
Εγκαίνια 2/11, 21.00. Ως 15/11. Art Boo Café, Σαρρή 
21, Ψυρρή, 210 3255542

Έύα Μαραθακη
Ενώνει δύο διαφορετικούς πόλους της τέχνης, την 
περφόρμανς και το σχέδιο με μολύβι. Χρησιμοποι-
ώντας σεξουαλικές υπαινικτικές μεταφορές που 
πηγάζουν από το βιβλίο «Η αυτοκράτειρα» του Δού-
κα Καπαντάη, το οποίο έχει εικονογραφήσει, δίνει 
το δικό της στίγμα στην έκθεση «Υou and I», σε 6 πα-
νέλα, με πρωταγωνιστή το αιδοίο, τον κόλπο. Έως 
9/11, Can Gallery, Αναγνωστοπούλου 42, 210 3390833

Η δύναμΗ τού 
τοπού - Γ ύναίκες 
δΗμίούρΓοί ςτΗν 
τοπίο(Γραφία) τού 
κ αναδα
Έργα που φιλοτεχνήθηκαν 
από γυναίκες σε περιοχές 
του Καναδά προσδίδουν 
εναλλακτικές προσεγ-
γίσεις στην έννοια του 
«τόπου». Με σχέδια, σύμ-
βολα και εγκαταστάσεις, 
η έκθεση αποτυπώνει τις 
δυναμικές αλλαγές που 
έχουν γίνει. Στο πλαίσιο 
της 70ής επετείου των 
διπλωματικών σχέσεων 
μεταξύ του Καναδά και της 
Ελλάδας. Επιμέλεια: Κα-
τερίνα Πιζάνια. Συμμετέ-
χουν: Julie Cosgrove, Raina 
Enss, Sara Girletz, Jamie 
Gray, Kim Huynh, Andrea 
Kastner, Annie King, 
Eveline Kolijn, Galia Kwetny 
και Romy Straathof. 5/11 
- 11/1, Μουσείο Βορρέ, Πά-
ροδος Διαδόχου Κων/νου 1, 
Παιανία, 210 6642520  

Γιάννης Κουβέλης
Μνήμες ευχάριστες, 
αληθινές ή και ονειρικές, 
ξεθωριασμένες από το 
πέρασμα του χρόνου σε 
ασπρόμαυρους πίνακες, 
χωρίς παραμορφώσεις ή 
αυθαιρεσίες, στην έκθεση 
με τίτλο «Η υφή της μνή-
μης». 4-23/11, Βartesera, 
Κολοκοτρώνη 25 (στοά 
Πραξιτέλους), 210 3229805

O κ αβαφΗς κί εΓώ
Δημιουργοί διαφορετικών 
γενεών συναντούνται 
για να τιμήσουν το έργο 
του μεγάλου  Έλληνα 
ποιητή, με αφορμή τα 150 
χρόνια από τη γέννηση 
του. Κάποιοι, ανάμεσά 
τους η Κική Δημουλά και 
ο τίτος Πατρίκιος, θα 
διαβάσουν αγαπημένα 
τους ποιήματά του, άλλοι 
θα απαγγείλουν ποιήματα 
δημιουργών από όλο τον 
κόσμο ειδικά γραμμένα 
για την εκδήλωση αυτή, 
ενώ θα παρουσιαστούν 
και μελοποιημένα ποιή-
ματα του Καβάφη. 31/10, 
20.30, Αίθουσα Δημήτρης 
Μητρόπουλος, Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, Βασ. 
Σοφίας & Κόκκαλη, 210 
7282333

ο κ αβαφΗς κ αί 
η Πολη 
Ένα σκίτσο της στιγμής 
από τον Κ.Π. Καβάφη, που 
αποτυπώνει μια κάτοψη 
των δρόμων της Πάτρας, 
εμπνέει 18 νέους καλλιτέ-
χνες, αποφοίτους του Ζ΄ 
εργαστηρίου της ΑΣΚΤ, να 
προσεγγίσουν εικαστικά 
τον κόσμο της ποίησης 
του. Σε επιμέλεια Γιάννη 
Ψυχοπαίδη. Εγκαίνια 
1/11, 20.00. Ως 30/11. Art 
Bar Poems ‘n Crimes, Αγ. 
Ειρήνης 17

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

athenS Photo FeStival 2013
το Φεστιβάλ Φωτογραφίας της νοτιοανατολικής Ευρώπης τοποθετεί την Αθήνα 
στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής και επιδιώκει να παρουσιά-
σει μέσα από νέες ιδέες και προτάσεις τις σύγχρονες τάσεις στη φωτογραφία και 
στον οπτικό πολιτισμό. Διαγωνισμοί, διαλέξεις και παρουσιάσεις στην τεχνόπολη, 
αλλά και σε άλλους πολιτιστικούς χώρους της πόλης, εγκαινιάζουν το φεστιβάλ.  
1/11 - 20/11, Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3475518, photofestival.gr
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

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

Κέντρο

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 

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210501, 697 7210501 
Από	φέτος	εντελώς	α-
νανεωμένο,	με	το	νεαρό	
και	ταλαντούχο	Περικλή	
Κοσκινά	στην	κουζίνα,	
με	διευρυμένο	μενού	και	
γεύσεις	από	όλη	την	Ελ-
λάδα	–και	αρκετά	κρητικά	
επίσης–,	με	ένα	κομμάτι	
ανοιχτής	κουζίνας	μέσα	στη	
σάλα	όπου	μαγειρεύονται	
διάφορα	νόστιμα	μπροστά	
σου	τύπου	μυρίζεις-	λιμπί-
ζεσαι-παραγγέλνεις,	αλλά	
και	αρκετά	«ωμά»	– βλέπε	
ψάρια	σε	εκδοχή	ελληνικού	
σούσι.	Κυριακή	κλειστά.	
œœ Μ A.V.

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

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

ΒEEr AcAdEmy HomE
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισαριανή, 210 
7011108 Beer	Academy	no	
3,	η	συνέχεια!	Με	ωραία	
ταράτσα	και	rock	μουσικές,	
μεταξύ	άλλων	–πολλών	
άλλων–	και	τη	δική	του	
φρέσκια	μπίρα	Βeever	σε	
2	εκδοχές,	μία	πικρή	pils	
και	μία	ελαφριά	red	ale.	
Και	delivery.	Ανοιχτά	από	το	
μεσημέρι.	œ

BLAcK dUcK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 210 3234760 
Κομψός	πολυχώρος	(all	
day	&	night	long)	με	café,	
εστιατόριο	με	μεσογειακές	
γεύσεις,	bar,	gallery	και	
live	μουσικές	βραδιές.		Κυρ.	
από	17.30	και	μετά.	œ	

ΒουταΔων 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 3413729	
café-bistrot	για	καφέ,	πο-
τό,	σάντουιτς,	τάρτες,	ποι-
κιλίες	και	νόστιμα	γλυκά.	

Δοκίμασε	φοντί	σοκολάτας	
με	φρούτα.	œ

ByZANTINo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281400 Ίσως	ο	πιο	διάσημος	
και	all	time	classic	μπου-
φές	της	πόλης.	Εξαιρετικό	
πρωινό	(και	κινέζικο!),	
ακόμη	πιο	πλούσιο	το	
μεσημεριανό,	και	πιάτα	a	
la	carte.		œœ

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

ΔIoNyΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυγιάννη, 210 
9233182 Εμβληματικό	της	
Αθήνας,	ανανεωμένο,	με	
πιάτα	μεσογειακής	κουζί-
νας.	œœœΜ

ΕΛΛαΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 215 5559990  
Το	παλιό	–και	σήμα	κατα-
τεθέν	της	περιοχής–	καφε-
νείο	του	Παγκρατίου	έχει	
μεταμορφωθεί	σ’	ένα	χα-
λαρό	ζεστό	χώρο	με	design	
πινελιές.	Πιάτα	ελληνικής	
σπιτικής	κουζίνας	αλλά	και	
θαλασσινά.	œ Μ

EN AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 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

FALAFELLAS
Αιόλου 51, 2103239809  Λιλιπού-
τειος	χώρος	με	τέλειο	
όνομα	και	τέλεια	φαλάφελ	
σε	μέγεθος	«τσέπης»	ή	
«γίγας».	Και	ταμπουλέ,	και	
κεφτεδάκια,	και	ωραίες	
jazz	μουσικές.	Πάρ’	τα	στο	
χέρι	και	κάτσε	να	τα	ευχα-
ριστηθείς	στα	παγκάκια	
απέναντι	που	ο	κόσμος	έχει	
μετατρέψει	σε	«υπαίθρια	
τραπεζαρία».	œΜ 	

*F +W		
Ξενοκράτους 49, Κολωνάκι, 2107211146 
Από	τις	πιο	αξιόλογες	
αφίξεις	της	σεζόν,	με	τον	
olivier	campanha	(πρώην	
Mono)	στα	του	φαγητού	και	
τον	πολύ	καλό	Γιάννη	Μα-
κρή	να	παίζει	στα	δάχτυλα	
τα	κρασιά	της	ενδιαφέρου-
σας	κάβας.	€€Μ

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

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 
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	
ταράτσα	και	με	συγκλονι-
στική	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

mEXIKANoS (ο)
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 7716900 
Περιβάλλον	χαλαρό,	γεμάτο	
χρώμα.	Αυθεντικές	μεξι-
κάνικες	γεύσεις	και	μαζί	
παγωμένες	μαργαρίτες,	
μοχίτο,	σανγκρία	ή	τεκίλες	
και	μεξικάνικες	μπίρα-
εςσερβιρισμένες	όπως	
Μεξικό.	Κάτω	από	την	πέρ-
γκολα	έχει	τη	δροσιά	που	
ζητάς,	όταν	ο	υδράργυρος	
είναι	ψηλά.	Δευτ.-Πέμ.	από	
τις	6	μ.μ.,	Παρ.-Κυρ.	από	
τις	2	μ.μ.

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

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

Παρκο ΕΛΕυΘΕρΙαΣ
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευθερίας, 210 

7223784 Στέκι	για	πολιτικούς,	
δημοσιογράφους	και	φιλό-
τεχνους,	που	έρχονται	για	
να	τσιμπήσουν		κάτι	μετά	
από	την	έκθεση	στο	Κέντρο	
Τεχνών	ή	το	Μέγαρο,	μέσα	
στο	πράσινο	του	πάρκου.	
Ανοιχτό	από	το	πρωί	ως	αρ-
γά	το	βράδυ	με	μεσογειακή	
κουζίνα.	œœΜ			

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.

ΠΙτα αΛΛΙωΣ Π. Τσαλδάρη & 
Ανακρέοντος, πλ. Αγίου Λαζάρου, 
Βύρωνας, 210 7601005, 6984 421880  Ή	
όταν	ο	Κώστας	και	η	Πόπη	
αποφάσισαν	να	ανοίξουν	
το	τέλειο	σουβλατζίδικο!	
Τυλιχτά	με	6	διαφορετικά	
είδη	πίτας,	μαζί	και	ω-
ραίες	σαλάτες,	και	χορτο-
μυζηθροκαλίτσουνα,	και	
πίτα	Καισαρείας,	και	καλό	
κόκκινο	κρασί.	Σε	τιμές	
έξτρα	φιλικές.	œΜ Ξ

PoSTINo (IL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 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	διαμορ-
φωμένο	χώρο	απολαύστε	
εκτός	από	τα	γνωστά	του	
πιάτα	και	την	παραδοσιακή	
vineria	με	αλλαντικά,	τυ-
ριά	και	κρασιά	της	νότιας	
Ιταλίας.	Ανοιχτά	από	13.00.		
œ œ Μ Ξ Κ

ProSoPA   					
Κωνσταντινουπόλεως 4 & Μεγ. Βασιλείου 
52, Ρουφ, 210 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

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
τελευταίων	τριών	δεκαετι-
ών	στο	κέντρο	της	αθηναϊ-
κής	περιπέτειας.	Μeeting	
point	για	όλο	το	κοσμικό,	
πολιτικό,	επιχειρηματικό,	
δημοσιογραφικό	crowd	της	
Αθήνας,	μ’	ένα	chic	κοινό	
που	ορκίζεται	στα	κλασικά	

After theatre γεύση 
Το καλύτερο μέρος μιας θεατρικής παράστασης είναι… το μετά. Που θέ-
λεις να συζητήσεις για όσα είδες. Που τριγυρνούν οι σκηνές στο μυαλό 
σου και θέλεις να μοιραστείς τη συναισθήματά σου. Αν μάλιστα είναι κά-
πως αργά και έχεις αρχίσει να πεινάς, τι καλύτερο από το να σχολιάσεις 
όσα είδες γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο νοστιμιές. Η A.V. σου προτείνει 
τέσσερα εστιατόρια που μένουν ανοιχτά μέχρι αργά, περιμένοντας εσέ-
να και τις θεατρόφιλες ανησυχίες σου. 

NEW TASTE 
Μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της, με πιάτα που σέβονται απόλυτα την πρώτη ύλη 
και λίστα κρασιών από τον ελληνικό αλλά και τον διεθνή αμπελώνα. Θα το βρείτε στο 
ισόγειο του ξενοδοχείου New Hotel, σε έναν καλαίσθητο χώρο με ξεχωριστό design και 
ευγενέστατο προσωπικό. Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 210 3273000 

ΓΑΝΕΜΑ
Νέο στέκι στα Άνω Πετράλωνα, σε έναν ιδιαίτερο χώρο που 

συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με βιομηχανικά υλικά 
και χαλαρή ατμόσφαιρα, ό,τι πρέπει για κουβέντα. Με 
κουζίνα που είναι ανοιχτή μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυ-
χτα, το Γάνεμα θα σας προτείνει νοστιμιές απ’ όλη την 
Ελλάδα (δοκιμάστε σεριφιώτικους μεζέδες) και μια με-
γάλη ποικιλία από ούζα και τσίπουρα, σε τιμές που θα σας 

εκπλήξουν ευχάριστα. Αιολέων 40 & Καλλισθένους, Άνω 
Πετράλωνα, 211 4072325 

ΝΕΟΚ Λ ΑΣΣΙΚΟ 
Συστήνεται ως παραδοσιακό σουβλακο-
πωλείο και σερβίρει μέχρι και τις 2 μετά 
τα μεσάνυχτα, για τους αρκετά βραδι-
νούς. Κεμπάπ, σουτζούκι και τζατζίκι εί-

ναι δικής τους παρασκευ-
ής, προτείνουμε επί-

σης το νοστιμότατο 
πήλινο (συνδυ-

ασμός κρεάτων 
μ ε  κ ό κ κ ι ν η 
σάλτσα με τη 
δική τους συ-
ν ταγ ή)  α λ λά 
και τη μερίδα 

γιαουρτλού, 
ψημένη μπροστά 

σ τα μάτια σας με 
τον παραδοσιακό τρό-

πο σε τσίγκινο σκεύος στα 
κάρβουνα. Καραγεώργη Σερβίας 20 & Λέκ-
κα, 210 3318810-1, www.neoklassiko.gr 

COSCA
Γεύσεις Ιταλίας, σε ένα πολύ καλόγου-
στα διακοσμημένο χώρο στο Κουκάκι, 
πίσω από τη Χαμοστέρνας, που φέτος 
κλείνει έξι χρόνια ζωής. Αυθεντικές σι-
τσιλιάνικες γεύσεις, τολμηροί συνδυα-
σμοί μεσογειακών γεύσεων και κάποια 
εντυπωσιακά, ολοκαίνουργια πιάτα, σε 
ένα εστιατόριο που καταφέρνει να είναι 
πολυτελές αλλά και προσιτό. Πραμάντων 
10, Κουκάκι, 210 9210229 



31 OKΤΩΒΡIOY - 6 ΝΟΕΜΒΡIOY 2013 A.V. 53 

 γεύση οδήγοσ
της	πιάτα	(σούσι,	καρμπο-
νάρα,	φιλέτο	πέτρας)	κι	
έχει	σαν	άλλοθι	την	τούρτα	
φράουλα.	Αέρας	γαλλικού	
μπιστρό,	φοβερή	λίστα	
κρασιών,	τα	σωστά	κοκτέιλ	
στο	μπάρ	περιμένοντας.	
Σάββατο	μόνο	μεσημέρι,	
Κυριακή	κλειστά.			œ œ œ  Ξ A.V.

SANTA BoTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι, 210 
6981.032 
Χαλαρή	ατμόσφαιρα,	αε-
ράκι	στα	μαλλιά,	συγκλονι-
στικά	και	καθόλου	κλασικά	
κοκτέιλ	διά	χειρός	Θοδωρή	
Σίμου	και	μενού	με	τάπας	
και	ισπανικές	γεύσεις.	
Καλοκαιρινή	ποίηση,	σε	
ένα	μπαράκι	που	εκτός	της	
πανέμορφη	ταράτσας	του	
διαθέτει	και	ένα	εξίσου	
εντυπωσιακό	εσωτερικό	
χώρο.	A.V.

