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«Τα Σινεμά της Αθήνας», το Λεξικό του Δ. Φύσσα στο site της A.V. Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ. 14

Δημήτρης Παπαχρήστος: Η φωνή του Πολυτεχνείου

Του Γιώργου Δημητρακόπουλου, σελ. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟ
Η Σώτη Τριανταφύλλου κλίνει επÕ αριστερά

Του Δημήτρη Καραθάνου, σελ. 24

100 βιβλία για διάβασμα
Των Δημήτρη Καραθάνου, Δημήτρη Φύσσα



2 A.V. 14 - 20 ΝΟΕΜΒΡIOY 2013



14 - 20 ΝΟΕΜΒΡIOY 2013 A.V. 3 



4 A.V. 14 - 20 ΝΟΕΜΒΡIOY 2013

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Το Εξώφυλλο 
μας 
Αυτή την εβδομάδα το 

σχεδιάζει ο Αχιλλέας 

Χρηστίδης. Γεννή-

θηκε στον Πειραιά το 

1959,  ζει και εργάζεται 

στην Αθήνα. Σπούδα-

σε σκηνογραφία θεά-

τρου και μουσική. Στη 

ζωγραφική είναι αυ-

τοδίδακτος. Αυτή την 

περίοδο (14/11 - 10/12) 

πραγματοποιείται 

 ατομική του έκθεση 

με τίτλο «Τα ασπρό-

μαυρα» στην Γκαλερί 

Σκουφά. 

DO IT! Κάθε εβδο-
μάδα ένας 

καλλιτέχνης αναλαμ-
βάνει να σχεδιάσει το 
εξώφυλλο της A.V. Στο 
τέλος της χρονιάς όλα τα 
εικαστικά εξώφυλλα θα 
συγκεντρωθούν για να 
εκτεθούν στο Μουσείο 
Μπενάκη, όπου και θα 
είστε όλοι καλεσμένοι.

Βοήθειααα!

Η βουλευτής του Σύριζα, άθελά της, επανέλαβε 
ό,τι λένε οι πολίτες αυτής της χώρας καθώς άναυ-
δοι παρακολουθούν όσα κωμικοτραγικά διαδρα-
ματίζονται μπροστά τους: Βοήθεια… 

Ο εκφωνητής αποχαιρετάει το ακροατήριό του 

με την ευχή των ανταρτών του Λαϊκού στρατού. 
«Ψυχή βαθιά», βγαίνει στο βουνό, θα συναντήσει 
τον Διαμαντόπουλο, στα «γουναράδικα». Ψυχή 
βαθιά, συναγωνιστές, το σύνθημα γίνεται αφίσα, 
οι στρατιώτες κατεβάζουν την ελληνική σημαία-
κεραία της ΕΡΤ. Ο Καμμένος εκφωνεί το τελευταίο 
διάγγελμα του 1941, οι δυνάμεις κατοχής κατέλα-
βαν το Ραδιομέγαρο, ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ. Η 
Ζωή με μια ντουντούκα φωνάζει βοήθεια, η Ραχήλ 
στα κάγκελα, σκαρφαλωμένη στην πόρτα αναπα-
ριστά τη μεγαλειώδη σκηνή, μια νέα Πέπυ Ρηγο-
πούλου στην πόρτα του Πολυτεχνείου καθώς το 
τανκ του Ντερτιλή ετοιμάζεται να εισβάλει. Είστε 
επίορκοι, φωνάζει, υπηρετείτε τους ανθρώπους 
που κυβερνούν παράνομα τη χώρα. Ψωμί παιδεία 
ελευθερία, φωνάζει ο Στρατούλης, το σύνθημα 
της δικτατορίας, συμπληρωμένο από την αγανά-
κτηση της πλατείας, η χούντα δεν τελείωσε το ’73. 
Χούντα με κοινοβουλευτικό μανδύα καταγγέλλει 
ο Λαφαζάνης, πραξικόπημα, λέει ο Κατρούγκα-
λος με το κύρος του καθηγητή Συνταγματικού Δι-
καίου. 10 μέρες πριν την επέτειο της χουντικής 
επέμβασης στο Πολυτεχνείο, η τροϊκανή κυβέρ-
νηση εισέβαλε με τον ίδιο τρόπο στην ΕΡΤ, πάντα 
επικολυρικοί οι δημοσιογράφοι. Στον ίδιο δρόμο 
που περπατούσε ο ήρωας Γρηγόρης Λαμπράκης, 
στη Μεσογείων, οι νέοι ήρωες, ο Βούτσης, είναι 
έτοιμοι να πάρουν τη σκυτάλη. Όχι στην κρατική 
βία και τρομοκρατία, στην κατάλυση της νομιμό-
τητας και την υπονόμευση της δημοκρατίας από 
την κυβέρνηση των δοσίλογων. Φτιάξτε φυλακές, 
συστήνει ο Παναγούλης, οι υπηρέτες του μνημο-
νίου θα μπουν στα ίδια κελιά που ήταν ο δικτάτο-
ρας Παπαδόπουλος και η παρέα του. Αν δεν τους 
λιντσάρει ο λαός, όπως τον Αμερικανό πρέσβη στη 
Λιβύη. Ο Βασίλης, που ήταν νέο παιδί στη χούντα 
και δεν την ένιωσε, 23 χρονών μωρό, λίγο μεγαλύ-
τερος απ’ αυτούς που ήσαν μέσα στο Πολυτεχνείο, 
χαίρεται που θα ζήσει κι αυτός μια δικτατορία στη 
ζωή του. Λαέ, θυμήσου, το χώμα που πατάς, λευ-
τέρωσε ο Άρης και το ΕΑΜ ΕΛΑΣ, φωνάζουν στην 
Καλαμάτα. Στο Βίτσι και στον Γράμμο σας χώσαμε 
στην άμμο, απαντούν οι απέναντι. 