ScHooL
 Πλ. Αγίας Ειρήνης 8, Αθήνα, 210 3236711
All	day,	με	χαρούμενο	
ντεκόρ	και	θρανία	για	τρα-
πέζια.	Και	για	καφέ	αλλά	
κυρίως	για	πίτσα,	λεπτή	
τραγανή	και	πεντανόστιμη.	
Και	ωραία	κοκτέιλ.	œ Μ

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

ΣΠονΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7564021 Bραβευμένο	με	
αστέρι	Michelin.	Προ-
σελκύει	μεγαλύτερης	
ηλικίας	κόσμο,	αληθινούς	
connaisseurs.	Λίστα	με	
1.000	(!)	ετικέτες	κρασιού.	
œœœ

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

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.

TEN  					
Πλουτάρχου 10, Κολωνάκι, 210 7210161	
Αν	ψάχνεις	«χαρά»	στο	
Κολωνάκι,	είσαι	στη	σωστή	
διεύθυνση.	Ο	Νεκτάριος	
και	το	Χριστινάκι	θα	αναλά-
βουν	τα	υπόλοιπα.	Στηρίξου	
πάνω	τους	λίγο	πριν	καταρ-
ρεύσεις	από	φαγητό,	ποτό,	
χορό.	Έχουμε	κάνει	σχέση	
destiny	μαζί	τους.	œœ		

TGI FrIdAy‹S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 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	μεξικάνικη	
tortilla	μέχρι	εισαγόμενες	
μπίρες	και	κοκτέιλ	τεκίλας.	
Το	πιο	συμπαθητικό	και	
γελαστό	σέρβις	της	Αθήνας	
και	ντεκόρ	με	αμερικανιές	
που	θες	ώρες	να	το	χαζεύ-
εις.	œΞ Μ A.V.

 
Βορέια

AmIGo LocoS 
 Kύπρου 65A, Γλυφάδα, 210 8983167, 
8943236/ Θηβών 228,Mεγ. Aλεξάνδρου 
70, N. Σμύρνη, 210 9332220 Mεξι-
κάνικες	γεύσεις	και	παρα-
δοσιακή	διακόσμηση	στην	
όμορφη	“casa”	τους	με	τη	
ζεστή	και	φιλική	ατμόσφαι-
ρα.	Δευτ.	έως	Παρ.	από	τις	

6,	n.	Σμύρνη	από	το	
πρωί.œœΣ/K M

ArTIGIANo (LÕ) 
Ζωγράφου, 210 7486888/ Άγ. 
Δημήτριος, 210 9370444/ Ακρό-
πολη, 210 9233303/ Αιγάλεω, 210 
5616400/ Αγ. Παρασκευή, 210 
6086000/ Αχαρναί, 210 2477770/ 
Βύρωνας, 210 7655.519/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Καλλιθέα, 210 
9560300/ Κυψέλη, 210 8833555/ Ν. 
Ν. Σμύρνη, 210 9311480/ Ν. Χαλ-
κηδόνα, 210 2510593/ Πεύκη, 210 
8064199/ Ν. Ψυχικό, 210 6775.400/ 
Νίκαια, 210 4979.600/ Πειραιάς 210 
4525.777/ Χαλκίδα, 22210 60945/ 
Κόρινθος 27410 75100/ Καλαμάτα 
27210 98863 Νόστιμη	ιταλική		
κουζίνα	(τα	μακαρόνια	
τα	βράζουν	τη	στιγμή	της	
παραγγελίας),	κρεατικά,	
μενού	διαίτης	και	παιδι-
κά.	Και	delivery.	œ			

dA VINcI
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρασκευή, 
210 6000102	Πολυεπίπεδος	
χώρος,	ανοιχτός	από	το	
πρωί	για	καφέ	ως	το	βρά-
δυ	για	φαγητό	και	ποτό.	
Και		πολυτελής	αίθουσα	
για	ιδιαίτερο	μενού	και	
αίθουσα	εκδηλώσεων	και	
champagne	hall	για	ποτό	
και	finger	food.	Parking.	
Έως	1.00.	œœ	

FrAGmA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. από τον Άγ. 
Στέφανο, 210 8143.415, 693 2478767 
Μετά	από	ωραία,	κοντινή	
εκδρομή	για	καφέ	και	
μεσογειακές	γεύσεις	με	
θέα	στη	λίμνη	του	Mαρα-
θώνα.	eνημερωμένη	λίστα	
κρασιών,	ωραία	cocktails.	
Aνοιχτό	από	το	πρωί.			œ

Ηα doG 
Ελ. Βενιζέλου 72, Ν. Ερυθραία, 210 
6250702/ A. παπανδρέου 22, χαλάνδρι, 
210 6853040/ Γ. Κουσίδη 20, Ζωγράφου, 
210 7772110	hot	dogs	όπως	
Αμερική.	Έντεκα	διαφορε-
τικά	είδη	σε	λουκάνικα	με	
έξι	διαφορετικές	σάλτσες	
και	chicken	dog	με	λου-
κάνικο	από	κοτόπουλο.	
Ανοιχτό	11.00	-	4.00,	Κυρ.
από	τις	18.00.	

HoT-HoT 
Βρυούλων 3, 213 0246631 
Ο	σεφ	Βασίλης	Χαριτάκης	
θα	σας	προτείνει	Buffalo	
Ribeye	burger,	με	χειρο-
ποίητο,	ζυμωτό	ψωμί,	αλλά	
η	γκάμα	των	burgers	είναι	
μεγάλη	και	πραγματικά	
λαχταριστή.	Μπορείτε,	
βεβαίως,	να	επιλέξετε	
και	από	hot-dogs,	όλα	με	
διαλεχτά	υλικά,	ανάμεσά	
τους	και	βιολογικά.	Σας	
περιμένει	στον	sixties	
ατμόσφαιρας	πολύ	όμορφο	
χώρο	του	όλο	το	24ωρο,	
365	ημέρες	το	χρόνο,	αλλά	
την	απόλαυση	μπορείτε	να	
την	πάρετε	και	στο	σπίτι,	
με	ένα	τηλέφωνο	(delivery:	
12.30	-	1.00).	œX

KINGSIZE BEEr HoUSE 
Σαρδέων 6, Πλ. Ελ. Βενιζέλου, 210 
2510977
Αll-day	μπιραρία	με	70	δια-
φορετικές	ετικέτες	μπίρας,	
ανάμεσά	τους	και	αρκετές	
ελληνικές,	και	πέντε	βαρέ-
λια	draft.	Μαζί,		γερμανικά	
λουκάνικα,	κότσι,	ποικιλίες	
αλλαντικών,	τυριών	και	
κρεατικών.	œ

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

mΠΕρΔΕΜα 
Bασ. Aμαλίας 20, Kηφισιά, 210 8013.853 
Ωραίο	ντεκόρ	μέσα	και	χα-
ριτωμένη	αυλή	για	τις	κυ-
ριακάτικες	λιακάδες.Ελλη-
νική	πολίτικη	κουζίνα,	που	
τιμούν	όλοι	οι	Κηφισιώτες.	
Κυρ.	μόνο	μεσημέρι.		œΚΜ

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

✢  τΣΕκαρΕ το! ✢
ΓέΥΣέιΣ 
ΚρΗτΗΣ 
Δύο παντοπωλεία 

που συστήνουν 

τα μυστικά της 

κρητικής παράδο-

σης στους Αθηναίους άνοιξε η οικογένεια 

Χαλκιαδάκη σε Γλυφάδα και Χαλάνδρι. Τι 

θα βρείτε; Από βότανα μακροζωίας, αγνά 

παραδοσιακά γαλακτοκομικά και μερακλί-

δικους μεζέδες, έως άφθονο κρασί, εξαιρε-

τικό παρθένο ελαιόλαδο, αναψυκτικά και 

χυμούς, όλα με άρωμα Κρήτης. Γλυφάδα: Μ. 

Μπότσαρη 1 & Α. Παπανδρέου, 210 8947832 / 

Χαλάνδρι: Α. Παπανδρέου 68 & Παπανικολή, 210 

6893495, www.facebook.com/kritis.gr 

MELO 
Η αγάπη για τις ελληνικές παραδοσιακές 

γεύσεις, σε ένα μικρό, ζεστό και πολύ 

φιλόξενο χώρο, που μοσχοβολάει από το 

φρέσκο ψωμί, τις αλμυρές και γλυκές πίτες, 

τα κέικ, τα τσουρέκια και τα κουλουράκια. 

Θα βρείτε καρβέλι από αλεύρι σταρένιο και 

ολικής άλεσης, ψημένο σε ξυλόφουρνο, αλ-

λά και ιδιαίτερες νοστιμιές, όπως καπνιστή 

μελιτζανόπιτα με ξηρό ανθότυρο, φανουρό-

πιτα και αρωματικό κέικ λεμονιού. 

Καρελά & Κορδελιού 4, Χαλάνδρι (έναντι νοσοκο-

μείου «Υγεία»), 210 6857041, melolittlebakery.gr 

LABEL 5 
Premium scotch whisky, διαθέ-

σιμο σε περισσότερες από 100 

χώρες, ήρθε και στην Ελλάδα. 

Ένα πολύ ευχάριστο και ισορρο-

πημένο blend, με μια ελαφριά αί-

σθηση καπνού και γεύση μακριά 

και απαλή με νότες ξύλου, που 

στον αριθμό 5 απεικονίζει τις 5 αισθήσεις 

αλλά και τις 5 ηπείρους όπου οι λάτρεις του 

καλού ουίσκι το απολαμβάνουν. 
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musicvoice
το SOUNDTRACK THσ Πολησ

του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου ➜ gdim400@gmail.com

Ο ΘΕΙΟΣ
ΝΩΝΤΑΣ ΞΕΡΕΙ
Φωτό: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

δ
ημήτρης Πουλικάκος. Ροκ θρύλος που 
ακούστηκε προσεκτικά μετά τη συμ-
μετοχή του στην τηλεοπτική «Ανατρο-
πή». Oι δηλώσεις του ταξίδεψαν στα 
social media με την υποσήμειωση: πες 

τα, Μήτσο. Πάντα τα έλεγε ο Θείος Νώντας. 
Τον τελευταίο καιρό παίζει στα Εξάρχεια, στο 
Γκρι Καφέ με τους Κάτω Από Το Δέντρο εκπέ-
μποντας SOS. Φωτογραφήθηκε στο σπίτι του 
για την ATHENS VOICE και μας δίνει την οπτική 
του για την κατάσταση των πραγμάτων. 

Ποιοι είναι οι μουσικοί σας στο νέο σας σχή-
μα; Kαταρχήν δεν είναι μουσικοί μου. Το σχήμα 
λέγεται: Κάτω Από Τό Δέντρο μαζί & ο Μήτs.o.s. 
Είμαστε 5 μουσικοί που δουλεύουμε παρέα. Εί-
ναι ο Παναγιώτης - Τσίκο Κατσικιώτης: μαντολί-
νο, μελόντικα, κρουστά, κιθάρα,  φωνή, ο Γιώρ-

γος - Pfeffer Πιπέρης: κιθάρα, ο Ντίνος Dee-Dee 
Ζούμπερης: μπάσο, κρουστά, φωνητικά και ο 
Δημήτρης Dr Aja Τσουργιάννης: κιθάρα, κρου-
στά, μπάσο, φωνητικά.

Τι ακριβώς εκπέμπετε Kάτω από το Δέντρο; 
Κάποιου είδους SOS. 

Έχετε μεγαλώσει γενιές και γενιές ανήσυχων 
εφήβων. Πώς τους βλέπετε σήμερα; 
Ανήσυχους. 

Πού πρέπει να αναζητηθεί η πηγή του κακού; 
Κυρίως στην έλλειψη πολιτισμικού υπόβαθρου, 
και δεν εννοώ το αρχαίο πολιτισμικό υπόβαθρο. 
Κάποτε είχαμε αρχαίον κάλλος. Σήμερα, και με 
τα καμώματα των την γλώττα περιποιουμένων, 

έχουμε αρχαίο κάλο.

Ποιο θα λέγατε ότι είναι το undergound του 
σήμερα; Ή είναι όλα over; Αν το ξέραμε, δεν θα 
το λέγαμε underground. Πάντως,αυτή η «κρί-
ση», σ’ ένα πράγμα έχει κάνει καλό: Στην παντός 
είδους δημιουργικότητα…

Πώς και κάνατε την τηλεοπτική «Ανατροπή»; 
Οι δηλώσεις σας έπαιξαν πολύ στο διαδί-
κτυο... Δυστυχώς κάποια τέτοιου είδους στιγ-
μιότυπα απλώς ανακουφίζουν, ίσως, επ’ ολίγον. 
Όμως φευ, γρήγορα πέφτουμε πάλι στην ημιμα-
νιοκαταθλιπτική κατάσταση που μας έχουν φέ-
ρει οι φαύλοι που μας κυβερνάνε και η λεγομένη 
Ευρώπη «των λαών» (sic), καθώς και το ξερό μας 
το κεφάλι.

Πάμε ολοταχώς για μεσαίωνα; Ήδη βιώνουμε 
τον ηλεκτρονικό μεσαίωνα.

Τι πιστεύετε ότι πυροδότησε την απόφαση 
για την αντιμετώπιση της ΧΑ; Τα ψηφαλάκια. 
Kυρίως.

Πείτε μας, κύριε Πουλικάκο, καταδικάζετε τη 
βία από όπου κι αν προέρχεται; Όχι. Θα ήταν 
σαν να καταδικάζαμε τον εαυτό μας εις θάνα-
τον. Με βία ανοίγουν τα μάτια μας το πρωί, με 
βία σηκωνόμαστε και με βία περπατάμε. Η ζωή 
η ίδια είναι μια βίαιη διαδικασία, απ’ αρχής μέχρι 
τέλους... Ενθυμού το Big Bang!

Info Γκρι Καφέ, Θεμιστοκλέους 80, πλατεία Εξαρ-
χείων. Έναρξη χαλαρά κατά τις 21.30. Στις 3/11.
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ciTy beAT
του παναΓιώτη μΕνΕΓου

Την προηγούμενη εβδομάδα 
είχαμε δύο Halloween πάρτι 
(σε Second Skin και Death 
Disco) που βιάστηκαν με επι-
τυχία να γιορτάσουν πρόωρα 
την «αμερικάνικη αποκριά». 
Μάλλον βρήκαμε λοιπόν άλ-
λο ένα party pattern για τα ε-
πόμενα χρόνια, αν συνυπολο-
γίσει κανείς ότι αυτή την Πέ-
μπτη έχουμε άλλα τρία, ακρι-
βώς την ημερομηνία (31/10) 
που στις ΗΠΑ σερβίρουν κο-
λοκύθα ❱❱ Στο 6 d.o.g.s. θα ’ναι 
όλοι βαμμένοι και στα decks η 
μάχη BO.CA.DA. (Bolas, Cat 
Black, Dagritzikos) vs Λατέρ-
νατιβ θα διεξαχθεί σε horror 
«Spooktacular» 
πλαίσιο (free) ❱❱ 
Στ ο  Ρ ο μ ά ν τ σ ο, 
το ίδιο βράδυ, το 
καθιερωμένο ε-
τήσιο πάρτι της D’ 
Arcy Foxx με κω-
δικό «All Things 
Dark», δισκοθέτες 
τους Dynamons, 
Chris Contos, Oh 
Yeah, Kormoranos 
και Clubkid, video 
installations και λοι-
πές εκπλήξεις (free) 
❱❱  Στο δε ΤΩΡΑ!Κ44 

το Halloween Ball επιμελού-
νται οι Berlin Brides, ετοιμά-
ζοντας ένα ζοφερό live, με dj 
set από τον Spyreas Sid των 
Cyanna (free) ❱❱Α, παίζει άλλο 
ένα Halloween πάρτι. Το Σάβ-
βατο στο Bios με ελεύθερη 
είσοδο και τη φροντίδα των 
Say What ❱❱ Μένουμε Ανα-
ξαγόρα και Ρομάντσο για το 
YesItDoes!!SureItDoes!! πάρτι 
του Νοεμβρίου. Καλεσμένος 
την Παρ. ο Kiwi, κατά κόσμον  
Alex Warren, ένας τύπος που 
ξεκίνησε φωτογραφίζοντας 
την υπόγεια λονδρέζικη σκη-
νή και κατέληξε dj στα hip 
clubs του Dalston και 

παραγωγός σε φημισμένα 
labels, όπως η Kitsuné. Παίζει 
χορευτικά και πολυσυλλεκτι-
κά και θα τον συνοδεύσουν οι 
Bad Spencer και Chris Contos 
(free) ❱❱ Κι άλλος εκλεκτός κα-
λεσμένος το Σάβ. ο Stephan 
Bodzin στο 7 Sins. Γερμανός 
dj/παραγωγός, υπεύθυνος 
για τον «ήχο της Βρέμης» 
(ναι, υπάρχει τέτοιος), εξαι-
ρετικός remixer (μοναδική η 
δουλειά  που συνυπέγραψε 
στο «Everything Counts» των 
Depeche Mode), έκανε πα-
σαρέλα σε όλα τα σημαντικά 
labels των 00s από τη Gigolo 

στην Get Physical (€6) 
❱❱ Τέλος, να σας συ-
στήσουμε το «Πλυ-
ντήριο», το νέο μπαρ 
σε πεζόδρομο του 
Μεταξουργείο (Κο-
λοκυνθούς & Λεον-
νάτου) που έχει για 
σήμα-κατατεθέν... 
ένα πλυντήριο στη 
μέση του. Μαύρες 
κυρίως μουσικές, 
καλά και φθηνά 
ποτά και διάθε-
ση για ξενύχ τι. 
Άφτερ με μια λέ-
ξη...

HALLOWEEN ΜΕ ΓΕΥΣΗ KIWI
Δύο πάρτι με κολοκύθες κι ενάς ÇεξωτικοςÈ κάλεςμενος ςτο YID νοεμβριού

ΑΝΟΔΟΣ LIVe STAGe
πειραιώς 183 & πάλλαντος 
38,  210 34 68100
Σάβ. Σωκράτης Μάλαμας. 
από 2/11.

AN CLUb
Σολωμού 13-15, Εξάρχεια 
31/10: Anathema. 1/11: 
Mikeius, Maliatsis, Jeremy 
& Tiny Jackal.

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ LIVe
Ελασιδών 6, Γκάζι, 
210 3251271
Σάβ. Ευρυδίκη. Tρ.  Jazz It 
Up! Nights. ΜΚ Αcoustic 
Quartet.

ΑΦΑΝΕΙΣ
κωλέττη 14, Εξάρχεια 
Σάβ. Xρήστος Νινιός. 

ΒΙΟS 
πειραιώς 84, 210 3425335 
1/11: Beatquick 
Showcase. Q.B. Mix, 
Madness (B Music), MC 
Yinka, Yegor Cergei, Kill 
Emil, Mononome, J. Melik, 
Elephant Phinix, Pad Trio, 
Billa Qause. 2/11: Rewind 
Guaranteed ft. Blend 
Mishkin & Mr. Soundproof. 
2/11 Front: Halloween 
Party with Say What. 

bIOS ROMANTSO 
αναξαγόρα 3-5, ομόνοια
1/11: Yes It Does!! Sure It 
Does!!  presents Kiwi 2/11: 
Bad Kidz. 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ LIVe STAGe
Kασσάνδρας 19, 
210 3473835
παρ. & Σάβ. Αντύπας - 
Κουρκούλης - Ηλιάδη. 

ΓΥΑΛΙΝΟ MOYΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
λ. Συγγρού 143, ν. Σμύρνη, 
210 9316101 
Σάβ. Μανώλης Μητσιάς 
- Αφροδίτη Μάνου - Γιάν-
νης Μηλιώκας. 
Upstage. 1/11: Encardia. 
Σάβ. Λένα Αλκαίου, Πένυ 
Ξενάκη, Μαρία Κανελλο-
πούλου.

De LA LUZ
Aκτή Δηλαβέρη 9, 

μικρολίμανο, 210 
4111446

6/11: Alekos Vretos 
Quartet. 

eNZΖO De CUbA
αγ. παρασκευής 70-72, πε-
ριστέρι, 210 5782610 
πέμ. νoche Latino με την 
Mariela Nelson. παρ. 
Pedro Santana + Xoρόρα-
μα dance team. Σάβ. Pedro 
Santana. κυρ. Bachata, 
Kizomba & Dembow Night 
Pedro + Vaso Vilegas. 
Δευτ. Βrasilian Party . Tρ. 
Salsa Romantica. Tετ. Los 
Locos. 
Club: πέμ. Βασίλης Δήμας. 
Δευτ. Zωντανή ελληνική 
βραδιά. Tρ. Νοτική Βραδιά 
αφιέρωμα. Tετ. «Δύσκολη 
νύχτα». παρ. «Greek Style 
Edition». κυρ. So Sexy 
Sundayz. 

FAUST
καλαμιώτου 11, μοναστη-
ράκι, 210 3234095
πεμ. «14G». 5/11: Los 
Dos O Mas.τετ. Οpera 
Chaotique.   

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, πλατεία 
Εξαρχείων, 210 3800070
Δευτ. Lindy Hoppers. 
2/11: Penny and the 
Swingin’ Cats. 

FUZZ 
πειραιώς 209 & πατριάρ-
χου ιωακείμ 1, ταύρος, 
210 3450817
2/11: Blend presents 
Chris Liebing-Heartthrob-
Mikee-Manolaco. 

GAZARTe 
Βουτάδων 32-34, Γκάζι 
2/11: Νίκος Ξυδάκης - 
Σταύρος Λάντσιας.

HALF NOTe
Tριβωνιανού 17, μετς, 
210 9213310
31/10: Dimitris Kalantzis 
Quintet & Soul Station 
Band 1/11: Cinema 
Paradiso. 2-5/11: Bilal. 
3/11: Duo Fina (18.00). 
6/11: Όλοι το προτιμούν 
παλιό. 

IN VIVO 
X. Tρικούπη 79 & μεθώνης, 

Εξάρχεια, 210 3822103
2/11: Blues Therapy.

ΚΟΟ ΚΟΟ
Iάκχου 17, Γκάζι, 
210 3450930  
31/10: Halloween Trash 
Party. 1/11: Eκμέκ, Βαγγέ-
λης Μαρκαντώνης. 2/11: 
Dance Crisis Carnival. 

ΚΥΤΤΑΡΟ
Hπείρου 48, 210 8224134
1-2-3/11: No Remorse 
Fest. 

 PASSPORT 
καραΐσκου 119, πλ. κοραή, 
πειραιάς, 210 4296401
Σάβ. Nατάσσα Μποφίλιου. 

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
μαρίνου αντύπα 38, ηλιού-
πολη, 210 9750060
31/10: Bασίλης Φλώρος. 
Δευτ. παράσταση για την 
Κατερίνα Γώγου με τη 
Μυρτώ Αλικάκη. 24/10: 
Bικτώρια Ταγκούλη. 1/11: 
Χάρης Μακρής  2/11: 
Χαΐνηδες. 

SIX D.O.G.S
αβραμιώτου 6-8, 
210 3210510
1/11: Συνθετικοί. 2/11: 
Fuzzy Nerds. 4/11: Pan 
Pan. 5/11: Appleseed Cast 
- Satelights.  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή και Θαρύππου 35-
37, 210 9226975  
κΕντρικη Σκηνη παρ. 
Χρήστος Θηβαίος - Μίλτος 
Πασχαλίδης. Σάβ. Bασίλης 
Παπακωνσταντίνου. PLUS  
πέμ. Σαββέρια Μαργιολά. 
παρ. Κίτρινα Ποδήλατα. 
Σάβ. Ησαΐας Ματιάμπα - 
Μύρωνας Στρατής. κυρ. 
Μαρία Παπαγεωργίου. 
Δευτ. Λεωνίδας Μπαλά-
φας. CLUB . 31/10: Ένα 
Βήμα Μπροστά. 24/10: 
Μανώλης Φάμελλος & 
Νalyssa Green, Φοίβος 
Δεληβοριάς. παρ. & Σάβ. 
House Band. τρ. Bίκυ 
Καρατζόγλου -– Άρης 
Πλασκασοβίτης. τετ. Idra 
Kayne. 

STEP BY STEP 

Σωκράτου 4, Χαλάνδρι, 
213 0278376
πέμ. Κωνσταντίνος Θα-
λασσοχώρης.  

ΤΩΡΑ Κ44 
Kωνσταντίνουπόλεως 
44, Γκάζι
31/10: Berlin Brides 2/11: 
Liebe.

ZeRO
M. αλεξάνδρου 120, κερα-
μεικός, 213 0237420
1/11: Monovine –The 
Velvoids.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΙΑΝΟΣ
Σταδίου 24, 2103217810
1-3/10: Aφιέρωμα στον 
Ρίτσο. 

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282000 
31/10: Ορχήστρα του 
Φεστιβάλ Βουδαπέστης. 
2/11: η Καμεράτα - Ορχή-
στρα των Φίλων της Μου-
σικής παρουσιάζει «το 
χαμόγελο της τζοκόντας» 
του μάνου Χατζιδάκι. 
2/11: Kουαρτέτο Εγχόρ-
δων Kroger και Δανάη 
Καρά. 5/11: Eλληνικό 
Συγκρότημα Σύγχρονης 
Μουσικής σε έργα Στρα-
βίνσκι.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ελευθερίου Βενιζέλου 63-
71, Nέα ιωνία, 
210 2710 472 
4/11: Melentini. 

PUbLIC
πλ. Συντάγματος
5/11: Δημήτρης Καλατζής: 
«Mano’s» - A jazz tribute to 
Manos Hadjidakis.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ
λ. Συγγρού 107-109, 
210 9005800
5/11: ο Bill Fontana 
(καλλιτέχνης ήχου, ηπα) 
θα συνομιλήσει με τον 
Subodh Patil (θεωρητικός 
κοσμολόγος στο CERN, 
ινδία). •

μουσίκεσ σκηνές live

Σ
υνεχίζεται για επτά ακόμη Σάββατα η παράσταση των Θέμη καραμουρατίδη, Γεράσιμου 
Ευαγγελάτου «πάμε Ξανά», με την πολυζητημένη και πολυταξιδεμένη νάτασσα μποφί-
λιου και τη συμμετοχή του Στάμου Σέμση. ακουστικό πρόγραμμα, διαφορετικές εκδοχές 
των τραγουδιών και update από το νέο άλμπουμ «Άνω τελεία». 

 
PASSPORT, καραΐσκου 117, πλατεία κοραή, πειραιάς, 210 4296401. Έναρξη 21.30. Είσοδος €12 μπαρ, 20 σε τραπέζι με ποτό

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ÇΠαμε ξαναÈ

Κiwi
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Κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες (και για 

τους σωστούς ή πιθανότερα για τους λάθος λό-

γους, το χαρακτηρισμό της «ταινίας σκάνδα-

λο»). Όμως πριν και μετά από αυτό, η «Ζωή της 
Αντέλ» ήταν και θα είναι ένα φιλμ που δεν σου 

αφήνει καμιά αμφιβολία για την αξία και το ε-

κτόπισμά του, την κληρονομιά που θα αφήσει. 

Η ιστορία δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή: 

Ένα κορίτσι στην τελευταία τάξη του σχολείου 

προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του όσο πιο φυ-

σιολογικά μπορεί, μέχρι τη στιγμή που έξω από 

το προαύλιο βλέπει ένα άλλο, λίγο μεγαλύτε-

ρο, με μπλε μαλλιά να το κοιτάζει. Αμέσως όλα 

όσα έμοιαζαν λάθος βρίσκουν το νόημά τους: 

οι άβολες σχέσεις με τα αγόρια, η αίσθηση πως 

κάτι λείπει. Η Αντέλ και η Έμα θα ερωτευθούν 

βαθιά και μαζί θα εξερευνήσουν μια άγνωστη 

περιοχή, αυτή του παράφορου έρωτα και του 

κόσμου που χτίζεις «μαζί». Ο Κεσίς θα τις ακο-

λουθήσει σε απόσταση αναπνοής στις πιο μι-

κρές λεπτομέρειες αυτής της σχέσης, στις πιο 

προσωπικές στιγμές, στην πιο βαθιά κατανό-

ηση μιας διεργασίας που δεν είναι απλά ένας 

τρελός έρωτας, μα μια ενηλικίωση, μια συναι-

σθηματική εκπαίδευση δυο γυναικών στην πιο 

ξεκάθαρη, συναρπαστική, συγκινητική, αψεγά-

διαστη εκδοχή της. Μέσα από μια απλή ιστορία, 

μια σπουδαία κινηματογράφηση και δύο σαρω-

τικές ερμηνείες από τις πρωταγωνίστριές του, 

ο Κεσίς κατορθώνει να χτίσει την πιο ζωντανή, 

«σωματική», αληθινή ταινία που είδαμε εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια και μαζί την πιο γοητευτι-

κή απεικόνιση ενός ταξιδιού συναισθηματικής 

και πνευματικής ωρίμανσης. Η «Ζωή της Αντέλ» 

είναι μία από εκείνες τις σπάνιες ταινίες όπου 

τίποτα δεν δείχνει λάθος και που κατορθώνει, 

για 2 ώρες και 59 λεπτά που κυλούν σαν σε μια 

στιγμή, να σε αποκόψει ολοκληρωτικά από την 

καθημερινή σου ζωή για να σου επιτρέψει μέσα 

από την ιστορία των δύο κοριτσιών στην οθόνη 

να κοιτάξεις τη μεγαλύτερη εικόνα της με διαύ-

γεια και τόλμη, με συγκλονιστική καθαρότητα 

και ένταση. Μέσα από το πρίσμα ενός σπουδαί-

ου, μεγαλειώδους σινεμά.

cinevoice
 * ΑδιΑΦΟρΗ 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλΗ 

 **** ΠΟλύ ΚΑλΗ 
 ***** έξΑιρέτιΚΗ

☛  Αντέλ, τι άλλο;του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ÇΣου αρέσουν 

τα μαθήματα 

φιλοσοφίας;È

Στη ÇΖωη τη ΑντέλÈ, η Έμα βοηθά 

την Αντέλ στις σχολικές της 

εργασίες. Με το δικό 

της τρόπο.

AκόμηcriticÕs CHOICE

Η αθωότητα επιστρέφει

Η ζωή της Αντέλ (La vie dÕ adeLe) *****
ΣκηνοθεΣίΑ: Αμπντελατίφ Κεσίς

Με τίΣ: Αντέλ Εξαρχόπουλος, Λεά Σεϊντού

>>> Υποψήφιο για Όσκαρ 

ξενόγλωσσης ταινίας, το 

«Κον-Τίκι» (Kon-Tiki) ** ½  

των Νορβηγών Γιοακίμ 

Ρόνινγκ και Έσπεν Σά-

ντμπεργκ είναι μία καλο-

γυρισμένη αλλά εντελώς 

παλιομοδίτικη βιογραφία 

του συμπατριώτη τους 

εθνογράφου Θορ Χέγερ-

νταλ και του ταξιδιού του 

με μια σχεδία από το Πε-

ρού στην Πολυνησία. 

>>> Ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ 

δίνει μια ακόμη επικίνδυνη 

αποστολή στον ασταμά-

τητο Ματσέτε του Ντάνι 

Τρέχο, στο «Machete: Η ε-

πιστροφή» (Machete Kills), 
προσφέροντας ακόμη πιο 

b, ακόμη πιο ξέφρενη και 

υπερβολική δράση. Για fun 

ναι, για λεπτά γούστα όχι. 

>>> O Τζος Ράντορ και η 

Ελίζαμπεθ Όλσεν δοκιμά-

ζουν ένα σύντομο ρομά-

ντζο με διαφορά ηλικίας 

στο «Liberal Arts»** του 

Τζος Ράντορ, μια ελαφρώς 

χαριτωμένη, μα μάλλον 

άνευρη και άτολμη ρομα-

ντική κομεντί που μοιάζει 

να την έχεις ξαναδεί  

πολλές φορές. 

>>> Ο Σιλβέστερ Σταλόνε 

και ο Άρνολντ Σβαρτζε-

νέγκερ βρίσκονται και 

οι δυο στη φυλακή. Επι-

τέλους, θα πείτε, αλλά 

δυστυχώς στην ταινία του 

Μίκαελ Χάφστρομ «Σχέ-

διο απόδρασης» (Escape 
Plan) δοκιμάζουν να το 

σκάσουν. Και κάτι μας λέει 

ότι δυστυχώς θα τα κατα-

φέρουν. 

>>>  Το «Παγιδευμένη Ψυ-
χή» του Τζέιμς Γουάν ήταν 

ένα από τα πιο τρομα-

κτικά θρίλερ που είδαμε 

τα τελευταία χρόνια. Το 

«Παγιδευμένη Ψυχή: 

Κεφάλαιο 2» (Insidious 
2) φιλοδοξεί να είναι α-

κόμη πιο ανατριχιαστικό 

και βασανιστικό για τους 

θεατές που αγαπούν να 

τρομάζουν. 

 

Η Ζωή της Αντέλ
Το χρονικό ενός «σκανδάλου»
Από την πρώτη της προβολή στις Κάννες μέχρι την έξο-
δό της στις αίθουσες, η «Αντέλ» έζησε και εκτός οθόνης 
μια εξίσου περιπετειώδη ζωή...

Π
ριν ακόμη προβληθεί στο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ, 
τον περασμένο Μάιο, οι Κάννες μιλούσαν ήδη για τη 
«Ζωή της Αντέλ». τα βασικά θέματα κουβέντας ήταν 
δύο: από τη μία η τουλάχιστον γενναία διάρκειά της 

που έφτανε τις τρεις ώρες παρά ένα λεπτό κι από την άλλη η 
φήμη για μερικές αληθινά έντονες ερωτικές σκηνές ανάμεσα 
στις πρωταγωνίστριές της Αντέλ Εξαρχόπουλος και Λεά Σεϊντού. 
Μετά την προβολή της, κανείς δεν ασχολιόταν πλέον με το πόσο διαρ-
κεί, παρά μόνο με το γιατί θα πάρει τον Χρυσό Φοίνικα (για το «αν» δεν υπήρχε 
καμιά αμφιβολία). Α, και φυσικά για τις ερωτικές σκηνές. την επόμενη ώρα 
κιόλας, η «Ζωή της Αντέλ» είχε κερδίσει τον τίτλο της ταινίας του φεστιβάλ και η 
Αντέλ έξαρχόπουλος είχε μεταμορφωθεί σε σταρ. Στην έλλάδα, δε, λόγω της 
ελληνικής της ρίζας από τη μεριά της μητέρας της, έγινε μέσα σε λίγες μέρες 
πιο διάσημη κι από τη Βουγιουκλάκη. Στη λήξη του φεστιβάλ το φιλμ φεύγει 
με το μεγαλύτερο βραβείο, τον Χρυσό Φοίνικα, που για πρώτη φορά μοιρά-
ζονται τόσο ο σκηνοθέτης όσο και οι πρωταγωνίστριές του. Η χαρά τους είναι 
πρωτοφανής, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. λίγες μέρες μόνο μετά τη λήξη του 

φεστιβάλ, άνθρωποι από το συνεργείο του φιλμ μιλούν για τις 
άσχημες συνθήκες των γυρισμάτων και τη δεσποτική συ-

μπεριφορά του Αμπντελατίφ Κεσίς, τις αδικαιολόγητες 
υπερωρίες, το κακό κλίμα. Και η Ζιλί Μαρό, δημιουργός 

του κόμικ «Le Bleu Est Une Couleur Chaude» πάνω στο 
οποίο βασίστηκε η ταινία, τον κατηγορεί για ηδονο-
βλεπτική απεικόνιση του λεσβιακού σεξ και για απο-
σιώπηση της πηγής πάνω στην οποία βασίστηκε η 
ταινία του. τα παραπάνω όμως θα έμοιαζαν με θύελ-
λα σε φλιτζάνι μπροστά στην αληθινή καταιγίδα που 

θα ξεσπούσε λίγο καιρό αργότερα, όταν οι δύο πρωτα-
γωνίστριές του, μιλώντας για τα γυρίσματα, θα δήλω-

ναν ότι η εμπειρία ήταν φρικτή, ότι ο Κεσίς τους φερόταν 
απάνθρωπα, ότι επέμενε σε ασταμάτητες επαναλήψεις, 

ότι τις εκμεταλλεύτηκε στις ερωτικές σκηνές. Ο σκηνοθέτης 
απάντησε επιτιθέμενος κυρίως στη λεά Σεϊντού, λέγοντας ανάμεσα 

σε άλλα ότι οι εργάτες υποφέρουν κι όχι οι σταρ του σινεμά, και οι καβγάδες 
συνεχίζονται. Η Αντέλ και η λεά χαμηλώνουν τους τόνους, αλλά όχι ο Κεσίς, 
που δηλώνει ότι αν ήταν  στο χέρι του η ταινία δεν θα έβγαινε στις αίθουσες και 
συνεχίζει με επιστολές όπου κατηγορεί όλους όσους «πλήγωσαν» την ταινία 
του. το τοπίο ησυχάζει μόνο όταν η «Ζωή της Αντέλ» βγαίνει επιτέλους στις γαλ-
λικές αίθουσες πριν λίγες μόλις μέρες, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Κι από 
σήμερα, μπορείτε πλέον να τη δείτε κι εσείς, για να ξεχάσετε όλα τα παραπάνω 
και να απολαύσετε μια ταινία που δεν είναι τίποτα λιγότερο από μεγαλειώδης.
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ΑθήνΑς
 
Α ΑΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, Νεάπολη,  210 
6423271

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

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου 3, 
210 6756546

Το Παρελθόν Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:45, 20:20, 22:45 / 
Παρ.-Κυρ. 17:45 / Όλα χάθη-
καν Παρ.-Κυρ. 20:20, 22:30 

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

Αίθ.1 Prisoners Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:15, 22:15 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:15 / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 
15:00 3D / Gravity Σάβ.-Κυρ. 
20:15 3D, 22:15 3D 
Αίθ.2 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:45 / Σάβ. 15:45, 17:45 
/ Κυρ. 11:45, 13:45, 15:45, 
17:45 / Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 19:45, 
21:45, 23:45 
Αίθ.3 Η ζωή της Αντέλ (Κεφά-
λαια 1 & 2) Πέμ.-Τετ. 18:00, 
21:30 / Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Σάβ. 16:00 / Κυρ. 12:00, 
14:00, 16:00 
Αίθ.4 Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 17:40, 20:00, 22:40 / 
Στρουμφάκια 2 μτγλ. Σάβ. 
15:30 / Κυρ. 11:30, 13:30, 15:30 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
210 7782122

Αίθ.1 Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 / Δευτ. 
20:30, 23:00 
Αίθ.2 Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:10, 20:10, 22:30 / 
Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μτγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 18:00 / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:00 3D / Gravity Σάβ.-Κυρ. 
20:15 3D, 22:30 3D 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 210 8108230 

Αίθ.1 Η ζωή της Αντέλ (Κεφά-
λαια 1 & 2) Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:50 / Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:20 
Αίθ.2 Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 20:30 / Παγιδευμένη 
ψυχή: Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 
23:00 / Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:30, 18:30 
Αίθ.3 Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 19:20, 22:10 / Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 μτγλ. Σάβ.-
Κυρ. 17:30 
Αίθ.4 Δον Ζουά Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 22:30 / Παγι-
δευμένη ψυχή: Κεφάλαιο 2 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 20:20 / Σάβ.-Κυρ. 
18:00 Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ.Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D / 
Gravity Σάβ.-Κυρ. 20:15 3D, 
22:30 3D 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
210 6841010

Αίθ.1 Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:30, 22:50 / Εγώ, 
ο Απαισιότατος 2 μτγλ. Σάβ.-
Δευτ. 16:00 
Αίθ.2 Η ζωή της Αντέλ (Κεφά-
λαια 1 & 2) Πέμ.-Τετ. 19:00, 
22:15 / Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D 

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

Θλιμμένη Τζάσμιν Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:20 / Μια στάση πριν 
το τέλος Πέμ.-Τετ. 22:30 

Α ΛΕΞ ΑΝΔΡΑ ne w stAR ARt 
CinemA
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 2109512624

Αίθ.1 Το απαγορευμένο πο-
δήλατο Πέμ.-Τετ. 18:00 / Παι-
δαγωγικό ποίημα - Ο δρόμος 
προς τη ζωή Πέμ.-Τετ. 20:00 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα μτγλ. 
Πέμ.-Τετ. 16:30 / Το τέλειο 
χτύπημα Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ.2 Η Κυρία με το σκυλάκι 
Πέμ.-Τετ. 17:00 / Όλα πάνε 
καλά Πέμ.-Τετ. 21:00 / Ο λαός 
προστάζει Πέμ.-Τετ. 18:30 
/ Παιδαγωγικό ποίημα - Ο 
δρόμος προς τη ζωή Πέμ.-Τετ. 
22:45 

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ 2+1
Αγ. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, 2105813470

Αίθ.1 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:15 / Σάβ.-Κυρ. 16:30, 
18:15 / Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:20 
Αίθ.2 Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Πέμ.-Τετ. 17:00, 18:45 / 
Παγιδευμένη ψυχή: Κεφάλαιο 
2 Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:45 

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, Αθήνα, 210 3221925

Οικογενειακή υπόθεση Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:20, 22:40 

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

Αίθ.1 Μείνε δίπλα μου Πέμ.-
Τετ. 17:10, 19:00 / Η ζωή της 
Αντέλ (Κεφάλαια 1 & 2) Πέμ.-
Τετ. 20:50 
Αίθ.2 Kon-Tiki Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:10, 22:30 

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

Gloria Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:30, 
22:40 

ΒΑΡΚΙΖ Α
Θάσου 22,  210 8973926

Αίθ.1 Βρέχει κεφτέδες 2 μτγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:15 3D / Σάβ.-Κυρ. 16:30 
3D, 18:15 3D / Captain Phillips 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:20 
Αίθ.2 Prisoners Πέμ.-Τετ. 
20:40 / Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15 
/ Βρέχει κεφτέδες 2 μτγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 3D, 18:15 3D 

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

Captain Phillips Πέμ.-Τετ. 
21:00 / Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
(με υπότιτλους) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 
3D / Βρέχει κεφτέδες 2 μτγλ. 
Κυρ. 12:00 3D, 17:00 3D / Εγώ, 
ο απαισιότατος 2 μτγλ. Κυρ. 
14:00 3D 

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

Captain Phillips Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 / 
Παρ.-Κυρ. 18:00 / Όλα χάθη-
καν Παρ.-Κυρ. 20:20, 22:30 

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

Αίθ.1 Όσα φέρνει ο χρόνος 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00, 21:30, 00:00 / Σάβ.-
Κυρ. 19:30, 22:00, 00:30 / 
Στρουμφάκια 2 μτγλ. Σάβ. 
14:50, 17:15 / Κυρ. 12:30, 
14:50, 17:15 
Αίθ.2 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:40 3D / Σάβ. 13:00 3D, 
15:10 3D, 17:20 3D, 19:30 3D / 
Κυρ. 15:10 3D, 17:20 3D, 19:30 
3D / Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τετ. 18:50, 21:40, 
00:20 / Σάβ.-Κυρ. 21:40, 
00:20 / Τρ. 23:00 
Αίθ.3 Prisoners Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ. 15:20, 18:20 / Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 15:20, 18:20, 21:30, 
00:30 / Riddick Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ. 21:20, 23:50 
Αίθ.4 Prisoners Πέμ.-Τετ. 
21:30, 00:30 / Εγώ, ο Απαι-
σιότατος 2 μτγλ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00, 
17:10, 19:20 / Κυρ. 12:50, 
15:00, 17:10, 19:20 
Αίθ.5 Επικίνδυνη οικογένεια 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 21:15, 
23:30 / Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:50, 19:00 / Σάβ. 14:50, 
17:00, 19:40 / Κυρ. 12:40, 
14:50, 17:00, 19:40 / Παγι-
δευμένη ψυχή: Κεφάλαιο 2 
Σάβ.-Κυρ. 21:50 / Σχέδιο από-
δρασης Τετ. 21:15, 23:45 
Αίθ.6 Το κάλεσμα Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10, 20:40, 
23:00 / Σάβ.-Κυρ. 00:10  
/ Παγιδευμένη ψυχή: Κεφά-
λαιο 2 Σάβ.-Κυρ. 19:10, 21:50 
Αίθ.7 Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:10, 21:50, 00:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 00:30 / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 
15:30, 17:45 / Gravity Σάβ.-
Κυρ. 20:00 3D, 22:15 3D 
Αίθ.8 Βρέχει κεφτέδες 2 

μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:50 3D, 18:00 3D / Σάβ. 
13:40 3D, 15:50 3D, 18:00 3D 
/ Κυρ. 11:30 3D, 13:40 3D, 
15:50 3D, 18:00 3D / Η ζωή της 
Αντέλ (Κεφάλαια 1 & 2) Πέμ.-
Τετ. 20:00, 23:20 
Αίθ.9 Σχέδιο απόδρασης Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 16:00, 18:30, 
21:15, 23:45 / Σάβ.-Κυρ. 13:30, 
16:00, 18:30, 21:15, 23:45 / 
Τετ. 16:00, 18:30 / Επικίνδυνη 
οικογένεια Τετ. 21:00, 23:20 
Αίθ.10 Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:40, 
19:30, 22:20 / Σάβ.-Κυρ. 
13:50, 16:40, 19:30, 22:20 
Αίθ.11 Machete : Η επιστροφή 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:30, 22:50 
/ Αεροπλάνα μτγλ. Σάβ. 14:10, 
16:10 / Κυρ. 12:10, 14:10, 16:10 
Αίθ.12 Δον Ζουάν Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:10, 23:10 / Στρουμφά-
κια 2 μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 14:20, 
16:40 
Αίθ.13 Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:20 
Αίθ.14 Δον Ζουάν Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 21:10, 23:10 / Παρ.-
Κυρ. 19:10, 21:10, 23:10 
  
VillAGe 5 CinemAs pAGRAti 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου,  
Παγκράτι, 14848

Αίθ.1 Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
18:00 / Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:10, 00:20 
Αίθ.2 Αεροπλάνα μτγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 17:50 / Σάβ.-
Κυρ. 15:20, 17:20 / Τετ. 17:20 / 
Machete : Η επιστροφή Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 19:50, 22:10, 
00:30 / Σάβ., Κυρ., Τετ. 19:20, 
21:40, 00:00 
Αίθ.3 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 
18:30 / Σάβ.-Κυρ. 15:10, 17:10, 
19:10 / Τετ. 17:10, 19:10 / Σχέ-
διο απόδρασης Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ. 20:30, 23:00 / Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 21:30, 00:10 
Αίθ.4 Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 
19:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 16:30 
3D, 18:30 3D / Τετ. 17:15 3D, 
19:15 3D / Prisoners Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 21:00, 00:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 00:30 / Τετ. 21:15, 
00:15 / Gravity Σάβ.-Κυρ. 
20:30 3D, 22:30 3D 
Αίθ.5 Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 18:45, 21:30, 
00:15 / Σάβ., Κυρ., Τετ. 19:00, 
21:45, 00:30 / Εγώ, ο Απαισιό-
τατος 2 μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 15:00 
3D, 17:00 3D / Τετ. 17:00 3D 

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

Αίθ.1 Βρέχει κεφτέδες 2 μτγλ. 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:45 3D / Σάβ. 15:45, 
17:45 3D / Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 19:45, 
22:00, 00:15 / Εγώ, ο Απαισιό-
τατος 2 μτγλ. Κυρ. 15:45 
Αίθ.2 Όσα φέρνει ο χρόνος 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:00 / Το κάλεσμα Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 22:30 / 
Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μτγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Σάβ. 13:00, 15:00, 
17:00 / Prisoners Σάβ.-Κυρ. 
19:00, 22:10 
Αίθ.3 Δον Ζουάν Πέμ.-Τετ. 
21:20, 23:20 / Επικίνδυνη 
οικογένεια Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 
16:40, 19:00 
Αίθ.4 Σχέδιο απόδρασης Πέμ.-
Τετ. 17:00, 19:20, 21:40, 00:00 
Αίθ.5 Machete : Η επιστροφή 
Πέμ.-Τετ. 21:10, 23:30 / Βρέ-
χει κεφτέδες 2 μτγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10, 19:10 / Σάβ. 19:10 / 
Κυρ. 15:10, 17:10, 19:10 
Αίθ.6 Prisoners Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 21:00, 00:00 / 
Βρέχει κεφτέδες 2 μτγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:50 3D / 
Captain Phillips Σάβ.-
Κυρ. 18:50, 21:30, 00:10 
Αίθ.7 Captain Phillips 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:50, 21:30, 00:10 
/ Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:20, 
18:20 / Gravity Σάβ.-
Κυρ. 20:20 3D, 22:20 3D 
Αίθ.8 Captain Phillips 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 21:00, 
23:40 
Αίθ.9 Machete : Η 
επιστροφή Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:20       

VillAGe AtHens metRO 
mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276,  

Άγιος Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:00, 17:00, 19:00 / Σάβ.-
Κυρ. 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00 / Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 21:00, 
23:45 / Gravity Σάβ.-Κυρ. 
21:00 3D, 23:00 3D 
Αίθ.2 Prisoners Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:30, 23:30 / 
Βρέχει κεφτέδες 2 μτγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:30, 18:30 / Σάβ.-Κυρ. 12:30, 
14:30, 16:30, 18:30 / Captain 
Phillips Σάβ.-Κυρ. 20:30, 23:15 
Αίθ.3 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:00, 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 / 
Επικίνδυνη οικογένεια Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 22:30 
/ Όσα φέρνει ο χρόνος Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00 / 
Prisoners Σάβ.-Κυρ. 20:00, 
23:00 
Αίθ.4 Στρουμφάκια 2 μτγλ.
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:30 / Σάβ.-Κυρ. 11:45, 14:15, 
16:30 / Σχέδιο απόδρασης 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:15, 23:45 
Αίθ.5 Βρέχει κεφτέδες 2 μτγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:30 3D, 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 
11:30 3D, 13:30 3D, 15:30 3D, 
17:30 / Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:50, 00:10 

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

Αίθ.1 Σχέδιο απόδρασης Πέμ.-
Τετ. 21:50, 00:20 • Αίθ.2 Τα βέ-
λη του έρωτα Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:45, 23:00 • Αίθ.3 Λευκός 
οίκος: Η πτώση Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:10 / Σάβ.-
Κυρ. 17:30, 20:10 / Ο τελευ-
ταίος εξορκισμός 2 Πέμ.-Τετ. 
22:50 • Αίθ.4 Βρέχει κεφτέδες 
2 μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:10 3D / Σάβ.-Κυρ. 16:00 
3D, 18:10 3D / Σχέδιο απόδρα-
σης Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:10 • 
Αίθ.5 Machete : Η επιστροφή 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45, 00:00 
• Αίθ.6 Στρουμφάκια 2 μτγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:45 / Σάβ.-Κυρ. 16:30, 18:45 
/ Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:20 • Αίθ.7 Βρέχει κεφτέδες 
2 μτγλ. Πέμ.-Τετ. 17:00 3D, 
19:10 3D / Captain Phillips 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 00:10 
Αίθ.8 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:50 / Σάβ.-Κυρ. 16:40, 
18:50 / Prisoners Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 21:00, 00:00 
/ Gravity Σάβ.-Κυρ. 21:00 
3D, 23:00 3D • Αίθ.9 Σχέδιο 
απόδρασης Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:50, 00:20 • Αίθ.10 Captain 
Phillips Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:30, 23:20 • Αίθ.11 Παγι-
δευμένη ψυχή: Κεφάλαιο 2 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10 / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μτγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40 / Σάβ.-
Κυρ. 16:30, 18:40 • Αίθ.12 
Αεροπλάνα μτγλ.Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 / Σάβ.-
Κυρ. 15:20, 17:20 / Δον Ζουάν 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:30, 23:30 
Αίθ.13 Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 19:45, 22:30 
/ Σάβ., Κυρ., Τετ. 17:00, 19:45, 
22:30 • Αίθ.14 Στρουμφάκια 
2 μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:15 / Σάβ.-Κυρ. 15:00, 
17:15 / Prisoners Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:40 • Αίθ.15 Το κά-
λεσμα Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:10, 
00:30 / Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 

Τετ. 17:40 / Σάβ.-Κυρ. 15:30, 
17:40 
Αίθ.16 Riddick Πέμ.-Τετ. 
18:45, 21:15, 23:45 
Αίθ.17 Τούρμπο μτγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:10, 17:10 / Οι 
μάγοι της μπάλας Πέμ.-Τετ. 
19:15, 21:40, 23:50 • Αίθ.18 
Επικίνδυνη οικογένεια Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:30, 23:50 
Αίθ.19 Όσα φέρνει ο χρόνος 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:10, 23:40 
Αίθ.20 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:10 / Σάβ.-Κυρ. 15:00, 
17:10 / Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 19:40, 
22:00, 00:20    

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

Αίθ.1 Frances Ha Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:20, 20:20, 22:20 / 
Παρ.-Κυρ. 18:20 / Όλα χάθη-
καν Παρ.-Κυρ. 20:20, 22:30  
Αίθ.2 Το Παρελθόν Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:40  

GA Z ARte
Βουτάδων 34, Γκάζι,  210 3452277

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 
1 & 2) Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00, 20:20 / Παρ.-Κυρ. 
16:00, 19:20, 22:30 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650318
 
Αίθ.1 Prisoners Πέμ.-Τετ. 
19:00, 22:10 
Αίθ.2 Θλιμμένη Τζάσμιν Πέμ.-
Τετ. 20:10, 22:30 

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

Αίθ.1 Η ζωή της Αντέλ (Κεφά-
λαια 1 & 2) Πέμ.-Τετ. 18:15, 
21:45 
Αίθ.2 Μείνε δίπλα μου Πέμ.-
Τετ. 18:15, 20:15 / Prisoners 
Πέμ.-Τετ. 22:15 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14,Μαρούσι,  210 8028587

Από τις δύο πλευρές του Αι-
γαίου: Διωγμός και ανταλλαγή 
πληθυσμών, Τουρκία-Ελλάδα 
1922-1924 Πέμ.-Σάβ. 16:45 / 
Κυρ. 11:00, 16:45 / Το Παρελθόν 
Πέμ.-Σάβ. 18:20, 22:30 / Κυρ.-
Τετ. 18:20 / Το απαγορευμένο 
ποδήλατο Πέμ.-Τετ. 20:40 / 
Frances Ha Κυρ.-Τετ. 22:30 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 1 
& 2) Πέμ.-Τετ. 18:00, 21:30 

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

Kon-Tiki Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30  

ΖΕΦΥΡΟΣ (ΘΕΡΙΝΟ)
Τρώων 36, Θησείο,  210 3462677

Ο κλέφτης των ροδάκινων 
Πέμ.-Τετ. 19:00 / Ο λαός προ-
στάζει Πέμ.-Τετ. 21:00  

ΙΛΙΟΝ DiGitAl CinemA
Τροίας 34 & Πατησίων 113,  210 8810602
 
Frances Ha Πέμ.-Τετ. 18:20, 
22:30 / Το Παρελθόν Πέμ.-
Τετ. 20:20 

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 210 3826720

Το Παρελθόν Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00, 19:40, 22:20 
/ Παρ.-Κυρ. 17:45 / Όλα 
χάθηκαν Παρ.-Κυρ. 20:20, 
22:30 

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

Αίθ.1 Prisoners Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00, 22:00 / Όλα χά-
θηκαν Παρ.-Κυρ. 20:15, 22:30 
/ Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μτγλ. 
Παρ. 18:15 / Σάβ. 16:15, 18:15 / 
Κυρ. 12:15, 14:15, 16:15, 18:15 
Αίθ.2 Μείνε δίπλα μουΠέμ.-
Τετ. 18:00 / Η ζωή της Αντέλ 
(Κεφάλαια 1 & 2) Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Prisoners Παρ.-Κυρ. 
23:00 / Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Σάβ. 16:00 / Κυρ. 12:00, 
14:00, 16:00  

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cl Ass Cy tA
Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο ),  

Κηφισιά,  210 6231601

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 1 
& 2) Πέμ.-Τετ. 18:00, 21:30 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenteR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 
1 & 2) Πέμ.-Τετ. 17:00, 20:00, 
23:00 

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

Αίθ.1 Επικίνδυνη οικογένεια 
Πέμ.-Τετ. 21:00 / Το κάλεσμα 
Πέμ.-Τετ. 23:15 / Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 μτγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 
/ Σάβ. 17:00, 19:00 / Κυρ. 
15:00, 17:00, 19:00 • Αίθ.2 
Captain Phillips Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:20 Στρουμφάκια 2 
μτγλ. Σάβ. 16:40 / Κυρ. 12:40, 
14:40, 16:40 • Αίθ.3 Όσα φέρ-
νει ο χρόνος Πέμ.-Τετ. 17:45 
/ Captain Phillips Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:45 / Εγώ, ο Απαισιό-
τατος 2 μτγλ. Σάβ. 16:00 / Κυρ. 
12:00, 14:00, 16:00 • Αίθ.4 
Σχέδιο απόδρασης Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:00 • Αίθ.5 Η ζωή της Αντέλ 
(Κεφάλαια 1 & 2) Πέμ.-Τετ. 
18:15, 21:45 / Βρέχει κεφτέδες 
2 μτγλ. Σάβ. 16:30 / Κυρ. 
12:30, 14:30, 16:30 
Αίθ.6 Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 15:30, 
17:30 / Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 19:45, 
22:00, 00:00 

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemA x Cy tA
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι, 
210 6469398

Από τις δύο πλευρές του Αι-
γαίου: Διωγμός και ανταλλαγή 
πληθυσμών, Τουρκία-Ελλάδα 
1922-1924 Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:15, 22:15 

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
Αίθ.1 Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:30, 
22:20 / Σάβ.-Κυρ. 16:20, 
19:30, 22:20 • Αίθ.2 Θλιμμένη 
Τζάσμιν Πέμ.-Τετ. 20:10 / 
Captain Phillips Πέμ.-Τετ. 
22:20 / Αεροπλάνα μτγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 17:30 • Αίθ.3 Δον 
Ζουάν Πέμ.-Τετ. 20:50, 22:50 
/ Παγιδευμένη ψυχή: Κεφά-
λαιο 2 Σάβ.-Κυρ. 17:50 
Αίθ.4 Machete : Η επιστροφή 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:10, 23:30 
/ Τούρμπο μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:30 • Αίθ.5 Kon-Tiki Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:40 / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μτγλ. Πέμ.-Τετ. 
17:40 3D • Αίθ.6 Μια στάση 
πριν το τέλος Πέμ.-Τετ. 18:10 
/ Μείνε δίπλα μου Πέμ.-Τετ. 
20:10  / Σχέδιο απόδρασης 
Πέμ.-Τετ. 22:10 • Αίθ.7 Βρέ-
χει κεφτέδες 2 μτγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:00 / Πα-
γιδευμένη ψυχή: Κεφάλαιο 2 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:40 
Αίθ.8 Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 20:30 / Παγιδευμένη 
ψυχή: Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 
23:20 / Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:20 / Σάβ.-Κυρ. 16:10, 
18:20 • Αίθ.9 Επικίνδυνο κύ-
κλωμα Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 21:00, 23:00 / Εγώ, ο Α-
παισιότατος 2 (με υπότιτλους) 
Πέμ.-Τετ. 18:50 3D / Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 μτγλ. Σάβ.-
Κυρ. 16:40 3D / Gravity Σάβ.-
Κυρ. 21:00 3D, 23:00 3D 
Αίθ.10 Prisoners Πέμ.-Τετ. 
19:20, 22:30 / Βρέχει κεφτέ-
δες 2 μτγλ. Πέμ.-Τετ. 17:20 
Αίθ.11 Σχέδιο απόδρασης 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:40, 23:10 
Αίθ.12 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:10 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 
19:10 / Rush Πέμ.-Τετ. 21:40  

 ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 210 3622683

Αίθ.1 Μείνε δίπλα μου Πέμ.-
Τετ. 19:20 / Prisoners Πέμ.-
Τετ. 21:30 
Αίθ.2 Θλιμμένη Τζάσμιν Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:15 / Από τις δύο 
πλευρές του Αιγαίου: Διωγμός 
και ανταλλαγή πληθυσμών, 
Τουρκία-Ελλάδα 1922-1924 
Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΟDeOn stARCity
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος  

Κόσμος, 210 6786000

Αίθ.1 Σχέδιο απόδρασης Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:40, 23:10 
Αίθ.2 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ.3 Δον Ζουάν Πέμ.-Τετ. 
18:40, 20:50, 22:50 • Αίθ.4 
Μια στάση πριν το τέλος Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:00 / Αεροπλάνα 
μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:10 
Αίθ.5 Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:20, 22:40 • Αίθ.6 Μείνε 
δίπλα μου Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:10, 22:20 / Σάβ.-
Κυρ. 18:00 • / Βρέχει κεφτέ-
δες 2 μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00 3D / Gravity 
Σάβ.-Κυρ. 21:00 3D, 23:00 3D 
Αίθ.7 Prisoners Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:30 / Βρέχει κεφτέδες 
2 μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:20 3D 
Αίθ.8 Rush Πέμ.-Τετ. 21:40 
/ Τούρμπο μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:30 • Αίθ.9 Επικίνδυνο 
κύκλωμα Πέμ.-Τετ. 21:20 / 
Βρέχει κεφτέδες 2 μτγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:00, 19:10 
Αίθ.10 Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:30, 
23:20 / Σάβ.-Κυρ. 17:40, 
20:30, 23:20 

ΟΣΚ ΑΡ DiGitAl
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 210 
2281563

Νέα και όμορφη Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:25 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 2107511868

Αίθ.1 Το Τελευταίο Μετρό 
Πέμ.-Τετ. 20:20 / Γιο-Γιο 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Ο μεγάλος 
έρωτας Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ.2 (Θ) Κελί 211 Πέμ.-Τετ. 
20:45 

ΣΙΝΕ ΧΟΛ ΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ 
Α ΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, Χολαργός, 
2106525122

Το τέλειο χτύπημα Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00, 20:30, 
22:50 / Παρ.-Κυρ. 18:00 / Όλα 
χάθηκαν Παρ.-Κυρ. 20:20, 
22:30 / Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00 

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Π. Αγίας Τριάδος, Αργυ-
ρούπολη, 210 9927447

Τα παλιόπαιδα Πέμ. 20:15, 
22:30 / Ανάμεσα... Παρ.-Τετ. 
20:30, 22:30 

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ
Κων. Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη, 
210 9313360

Αίθ.1 Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 20:20, 22:50 / Το Παρελ-
θόν Πέμ.-Τετ. 18:00  
/ Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μτγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.2 Frances Ha Πέμ.-Τετ. 
18:30 / Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:40 / Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:30 

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

Αίθ.1 Βρέχει κεφτέδες 2 μτγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10 3D / Σάβ. 13:10 3D, 15:10 
3D, 17:10 3D / Κυρ. 13:10 3D, 
15:10 3D, 17:10 3D, 19:00 / 
Παγιδευμένη ψυχή: Κεφάλαιο 
2 Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00, 21:15, 23:30 / Κυρ. 
21:15, 23:30 • Αίθ.2 Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 μτγλ. Πέμ.-
Τετ. 19:10 / Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:20 / Σάβ. 15:20, 17:20 
/ Κυρ. 13:20, 15:20, 17:20 / 
Σχέδιο απόδρασης Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:20 • Αίθ.3 Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 μτγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 
18:00 / Σάβ.-Κυρ. 14:00, 
16:00, 18:00 / Παγιδευμένη 
ψυχή: Κεφάλαιο 2 Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 21:00, 22:15 / 
Παρ.-Σάβ. 21:00, 22:15, 00:30 
Αίθ.4 Βρέχει κεφτέδες 2 μτγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:50 / Σάβ.-Κυρ. 13:50, 15:50, 
17:50 / Σχέδιο απόδρασης 
Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:40, 22:00 / Παρ.-Σάβ. 
19:40, 22:00, 00:20 • Αίθ.5 
Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μτγλ.
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00 / Σάβ.-Κυρ. 14:30, 16:30, 

18:30 / Captain Phillips Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50, 21:30 
/ Παρ. 18:50, 21:30, 00:10 / 
Gravity Σάβ.-Κυρ. 20:30 3D, 
23:00 3D • Αίθ.6 Στρουμφάκια 
2 μτγλ.Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 13:30, 
15:30, 17:30 / Captain Phillips 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:50, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 22:30 
/ Prisoners Σάβ.-Κυρ. 19:30 • 
Αίθ.7 Αεροπλάνα μτγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 14:20 / Prisoners 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:00 / Riddick Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 23:00 / Σάβ.-
Κυρ. 16:20 / Captain Phillips 
Σάβ. 18:50, 21:30, 00:10 / Κυρ. 
18:50, 21:30 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ι. Οδός 48 & Μεγ.Αλεξάνδρου 134-136,  
2103609695

Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύ-
ει στην Αθήνα Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:00, 21:00, 23:00 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 5, 
Αθήνα,  2103811147

Ο κλέφτης των ροδάκινων 
Πέμ.-Τετ. 18:00 / Ο καλός 
στρατιώτης Σβέικ Πέμ.-Τετ. 
22:15 / Παιδαγωγικό ποίημα 
- Ο δρόμος προς τη ζωή Πέμ.-
Τετ. 20:00 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826873 

Αίθ.1 Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45, 
20:15, 22:40 / Σάβ.-Κυρ. 
17:45 / Gravity Σάβ.-Κυρ. 
20:30 3D, 22:30 3D 
Αίθ.2 Prisoners Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:45, 22:30 / 
Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μτγλ. 
Πέμ.-Τετ. 17:45 / Βρέχει κε-
φτέδες 2 μτγλ.Σάβ. 16:00 3D 
/ Captain Phillips Σάβ.-Κυρ. 
20:15, 22:40 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenteR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222702

Το απαγορευμένο ποδήλατο 
Πέμ.-Κυρ. 20:30 / Το τέλειο 
χτύπημα Παρ.-Κυρ. 18:00, 
22:30 / Κλειστό Δευτ.-Τετ.   

ΦΟΙΒΟΣ DiGitAl CinemA
Εθν. Αντιστάσεως 1, στάση μετρό 
 Περιστέρι, 210 5711105

Captain Phillips Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 20:10, 
22:40 / Σάβ.-Κυρ. 20:10, 22:40 
/ Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μτγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:20 / Βρέχει κε-
φτέδες 2 μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 18:15 

 
ΠροΑςτίων

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

Νέα και όμορφη Πέμ.-Τετ. 
21:00 

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

Ο κανόνας της σιωπής Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:15 / Μπαμπού-
λες Πανεπιστημίου μτγλ. 
Παρ.-Κυρ. 17:15 

ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 / Βρέχει κεφτέδες 2 
μτγλ. Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΠείρΑίΑ

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

Θλιμμένη Τζάσμιν Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ. 19:00 / Νυχτερινό 
Τρ.ένο για τη Λισσαβόνα Πέμ.-
Τρ. 21:00, 23:00 / Τετ. 19:00 
/ Τούρμπο μτγλ. Σάβ.-Κυρ. 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00  / Κλέφτης ποδηλάτων 
Τετ. 21:00 

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

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 
1 & 2) Πέμ.-Τετ. 18:00, 21:30 
/ Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μτγλ. 
Σάβ. 16:00 ●

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

Η Ζωή της Αντέλ *****Μια αληθινά σπουδαία ταινία 

Κον-Τίκι **   Παλιομοδίτικη θαλασσινή περι-πέτεια  στο όνομα της επιστήμης 

Liberal Arts **Κομεντί που δεν κάνει τη  
διαφορά 

Machete: Η επιστροφήΈνοχες απολαύσεις για  υποψιασμένους θεατές

Παγιδευμένη Ψυχή 2Συνέχεια σε μια αληθινά  τρομακτική ταινία

Σχέδιο ΑπόδρασηςΟ Σταλόνε κι ο Σβαρτζενέγκερ μπαίνουν φυλακή

JUst tHe FACts
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APIVITA PROPOLINE 
Κατα της γυναιΚειας Και ανδριΚης τριχόπτωςης 
Αποτελεσματική απάντηση στο πολυσύνθετο φαινόμενο της τριχόπτωσης, για άνδρες και γυναίκες, δίνει η αγωγή Propoline της 

APIVITA. Η σειρά περιλαμβάνει φυσικά προϊόντα, όπως λούπινο, δάφνη και δενδρολίβανο, που αναζωογονούν τη ρίζα της τρίχας,  
προλαμβάνουν τη γήρανσή της και διεγείρουν την ανάπτυξη των μαλλιών, προστατεύοντας παράλληλα από τις επιθέσεις του περιβάλλο-

ντος, ενώ συμβάλλουν και στη μείωση της λιπαρότητας. Όπως και όλα τα φυσικά προϊόντα APIVITA, την αγωγή Propoline θα βρείτε σε  
φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών.  -Νατασσα ΚαρυστιΝου 
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Μη 
χάσεισ!  

Diesel 
skinzee
Chic denim με slim 

εφαρμογή!
 Το νέο denim της 

Diesel είναι κομψό, 
έχει σούπερ στενή 

εφαρμογή σε όλο το 
πόδι, χωρίς όμως να 
είναι στενό και να σε 

σφίγγει στη μέση.  
Θα το βρείτε στο Diesel 
store, Αγίας Σοφίας 12, 

και σε επιλεγμένα 
καταστήματα 

TEZENIS 
SMART 

SHOPPING
Άλλη μία προσφορά 
από τα καταστήματα 

TEZENIS. Για μία 
ημέρα, όποιο σουτιέν 

σας αρέσει από την 
τελευταία κολεξιόν, 
γίνεται δικό σας με 

μόλις €5.  
Save the date: 1/11 

(Καλλιθέα, Eλ. 
Βενιζέλου 106), 2/11 
(Τezenis: Smart Park) 

COSMOTE 
SPOTIFY
Η δημοφιλέστερη 
μουσική υπηρεσία 
στον κόσμο προ-
σφέρεται από την 

COSMOTE σε όλους 
τους συνδρομητές της 

δωρεάν για δύο μήνες και 
σε προνομιακές τιμές στη συνέχεια. Με πρό-
σβαση σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια 
τραγούδια, μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική 
σας playlist με κορυφαία ποιότητα ήχου από 
τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet σας.  
Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε από εδώ: www.
cosmote.gr/spotify, www.whatsup.gr/spotify

WIND 
RuNNING 
TEAM
Με τα χρώματα της 
Wind Running 
Team, για τα παιδιά 

της ΕΛΕΠΑΠ και τη 
ΦΛΟΓΑ θα τρέξουν 

στον κλασικό μαραθώνιο 
Αθηνών 2013, στις 10/11, δεκαπέντε δημοφι-
λείς Έλληνες, μεταξύ των οποίων οι Ν. Δρα-
γούμη, Ν. Κάρτσωνα, Μ. Μπακοδήμου, Φ. 
Σεργουλόπουλος, Σ. Κοσιώνη κ.ά. 

VODAFONE 
Επτά βραβεία, 3 Gold και 4 Silver, κέρδισε η 
Vodafone στο πλαίσιο της διοργάνωσης των 
«Social Media Awards 2013». Η Vodafone στα 
social media:  Facebook: www.facebook.com/
VodafoneGreece. Twitter: https://twitter.com/
VodafoneGR, https://twitter.com/VodafoneCU. 
Youtube: www.youtube.com/VodafoneGreece, 
www.youtube.com//VodafoneCUgr. Instagram: 
http://instagram.com/vodafone_greece, http://
instagram.com/vodafoneCU

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.  
€ 200.000, 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

>  Τ ι  Ν ε ά  < >  A Γ Ο Ρά  <

Tommy Hilfiger
Ένα νέο κατάστημα Tommy Hilfiger στο Βουκουρέστι άνοιξε η 

εταιρεία SARKK ABEE, αποκλειστικός διανομέας του brand σε Ελλάδα, 
Κύπρο, Ρουμανία και FYROM. Πρόκειται για το ένατο κατάστημα 

Tommy Hilfiger στη Ρουμανία, το οποίο λειτουργεί στο νέο εμπορικό 
κέντρο Promenada Mall.

Money back 
Η πρωτοποριακή υπηρεσία που συνεργάζεται 
ήδη με 200 επιχειρήσεις, συνεργάζεται πλέον 
και με την αλυσίδα γυναικείων ρούχων και α-
ξεσουάρ Alexi Andriotti. Προσκομίζοντας τα 
χρησιμοποιημένα εισιτήρια όλων των μέσων 
μαζικής μεταφοράς θα έχετε την ανάλογη έκ-
πτωση. www.facebook.com/MoneyBackGR 
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Σε γνωρίζω...
  

ABILITY. Υψηλών προδιαγρα-
φών 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 διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Τιμές ασυ-
ναγώνιστες! Προλάβετε! Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, Ερμού 
18, Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr

Αβαντάζ. Φιλόλογος 39χρονη 
πανέμορφη, καστανόξανθη, 

με μπλε μάτια, 1.67 λεπτή, 
καλόκαρδη με χιούμορ, ελεύ-
θερη, οικονομικά ανεξάρτητη, 
€1.500 μηνιαίως, σπίτι, Ι.Χ., 
με αγάπη στο διάβασμα και τα 
ταξίδια, ενδιαφέρεται για γνω-
ριμία γάμου με κύριο σοβαρό 
έως 45 ετών ανάλογων προσό-
ντων. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος όροφος, 210 
3620.147, καθημερινές 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Δασκάλα 28χρονη, όμορφη 
με στιλ και θηλυκότητα, τρυ-
φερή, ευγενική, ιδιόκτητο δι-
αμέρισμα, εξοχικό, Ι.Χ., €2.000 
μηνιαίως, μελλοντική ακίνητη 
περιουσία, αναζητά γνωριμία 
με κύριο πανεπιστημιακής 
μόρφωσης, κατοχυρωμένο 
επαγγελματικά και οικονομικά, 

κοινωνικό για γάμο. Βρείτε 
μας στο Facebook. Γραφείο 
Συνοικεσίων «I DO!», Κολωνά-
κι, Αμερικής 19, 6ος όροφος, 
καθημερινά 10:00-20:00, 
213 0260.000, 6977 433711, 
τηλ./fax: 216 8001.820, www.
idosinikesia.gr  

Ζήτα μου ό,τι θες

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 Πλη-
ροφορικής (δράση e-gnosis) 
Εκπαιδεύσου τώρα ΔΩΡΕΑΝ 
και απόκτησε αναγνωρι-
σμένο πιστοποιητικό για το 
ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα 
καταβάλλοντας μόνο τα 
εξέταστρα, € 190. Κέντρο Επι-
στήμης Πληροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 210 
5913.349, www.e-kep.gr

Mετρό
27/10 μπήκες Δουκίσσης Πλα-
κεντίας, μιλήσαμε, πριν κατέβω 
Πανόρμου κοιταχτήκαμε, χα-
μογελάσαμε, χαιρετηθήκαμε, 
σε σκέφτομαι συνέχεια από τό-
τε… στείλε μου blackdog812@
windowslive.com 

Del Corso
25/10 μιλούσες με τον ντι 
τζέι, πάνω από 40, κάπως 
μακρύ μαλλί και μάλλον σέξι, 
όπως σε έβλεπα… από πίσω! 
Αν εσύ με είδες κι από μπρο-
στά, στείλε στο 6978 210518. 
Η καστανή με τις μπούκλες

ΓάμόΣ Σπύρόύ-τΖενηΣ
Μελαχρινή θεά με γυαλιά, 
κόκκινη μπλούζα και μαύρο 
παντελόνι, με έστειλες. 
 6977 093396

μετρό
Καθόμασταν απέναντι, μου 
είπες πως γελούσαν τα μάτια 
μου, προτελευταίο βαγόνι, 
αργά. Θα σε ξαναδώ! 

ΦεΣτιβάλ Χρωμάτων
Σε είδα μέσω του πανού, 
καρβουνιασμένο πρόσωπο 
σε απόλυτη αρμονία με το 
κάρβουνο βλέμμα, το δικό 
μου χρώμα ξεθώριασε όταν 
έφυγα, εσύ, ο πολυμήχανος 
διοργανωτής, ξέρεις πώς θα 
το ξαναβρώ; 

ηλεκτρικόΣ
24/10 απόγευμα. Εσύ ξανθιά, 
γαλάζια μάτια, το βλέμμα σου 
με έκανε να ξεχάσω τα υπόλοι-
πα, κατέβηκες Άγ. Νικόλαο με 
τις φίλες σου, φορούσα μαύρο 
t-shirt. agiosnikolaosisap@
hotmail.com 

τάξι
Σε λένε Θοδωρή. Με λένε Ευ-
αγγελία. Με πήρες κούρσα…

IDeal
Συχνάζεις εκεί χωρίς παρέα. 

Αν θέλεις, στείλε μήνυμα 694 
7036498

μετρό
Δευτέρα 14/10, 10 το πρωί 
από Αιγάλεω κατέβηκες Μο-
ναστηράκι, μιλήσαμε δυστυ-
χώς για λίγο, δουλεύεις σε μα-
γαζί με ρούχα. kostas19_08@
yahoo.com 

μετρό
Σύνταγμα προς Ελληνικό. 
Μελαχρινή με ροζ φούστα και 
καφέ καουμπόικες μπότες! 
Δεν έχω σταματήσει να σε 
σκέφτομαι!

Magaze
23/10 μετά τις 6. Έγραφες 
σε laptop, κοίταζες, κοίταζα, 
διάβαζα A.V. Από το διπλανό 
τραπέζι. Αν κατάλαβες, γρά-
ψε εδώ.

μετρό
Ήσουν τόσο όμορφος που… 
μούδιασα ολόκληρη. Εγώ 
κόκκινο μαλλί, κατέβηκα 
Μοναστηράκι. 6940 408443, 
μακάρι να μου ’στελνες.

ΣτάύρόΣ τόύ νότόύ
Πέμπτη, ήμασταν αρκετά 
κοντά… κοιταζόμασταν. Έχεις 
ωραία μάτια, πήγαμε μαζί 
τουαλέτα. Θα το πιάσεις αν 
το δεις.

MoMIx
Παρασκευή βράδυ. Φορού-
σες τα πιο ωραία παπούτσια 
που έχω δει, με πολλά μικρά 
κόκκινα λουράκια. Γενικά 
είσαι από τα πιο ωραία πλά-
σματα που έχω δει… 

ΣτάθμόΣ λάριΣηΣ
Έβγαλες για Θεσσαλονίκη 
μετ’ επιστροφής, με κοίταζες 
συνέχεια, είμαι σίγουρη πως 
δεν ήταν η ιδέα μου. Αν σ’ α-
ρέσουν τα κορίτσια επικοινώ-
νησε, αρκεί να είσαι σίγουρη, 
δεν μπορώ τα μπρος πίσω. 
Κατερίνα

ΔρόμόΣ τόύ τΣάΓιόύ
Αγόρασες λευκό τσάι γιασεμί, 
το αγαπημένο μου. Είμαι η κο-
πέλα που ήταν κάπως υπερβο-
λικά ντυμένη, αλλά είχα πρόβα 
για γάμο φίλης. Με λένε Στέλλα.

άΓρότικη
Αθηνάς, Παρασκευή και 13. 
Ωραίο χαμόγελο, φίλτατε. 
Η κοπέλα με τις τσάντες. 
Whisperious_84@yahoo.gr  

ΣύντάΓμά
Περίμενες το μετρό για Αιγά-
λεω Σάββατο μεσημέρι, κρα-
τούσες κινητό με γαλάζια θή-
κη, φορούσες μαύρη μπλούζα, 
τζιν σορτσάκι, κατάμαυρα 
μαλλιά, νομίζω πράσινα μάτια, 
κρατούσες μαύρη γυαλιστε-
ρή τσάντα και γκρι ζακέτα. 
galaziokinito@yahoo.gr

Blue star
26/8, από Πάτμο, 7 το πρωί. 
Βγήκες με τη βαλίτσα σου 
βιαστική στον Πειραιά, είπαμε 
καλημέρα. Έφυγες βιαστική. 
Μου θύμισες πως κοιταζόμα-
σταν έντονα στο Μemento 
Πάτμου. 6948 040428

όμόνόιά
9/9, 9 το πρωί περίπου. Πε-
ρίμενες έξω από ένα μαγαζί 
με παντόφλες/παπούτσια, 
κάτι τέτοιο, μια φίλη σου και 
πρόσεχες το κόκκινο/ροζ 
με μαύρες βούλες και ρόδες 
βαλιτσάκι της. Είχες μακρύ 
ίσιο καστανό μαλλί, φορούσες 
τζιν σορτσάκι, ροζ μπλουζάκι, 
είχες στην πλάτη ένα καφέ 
σακίδιο/τσάντα, πρέπει να 
ήσουν γύρω στα 18 και ήσουν 
πανέμορφη. Όταν βγήκε η φί-
λη σου πήγατε προς Ομόνοια. 
valitsakimevoules@hotmail.gr

traNzIstor
8/9, φορούσες κόκκινο σορτς, 
ήσουν με κάποια με μαύρο φό-
ρεμα, έπινες μπίρα κοντά στο 
μπαρ. Κοιταζόμασταν κάποιες 
φορές… Αν το δεις…

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...

Cy…clasmen… θείο

Θωμά από Σαλονίκη, θα χαρώ 
να τα πούμε. Περιμένω μήνυ-
μα, 6945 108689

Παγκράτι. Όπου και να βρε-
θώ, παντού εσύ. Τρία χρόνια 
δεν είναι λίγα. Τι φοβάσαι, 
βρε βλάκα; Σ’ αγαπώ «pcu…»

Από ’νειρεμένο νεύμα άρχισε 
αγαπημένο λευκό ιδανικόμ! 

Αυτόνανε ρεύμα τον ολοδια-
πέρασε στιγμιαία! Σαν αγέρας 
(τον) γέμισε αγάπη πάμπολη, 
απίστευτη, ωραιοκαμωμέ-
νη…! ****666

Αχ κοριτσάκι όμορφο/ που το 
μυαλό μου πήρες/ πως θέλω 
να γνωρίσω σε/ να σε κεράσω 
μπίρες. Φορούσες φούστα 
μακριά/ κόκκινα τα μαλλιά 
σου/ με λένε Τάσο και ποθώ/ 
να ’ρθω στην αγκαλιά σου. 

(Για να δεις ότι μπορώ κι εγώ 
να παίζω με τους στίχους…)

Γράφω για σένα στις τουαλέ-
τες των μαγαζιών, όταν με-
θάω σε ψάχνω, τώρα γράφω 
κι εδώ. Δεν ξέρω γιατί το κά-
νω, έλλειψη αυτοεκτίμησης 
ίσως, μπορεί και εξιδανίκευ-
ση, το μόνο που ξέρω είναι 
πως έχω μπλοκάρει μετά από 
σένα. Μαριάννα Χ.

Τα γενέθλια του Smart Park 
Το Smart Park γιορτάζει δύο χρόνια ζωής με ένα full day 

birthday event, με ελεύθερη είσοδο για όλους και κληρώ-
σεις δώρων αξίας άνω των €4.000. Το πάρτι θα ξεκινήσει από 
τις 12.00 με street performers, ενώ από τις 16.00 οι ανοιχτοί 
χώροι του πάρκου θα μετατραπούν σε φυσικά εμπόδια για 
τους καλύτερους Έλληνες αθλητές του parkour. Από την ίδια 
ώρα τις μουσικές θα επιμελείται ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, 
παραγωγός του Athens Radio DJ 95,2, ο οποίος στη συνέχεια θα 
παρουσιάσει ζωντανά την boy-band Boys+Noise και το concert 
act της Demy. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ένα σούπερ σόου 
πυροτεχνημάτων και το Smart Park να υπόσχεται ότι θα συνεχί-
σει στο ίδιο concept: shop, play, enjoy. Το Σάββατο 2/11.

Μη 
χάσεισ!  
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Της Μυρτώς Κοντοβά

©
 K

A
TE

R
IN

A
 M

A
N

O
L

E
S

S
O

U
, w

w
w

.l
em

on
ey

ed
.c

om

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.

Γνωριστήκαμε στο αμφιθέατρο. 
Εγώ την κοίταξα πίσω από τα 
rayban μυωπίας της κι αυτή με 
μιας –θαρρώ καρφώθηκε– στο 
ακριβό του ρολογιού μου. Άτι-

μη πρώτη εντύπωση... Κάτι το τυχοδι-
ωκτικό κρυβόταν στη «λιμπισιάρικη» 
πρώτη ματιά της, μα δεν το παραδέχτη-
κα. Νόστιμη κοπελίτσα αυτή, το αυτό 
κι εγώ, συνεπώς πεσιμιστική η σκέψη 
τούτη για νεανία εικοσιενός και παλλα-
κίδα δεκαεννιά Μαΐων. Τουναντίον...  
Η γλυκιά Μάρω με τα «λεφτά» αισθή-
ματα ήθελε να ’μαι μαζί της καθώς «θα 
εκτιμούσα το ακριβό του χαρακτήρος 
της» κι όχι τα ευειδή καπούλια της. Έτσι 
κι εγώ συναίνεσα κι ακούμπησα δειλά 
το χαρτζιλίκι μου, όπως λέει και το ά-
σμα. Σαν παρατήρησε, όμως, η πονηρή 
πως ξόδευα δίχως φειδώ, την είδε τρό-
ικα κι όλο που επέβαλλε νέους φόρους 
και χαράτσια... Φευ! Μέσα σ’ ένα μήνα, 
ο φορολογούμενος είχε εξαντληθεί, οι 
τσέπες μου είχαν στερέψει περισσότερο 
κι από τα αποστραγγιστικά της Κωπαΐ-
δας κι έτσι στράφηκα σε κάτι πιο τίμιο 
και «value for money». Τώρα πίνοντας 
ζύθο περιπτέρου στο παγκάκι της πλα-
τείας, λιώνοντας στην ταξική καζούρα 
με την «οικονομική» –ουχί φθηνή– 
μου κνίτισσα, συνειδητοποίησα το τσι-
τάτο του Λαυρέντη «στην αγάπη είμαι 
κνίτης» και το ενέταξα στο καταστατικό 
μου, «Περί έρωτος».
Μάρω μου, να πας να αγαπηθείς μ’ ένα 
καλό και πλούσιο αγόρι εξήντα –και 
βάλε– Μαΐων. Ο Αποστόλης σου...

Μα κι εσείς δεν καταστρώσατε εγκαίρως ένα 
σχέδιο success story για την ανάταξη της οι-
κονομίας. Ολόκληρο παράδειγμα κυβερνητι-
κής πολιτικής έχετε μπροστά στα μάτια σας.  
Τι να πω, δεν παραδειγματίζεται αυτός ο λαός 
με τίποτα.
Υ.Γ. Εμ, χρόνια τα λέει ο ποιητής για τα παιδιά 
της ΚΝΕ που λένε στη ζωή το μέγα «ναι»!

Γεια σου, Μυρτώ! Έχω θεματάκι. Είμαι 20, 
είχα διάφορες σχέσεις μέχρι τώρα και 
σχετικά ενεργή σεξουαλική ζωή. Μετά 
από σχέση 1 χρόνου, έμπλεξα με 2-3 κο-
πέλες και ενώ στα προκαταρκτικά είχα 
πλήρη στύση, όταν φορούσα το προφυ-
λακτικό για να κάνω σεξ, η στύση «έ-
φευγε». Μετά τις 2 πρώτες φορές που 
μου συνέβη, άρχισα να αγχώνομαι κάθε 
φορά που ήταν να φτάσω στο σεξ και το 
απέφευγα για να μην ξενερώσω και εγώ 
και η κοπέλα.. 
Ωστόσο, δοκίμασα χωρίς προφυλακτικό 
και όλα ήταν οκ… Τι παίζει;

Άνδρες φίλοι μου που το έψαξαν, ανακάλυ-
ψαν ότι στην πραγματικότητα δεν φρικάρουν 
με το προφυλακτικό αλλά με την αμηχανία 
που τους κυριεύει λίγα δευτερόλεπτα πριν το 
φορέσουν. Κι επειδή έχουν την άλλη να τους 
παρακολουθεί, νιώθουν κάπως σαν να  περ-
νάνε από εξετάσεις, βιάζονται, το κοτσάρουν 

άρον-άρον και μετά γίνεται όλεθρος. 

Μυρτώ, 19 εγώ... 30 αυτός! Είπαμε να το 
ξεκινήσουμε χαλαρά κι ό,τι κάτσει. Βγαί-
νουμε δυο φορές και φιλιά και αγκαλιές, 
αλλά ως εκεί. Πάω εγώ μια βδομάδα Πά-
τρα, μιλάμε, μιλάμε, μιλάμε… και μετά 
χάνεται! Έκανε τα πάντα για να με απο-
φύγει και κάποια στιγμή δεν άντεξα και 
του ’στειλα. Μου λέει «να σε πάρω το 
βράδυ να τα πούμε;» Λέω «ναι». Ε, δεν 
πήρε ποτέ! Και δεν είμαι κι από αυτές που 
τους κόβει να κρατήσουν 30άρη, αλλά, ρε 
συ, πάει, κόλλησα! Κι έφαγα τέτοιο φτύ-
σιμο, αλλά δεν κατάλαβα κιόλας το γιατί!

Άμα το καταλαβαίνατε, σιγά μην κολλάγατε. 
Το φτύσιμο έχει μαγνητικές ιδιότητες.
Υ.Γ. Ξέρετε πολύ κόσμο που να του κόβει να 
κρατήσει κάποιον κάνοντας πολιτική, όταν 
αυτός ο κάποιος είναι το αντικείμενο του πό-
θου τους;

Αγαπητή Μυρτώ, έχω μια σχέση εδώ και 
ένα χρόνο. Στην αρχή το αγόρι μου είχε 
αρκετές ανασφάλειες που του έβγαιναν 
σε έντονη ζήλια. Μετά από προσπάθειές 
μου να του αποδείξω ότι αξίζω την εμπι-
στοσύνη του, αλλά και χωρίς να γίνομαι 
και χαλί να με πατήσει, καταφέραμε να 
ξεπεράσουμε τη φάση ζήλιας του. Ίσως 
φανώ ψυχάκιας, αλλά πώς είναι δυνατόν 
να έγινε ξαφνικά τόσο φυσιολογικός; 
Από τη μια μέρα στην άλλη, γίνεται ένας 
άνθρωπος που φαίνεται τόσο ζηλιάρης 
και εξαρτημένος να μετατραπεί σε άλλον 
άνθρωπο; Από τη μία χαίρομαι, από την 
άλλη τρώγομαι συνέχεια. Με λίγα λόγια 
το «μπαλάκι» της ανασφάλειας πλέον 
βρίσκεται από τη δική μου πλευρά, ενώ 
αυτός συνεχίζει να δείχνει τα συναι-
σθήματά του σε πιο νορμάλ ρυθμούς που 
πλέον δεν μπορώ να χαρώ γιατί δεν είμαι 
εγώ ήρεμη και τα εκλαμβάνω αλλιώς... 

Τι «από τη μια μέρα στην άλλη»; Μόνη σας εί-
πατε ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια μέ-
χρι να σας εμπιστευτεί και να ξεπεράσετε τη 
ζήλια του. Ζηλεύουμε όταν νιώθουμε ότι ο άλ-
λος δεν είναι δικός μας. Στην περίπτωσή σας, 
φαίνεται πως το «μαζί» δούλεψε μια χαρά. 

Μυρτώ μου, θέλει να μιλάμε βρώμικα 
στο σεξ, αλλά εγώ δεν έχω συνηθίσει 
ούτε να μου ρίχνουν ούτε να ρίχνω μπι-
νελίκια. Πώς να αρχίσω κάτι που μου 
φαίνεται γελοίο;

Ε, καλά δεν είπαμε να τον πείτε και Άδωνι με 
το «καλημέρα».  

 
ΑΣΧΕΤΟ. Δηλώνει, λέει, «Ρουμάνος» ο 
Ρουμάνος που νόμιζαν για Μικρό Μπεν 
– τι τραβάει ο έρημος. Αυτό, που έχουν 
αλαλιάσει ό,τι ξανθό παιδί κυκλοφορεί 
στην πιάτσα, είναι σαν σκετς των Μι-
κρών Μήτσων. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Άλλο ένα ακριβές τετράγωνο (το τέταρτο από τα 
επτά), στη 1/11 μεταξύ του Πλούτωνα (στον Αιγό-
κερω) και του Ουρανού (στον Κριό) στις 9° είναι κα-
ταλυτικό για τη ζωή σου αλλά και για τις εξελίξεις 
σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ό,τι δεν αλλάζει, δεν 
προσαρμόζεται, δεν εξελίσσεται, είναι προορισμέ-
νο να εξαφανιστεί. Ευτυχώς σαν Κριός, ακόμα κι αν 
έχεις καταπιέσει τη φύση σου, ξέρεις ότι οι αλλα-
γές είναι καλές ακόμα κι αν αρχικά είναι δύσκολες ή 
επώδυνες. Εάν είσαι χωμένος με τα μούτρα σε κάτι 
δημιουργικό κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τη 
φόρα σου. Go for it. Αυτό το τετράγωνο σε πιέζει να 
μπεις στο χορό, να τραβήξεις πάνω σου τους προ-
βολείς και να εκφράσεις όσο μπορείς περισσότερο 
τη μοναδικότητά σου. Είτε είσαι ροκ σταρ, υπάλ-
ληλος, ελεύθερος επαγγελματίας, λολίτα, μποέμ ή 
σπουδαστής, βρίσκεσαι σε άλλη μία κομβική εποχή 
της ζωής σου. Είτε αποφασίσεις να δεσμευτείς είτε 
να χωρίσεις, να αλλάξεις δουλειά ή να ξεκινήσεις 
δική σου, είτε η τύχη σε σπρώχνει να ρισκάρεις 
ή βρίσκεσαι μπροστά σε γεγονότα που ανατρέ-
πουν τη ζωή σου, είναι σίγουρο ότι η πορεία σου 
δεν μπορεί να μείνει ίδια χωρίς να τροποποιηθεί σε 
βαθμό να μοιάζει εντελώς διαφορετική. Εύκολα το 
λες, δύσκολα γίνεται. Όμως είτε αναλάβεις εσύ τις 
πρωτοβουλίες των αλλαγών είτε το σύμπαν, η σύ-
μπτωση, οι άλλοι ή ο Άλλος, μπαίνεις (ξαναμπαίνεις 
δηλαδή) σε μια περίοδο με έντονες αναταράξεις. 
Υ.Γ. Όλοι οι ήρωες στις ταινίες στις πιο δύσκολες 
στιγμές κάνουν χιούμορ – μην το χάνεις τώρα. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Λαμβάνον τας υπόψη πόσο πιεσμένη είναι η 
προσωπική κι επαγγελματική σου ζωή εδώ και 
πολλούς μήνες μπορείς να είσαι ευγνώμων που 
η αντοχή και η υπομονή σου δεν σε έχουν προ-
δώσει και μπορείς ακόμα να συναναστρέφεσαι 
τους άλλους με συγκρατημένη  διάθεση, χωρίς να 
έχεις γίνει ο περίεργος ή η περίεργη που κάθεται 
μόνος/η στο βάθος του πάρτι καπνίζοντας το ένα 
τσιγάρο μετά το άλλο, ή πίνοντας ό,τι πίνεται – τις 
περισσότερες φορές τουλάχιστον. Τώρα έχεις 
να αντιμετωπίσεις μια έκλειψη Ηλίου, έναν ανά-
δρομο Ερμή και τον Βόρειο Δεσμό, όλα μαζί στον 
Σκορπιό. Δηλαδή συμμετρικά απέναντί σου –στον 
τομέα που υπάρχει κάθε σημαντικός άνθρωπος 
στη ζωή σου ή όποιος/α σε επηρεάζει έντονα είτε 
επαγγελματικά είτε συναισθηματικά. Στην ερώτη-
ση τι θα παίξει σε αυτές, η απάντηση είναι μονολε-
κτική και συγκεκριμένη: ΕΝΤΑΣΗ – ανεξαρτήτως 
της τελικής τροπής, θετικής ή αρνητικής, στις σχέ-
σεις σου. Όσο κι αν επενδύεις τεράστια ενέργεια 
στη σταθερότητα και τις αμετακίνητες θέσεις σου, 
βρίσκεσαι στο σημείο που χρειάζεται να αφήσεις 
πίσω σου απολιθώματα του παρελθόντος – είτε 
πρόκειται για σχέσεις είτε για δουλειές ή συμπερι-
φορές. Ναι, σαφώς δεν θα ποδοπατήσεις κανέναν, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η άρρωστη εξάρτηση 
θα υπερισχύσει της ψυχικής σου υγείας. 
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Η έκλειψη γίνεται στον τομέα της εργασιακής πραγ-
ματικότητας και της υγείας, όπου ο Ερμής επίσης 
είναι ανάδρομος και υπάρχει εκεί και ο Κρόνος, ενώ 
ο Άρης στην Παρθένο ανακινεί θέματα οικογένει-
ας, σπιτιού και ψυχολογικής κατάστασης. Παρόλο 
που η κατάσταση στη δουλειά μοιάζει αλλόκοτη 
και προβληματική, οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων 
και από πάνω δεν τραβάνε και αν είσαι ελεύθερος 
επαγγελματίας οι συνεργασίες πέφτουν σε ύφα-
λους, καθυστερούν ή αναβάλλονται, η πεποίθηση 
ότι κάποια πράγματα στη δουλειά σου χρειάζεται 
να αλλάξουν γίνεται βεβαιότητα. Πρόσεξε τις ιώ-
σεις, φρόντισε το σώμα σου, ανάλαβε τα βάρη της 
καθημερινότητας. Όσο κι αν τα πρώτα λεπτά της 
ώρα που ξυπνάς σκέφτεσαι ότι καλύτερα να ξανα-
κοιμηθείς, είσαι ένας στρατιώτης που καλείσαι να 
αποδείξεις την αξία σου. Πήγαινε στο ντους όσο 
πιο γρήγορα μπορείς και πάψε να ταλαιπωρείς τη 
σκέψη σου με ηττοπαθή σενάρια.    

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Από τον Ιούνιο του 2012 που σχηματίστηκε το πρώ-
το τετράγωνο μεταξύ Πλούτωνα (Αιγόκερως) και 
Ουρανού (Κριός) δημιουργώντας κύματα αλλαγής 
και γεγονότα ζωής στις ζωές των παρορμητικών 
ζωδίων (ανάμεσά τους και η δική σου, και κυρίως 
αν ανήκεις στους γεννημένους Ιούνιο και αρχές Ι-
ουλίου), μέχρι τώρα που σχηματίζεται η τέταρτη 
δύσκολη όψη μεταξύ τους (στη 1/11) βρίσκεσαι σε 
κατάσταση διαρκούς αναταραχής. Ο Ουρανός μι-
λάει για ανατροπές στην επαγγελματική ζωή, προ-
σπάθειες αναβάθμισης, υπεράσπιση της θέσης σου, 
συγκρούσεις, αλλαγή κατεύθυνσης, απόλυση, ξεκί-
νημα δικής σου δουλειάς, διάθεση να ελέγξεις εσύ 
την πορεία σου. Ταυτόχρονα ο Πλούτωνας δημιουρ-
γεί ερωτικά πάθη, συναισθηματικές εμμονές, δρα-
ματικούς χωρισμούς ή εντυπωσιακές δεσμεύσεις, 
επαγγελματικούς ανταγωνισμούς, οικονομικές ανα-
ταράξεις. Ανάμεσα σε δύο άκρα και με μια έκλειψη 
στον Σκορπιό (3/11) να σε αποσυντονίζει δεν είναι 
εύκολο να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, που είναι 
πιο απαραίτητη από ποτέ. Τουλάχιστον μην πάρεις 
καμία τελεσίδικη απόφαση τώρα – μετά τις 10/11. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Αν δεν είσαι στο σπίτι κάνοντας baby sitting, όπως 
πολλοί Λέοντες θα αναγκαστούν να κάνουν, όπως 
και πολλές άλλες δουλειές και βάρη και άγχη και υ-
ποχρεώσεις που θα τους επιβληθούν οικογενειακά 
χωρίς δυνατότητα άρνησης, ή απλώς επειδή δεν 
έχουν καμιά απολύτως διάθεση να βγουν ή να δουν 
κάποιον, αλλά είσαι έξω στην αγορά προβάλλοντας 
τον εαυτό σου, διαπραγματεύεσαι τα ταλέντα σου ή 
προσπαθείς να βρεις την επαγγελματική άκρη σου, 
τότε όλα είναι υπό έλεγχο. Το πιθανότερο όμως με 
την έκλειψη Ηλίου (3/11) και τον Ερμή ανάδρομο 
είναι να μην είναι όλα υπό έλεγχο. Ενώ η εικόνα που 
θα παρουσιάσεις προς τα έξω μοιάζει με αυτή του 
υποδειγματικού επαγγελματία που σε καιρούς κρί-
σης κάνει τα πάντα για να επιβιώσει εσωτερικά, η α-
κτινογραφία σου δείχνει κάποιον/α που αντιμετω-
πίζει κρίσιμα συναισθηματικά ή εργασιακά θέματα 
που μπορεί να είναι τωρινά, αλλά μπορεί να είναι και 
παλιά που ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν. Ναι, δύσκο-
λη η ενηλικίωση σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεσαι.  

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Προσπάθησε να μη γίνει το άγχος υποχονδρία και 
βρες επειγόντως κάποιες διεξόδους ώστε η υπερέ-
νταση της περιόδου –έκλειψη Ηλίου, ο κυβερνήτης 
σου ανάδρομος στον Σκορπιό, ο Άρης εδώ στο ζώ-
διό σου– να μη σωματοποιηθεί ως μήνυμα να ρίξεις 
τους ρυθμούς σου και ως σήμα κινδύνου ότι έχεις 
υπερφορτώσει το νευρικό σου σύστημα. Ναι, δί-
νεις έναν επαγγελματικό αγώνα, τρέχεις, παλεύεις, 
Μην αποκαρδιώνεσαι γιατί  ενώ δουλεύεις σκυλίσια 
το οικονομικό αποτέλεσμα είναι πενιχρό. Χρειάζε-
ται να διατηρήσεις και να αυξήσεις ει δυνατόν το 
πάθος, την αποφασιστικότητα και την  αφοσίωση 
στο στόχο όταν, περνώντας ένα σκοτεινό τούνελ, 
αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι μπορεί και να μην υπάρχει 
φως στην άκρη του. Υπάρχει. Μπορεί να μην αισθά-
νεσαι τη συναισθηματική ασφάλεια που τόσο έχεις 
ανάγκη για να λειτουργήσεις, μπορεί να νιώθεις 
ότι ο μόνος σίγουρος σύμμαχός σου είναι αυτή τη 
φορά αποκλειστικά και μόνο ο εαυτός σου, αλλά 
ξέρε ότι το σύμπαν (ή ό,τι εσύ θεωρείς μεγαλύτερο 
από σένα) δεν εγκαταλείπει όποιον αφήνεται και 
έχει εμπιστοσύνη σε αυτό. Ακόμα περισσότερο δεν 
εγκαταλείπει κάποιον που γεννήθηκε Παρθένος.  

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Τα περίφημα τετράγωνα μεταξύ Πλούτωνα και Ου-
ρανού που σε επηρεάζουν άμεσα εδώ κι ενάμιση 
χρόνο –κυρίως τους γεννημένους τον Σεπτέμβριο 
και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου– έχουν δη-
μιουργήσει μια ρευστή κατάσταση με ανατροπές, 
εκπλήξεις και δυσάρεστα γεγονότα που δεν σε α-
φήνουν να ησυχάσεις. Τώρα πάλι ένα καινούργιο 
σημαντικότατο τετράγωνο (1//11) δημιουργεί ένα 

νέο τσουνάμι εθελουσίων ή αναγκαστικών αλλα-
γών. Έχεις μια τεράστια ανάγκη να φύγεις, να απο-
δράσεις, να δραπετεύσεις. Όμως φαίνεται ότι έχεις 
χειροπέδες σε χέρια και μια μπάλα στα πόδια που 
κάνουν απαγορευτική κάθε σου κίνηση. Τι και ποιος 
σε εμποδίζουν; Έλα να κάνουμε μαζί εικασίες. (1) Η 
επαγγελματική ζωή που σε καθηλώνει απομυζώ-
ντας σου κάθε ικμάδα, αλλά που δεν μπορείς να την 
παρακάμψεις γιατί περιμένεις επιτέλους μια αντα-
μοιβή ή μια εξέλιξη. (2) Η έλλειψη χρημάτων που 
σου δημιουργεί ανασφάλεια και σε αναγκάζει να μη 
κόβεις εισιτήριο στο μετρό. (3) Αυτός ή Αυτή που σε 
παιδεύουν, σε παίζουν, σε εγκαταλείπουν και εσύ 
ελπίζεις ότι αν δείξεις μεταμέλεια και μείνεις ακί-
νητος/η θα τους αναγκάσεις να το ξανασκεφθούν. 
Ή κάποιος που όλο σου διαφεύγει ή έρχεται και με-
τά εξαφανίζεται. (4) Το μυαλό σου, που σκέφτεται 
τόσο γρήγορα και τόσο διαφορετικά μεταξύ τους 
πράγματα που αναγκάζει το σώμα να μην κουνηθεί 
γιατί δεν ξέρει σε ποια κατεύθυνση να πάει. Ουφ…

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Μια έκλειψη Ήλιου (3/11), ένας Ερμής ανάδρομος και 
ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης εδώ στο ζώδιό σου. 
Φρένο γκάζι, γκάζι φρένο, ύστερα τρελή επιβράδυν-
ση κι ύστερα κανείς κανενός. Η πρώτη σου δουλειά 
αυτή την περίοδο είναι να μαζέψεις το μυαλό σου για 
να αντιμετωπίσεις ανθρώπους στη δουλειά που σου 
βάζουν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, κάποιους από 
το παρελθόν που πέφτουν πάνω σου (ή σε θυμήθη-
καν και σου θυμίζουν ό,τι θέλεις να ξεχάσεις συνή-
θως και σπανίως ό,τι χαίρεσαι να θυμάσαι). Θέλεις 
ξάστερο το μυαλό σου για να συγκρατήσεις τις σκέ-
ψεις που τείνουν να γίνουν υπαρξιακές – τι είναι ζωή, 
γιατί κάνω ό,τι κάνω, στα πόσα λάθη καίγεσαι, στις 
πόσες ερωτικές πόρτες μελανιάζει το εγώ σου κλπ. 
Μια έκλειψη ολοκληρώνει μια περίοδο της ζωής μας 
και δίνει την ευκαιρία να πάμε με ό,τι μάθαμε στον ε-
πόμενο κύκλο. Με τα μάτια, την ψυχή και την καρδιά 
σου διάπλατα ανοιχτή χρειάζεται να αντιμετωπίσεις 
τους φόβους, τις σκιές και να ανακτήσεις τη δύναμή 
σου. Πρέπει να αφήσεις πίσω σου οτιδήποτε δεν σε 
πηγαίνει πουθενά –σχέση, δουλειά, ανθρώπους, 
συμπεριφορές, κακές συνήθειες, κολλήματα κάθε 
είδους– και να ξαπανάρεις μπρος.  

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Μάζεψε το κεφάλι σου, τις επιθυμίες για ταξίδια και 
τις φαντασιώσεις για ξαφνικούς έρωτες και επικε-
ντρώσου στα επαγγελματικά. Είναι στα επαγγελμα-
τικά που βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργει-
ας. Ο Άρης στο ζενίθ του ηλιακού σου ωροσκοπίου 
μιλάει για προσπάθειες αναβάθμισης, υπεράσπιση 
της θέσης σου, συγκρούσεις με τους από πάνω και 
ταυτόχρονα η ενεργοποίηση του Σκορπιού, με την έ-
κλειψη Ηλίου (3/11) και τον Ερμή ανάδρομο, επιτείνει 
τις εργασιακές ιστορίες καθημερινής τρέλας προ-
σθέτοντας οικογενειακά προβλήματα, συναισθη-
ματικές επιπλοκές – με το παρελθόν που γυρίζει σαν 
φάντασμα και βοήθεια προς κάθε αναξιοπαθούντα 
που στο πρόσωπό σας βρίσκει μια μητέρα Τερέζα. 
Πρόσεξε να μην μπερδευτείς σε εργασιακές διαμά-
χες, μείωσε την ένταση των διεκδικήσεών σου και 
κάνε υπομονή μέχρι να περάσει η καταιγίδα. Παρό-
λες τις εργασιακές ανακατατάξεις, το επαγγελματικό 
κυματάκι που ξαφνικά μετατρέπεται σε τσουνάμι, τις 
ηλίθιες πολιτικές του γραφείου και τις ναπολεόντειες 

τακτικές των από πάνω σου, ΘΥΜΗΣΟΥ ότι μπορείς 
να παραμείνεις στην επιφάνεια. Ίσως η εργασιακή 
σου επιβίωσή οφείλεται σε τύχη ή είναι αποτέλεσμα 
καλού ενστίκτου, ή οφείλεται στους ισχυρούς δε-
σμούς που έχεις δημιουργήσει με αυτούς που μπο-
ρούν να σε φτιάξουν ή να σε καταστρέψουν. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Θυμήσου ότι τα τετράγωνα μεταξύ Πλούτωνα, που 
βρίσκεται εδώ στο ζώδιό σου, και Ουρανού στον 
Κριό που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του ’12 και συνεχίζο-
νται και τώρα στη 1/11, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους 
γεννημένους τον Δεκέμβρη και στις αρχές Ιανουα-
ρίου, είναι κολοσσιαίας σημασίας για την προσωπι-
κή, επαγγελματική και συναισθηματική σου ζωή. Τις 
περισσότερες φορές οι αλλαγές συντελούνται πολύ 
αργά: σαν Αιγόκερως χρειάζεσαι χρόνο για να προ-
σαρμοστείς, για να πραγματοποιήσεις τα σχέδια και 
να προετοιμαστείς για την καινούργια ζωή. Μερικές 
φορές, όμως, συμβαίνουν ξαφνικά και σε βρίσκουν 
απροετοίμαστο/η. Τώρα, όσο κι αν αποτελείς την 
επιτομή του πολιτισμένου, το εξαίρετο δείγμα  του 
κοινωνικοποιημένου ανθρώπου και υπερηφανεύε-
σαι ότι είσαι υπεράνω των ενστίκτων, είναι γεγονός 
ότι υπάρχουν στιγμές που συνειδητοποιείς με έκ-
πληξη πόσο πρωτόγονος μπορείς να γίνεις. Κανένας 
μας δεν μπορεί να καταπνίξει τη μνήμη των προγό-
νων μας που είχαν σαν αντικειμενικό τους στόχο να 
κυριαρχήσουν και να επιβληθούν σε ένα εχθρικό πε-
ριβάλλον. Φυσικά δεν θα σκοτώσεις ένα δεινόσαυ-
ρο, αλλά τώρα που όλες οι επιθυμίες, τα ένστικτα και 
οι φιλοδοξίες σου αναμοχλεύονται θα απαιτήσεις 
την ικανοποίησή τους με αποφασιστικότητα.   

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Κακά τα ψέματα: Όσο ο Κρόνος θα βρίσκεται στον 
Σκορπιό το θέμα της επαγγελματικής σου επιβίω-
σης είναι παρόν – πηγαινοέρχεται στο μυαλό σου, 
βρίσκεται στις προτεραιότητές σου, αποτελεί ένα 
μόνιμο βραχνά είτε γιατί προσπαθείς να μείνεις 
στην επιφάνεια είτε γιατί αισθάνεσαι ότι τα πράγ-
ματα δυσκολεύουν και πρέπει να βρεις διεξόδους. 
Ξανά τώρα με την έκλειψη Ηλίου και τον ανάδρο-
μο Ερμή στον Σκορπιό βρίσκεσαι σε μια αόρατη α-
ρένα, ένας μονομάχος που τον έχουν πετάξει εκεί 
για να αντιμετωπίσει σαρκοφάγους executives, 
ανισόρροπους πελάτες και αποχαλινωμένα αφε-
ντικά. Μπορείς να νικήσεις; Εξαρτάται. Από το πώς 
έχεις θωρακίσει τη θέση σου, το πόσο πιστεύεις 
ότι μπορείς να τα καταφέρεις και από τις συγκυρί-
ες. Δεν είναι μια καλή περίοδος για κανέναν αφού 
υπάρχει εκνευρισμός, παρορμητισμός και αψυ-
χολόγητες συμπεριφορές. Είναι μια περίοδος που 
χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, αντοχή και καθαρό 
μυαλό. Μη βάζεις στο μυαλό σου υπερβολικά σε-
νάρια. Το έργο το ξέρεις. Δεν πρόκειται να συμβεί 
κάτι που δεν ξέρεις ή δεν έχεις προβλέψει. 
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Κι ενώ ο πειρασμός να μείνεις στο σπίτι μαγειρεύο-
ντας ή παραγγέλνοντας φαγητό για έναν, βλέποντας 
το «Breaking Bad» ή τα νέα επεισόδια του «American 
Horror Story» είναι μεγάλος κι αυτό για να αποφύγεις 
τις τυχόν επιπλοκές, τις παρενέργειες, τις διαφωνίες 
ή τις κακές στιγμές που έχουν οι σχέσεις σου με τους 
άλλους, το βέβαιο είναι ότι νιώθεις πιο γεμάτος ή πιο 
ολοκληρωμένη όταν συνδέεσαι και σχετίζεσαι με 
τους άλλους ανθρώπους. Μμμμμ… Το μόνο μέρος 
που μπορείς να είσαι ευτυχισμένος/η αυτή την επο-
χή είναι στην αγκαλιά κάποιου/ας που θα σε κάνει 
να ξεχάσεις για λίγο αυτή την εσωτερική φωνή που 
σου ψιθυρίζει ότι είναι ένας Άλλος που σου δημιουρ-
γεί συνεχώς προβλήματα, ότι ο Άλλος είναι η κόλα-
ση. Μην ξεχνάς πάντως ότι αυτός ο μήνας, όπως 
και μέρος του επόμενου, είναι Δημόσιοι Μήνες, που 
σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος ανάμεσα σε πολ-
λούς άλλους ανθρώπους με τους οποίους πρέπει να 
συνυπάρξεις με κάθε δυνατό τρόπο. A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Σκορπιέ, είναι πολύ δύσκολο 
να σε νικήσει κάποιος – μόνο ο εαυτός σου 

μπορεί να σε κάνει να φας χώμα. 

ΟΛΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ
Pocket Workshop για την 

Αστρολογία με τον Γιώργο Πανόπουλο 

Σε 8 ξεχωριστές συναντήσεις θα κατανοή-

σουμε τις επιθυμίες μας, θα εστιάσουμε στις 

ανάγκες μας και θα εντοπίσουμε τι μας ενώνει, τι 

μας παιδεύει και τι μας έλκει στις  

συναισθηματικές μας σχέσεις.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: Σάββατο 

2/11, ώρα 16.00-18.30 στο Μικρό Πολυτε-

χνείο (info@mikropolytexneio.gr), 

Πλ. Ασωμάτων 7, Θησείο. 

Info: 210 3252998
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