Βοήθεια. Ζουν ανάμεσά μας. Βοήθεια. Το κακό είναι 
ότι δεν μπορούμε να γελάσουμε, όπως άλλοτε. Δεν 
έχουμε πια χιούμορ, το χάσαμε. Σ’ αυτή τη χώρα 4 
χρόνια τώρα, πολλοί άνθρωποι παλεύουν με τα δό-
ντια να κρατήσουν τη δουλειά τους, να κρατήσουν 
το σπίτι τους, να βρουν μια δουλειά να ζήσουν. Δεν 
μπορούν να γελάσουν. Βλέπουν τη «μονομαχία 
στο Ελ Πάσο» και λένε έλεος, όχι άλλο κάρβουνο, 
φτάνει με την παράνοια τόσα χρόνια. Πες μας κάτι 
σοβαρό. Δεν βλέπεται πια αυτό το έργο. Έχει έρθει 
η ώρα να μιλάμε σαν ενήλικοι, σοβαροί άνθρωποι, 
κι όχι σαν ήρωες ταινίας του Τζέιμς Πάρις. Φίλε, 
έλεος. Αν έχουμε δικτατορία και οι δυνάμεις κα-
τοχής εισέβαλαν στη χώρα, τότε ψυχή βαθιά παλι-
κάρι μου, παραιτήσου και βγες στο αντάρτικο. Μην 
παίρνεις τα 10δες εκατομμύρια κομματικής επιχο-

ρήγησης από τα λεφτά της Μέρκελ, μην εισπράττεις 
το βουλευτικό μισθό πολυτελείας από τους «δοσί-
λογους». Όσους έμπαιναν στη Συμβουλευτική του 
Μαρκεζίνη τους λέγαμε χουντικούς, δεν γίνεται 
αντάρτικο με κρατική επιχορήγηση στα κανάλια 
των τηλεοράσεων. Τι είπες; Πολιτικοί είσαστε, λέ-
τε και μια κουβέντα παραπάνω; Όμως με αυτές τις 
ίδιες κουβέντες, τις ίδιες λέξεις, τα ίδια επιχειρή-
ματα, κάποιοι δέρνουν, μαχαιρώνουν, σκοτώνουν, 
βάζουν βόμβες, δολοφονούν, αυτοκτονούν. Οι λέ-
ξεις στην ταραγμένη εποχή μας, στη διαταραγμένη 
κοινωνία μας, είναι σφαίρες. Είσαι σίγουρος ότι θες 
εσύ να προμηθεύσεις τα πολεμοφόδια; 

Ζούμε μια κομβική στιγμή ως κοινωνία. Πέσαμε 
από τον γκρεμό, φτάσαμε στον πάτο και τώρα 
ήρθε η στιγμή να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. 
Θα μείνουμε εκεί, στη μιζέρια, ή θα αρχίσουμε 
ξανά να ανεβαίνουμε προς τα πάνω; Η ιστορική 
στιγμή έχει αλλάξει. Τώρα ο κόσμος περιμένει 
τις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Πώς θα γίνει, 
πώς θα τα καταφέρουμε. 

Το αντιμνημονιακό μέτωπο δεν υπάρχει ως πο-
λιτικός χώρος, ποτέ δεν υπήρχε. Ήταν απλώς ο 
χώρος υποδοχής των αντιδράσεων μιας ανυπο-
ψίαστης, ανέμελης κοινωνίας που έπεσε ξαφνικά 
από το βουνό στην άβυσσο και έπρεπε να εκτο-
νώσει τις πρώτες ψυχολογικές της αντιδράσεις. 
Την άρνηση και την οργή. Τώρα η κοινωνία ση-
κώνεται ξανά σιγά-σιγά. Κι αυτά που ψάχνει είναι 
η σοβαρότητα, οι προτάσεις, το εθνικό σχέδιο. Το 
2010 και το 2011 είναι χθες, αλλά σε πολιτικό χρό-
νο είναι αιώνες μακριά. Δεν επαναλαμβάνονται. 
Το αντιμνημονιακό μέτωπο, ο Σύριζα, η Χρυσή 
Αυγή, ο Καμμένος… μόνο να γράψεις αυτά τα τρία 
ονόματα μαζί δίπλα-δίπλα, καταλαβαίνεις την 
αδιέξοδη παλαβομάρα της κατασκευής «αντι-
μνημονιακό μέτωπο». Ο Σύριζα, λοιπόν, βρίσκε-
ται επίσης σε ένα κομβικό σημείο. Πρέπει τώρα 
να πει μερικά πράγματα, τι κάνουμε τώρα, ποια 
Ελλάδα θέλουμε για το μέλλον. Μπορεί να αρέ-
σουν στον ελληνικό λαό, μπορεί να μην αρέσουν. 
Αλλά αυτά που έλεγε μέχρι τώρα ήταν για άλλη 
εποχή. Όπως το 2010 η κοινωνία δεν ήθελε να 
ακούσει καμία λογική φωνή, ήθελε μόνο βρισίδι 
να ξεσπάσει, εχθρούς να κατηγορήσει, έτσι τώρα 
δεν αντέχει άλλο την παράνοια του καφενείου, 
την τσάμπα μαγκιά των τηλεοπτικών παραθύρων. 
Θέλει προτάσεις, νέες ιδέες. Αλλιώς, ο Σύριζα το 
έχει ξαναδεί το έργο, το 2008. Όμως τώρα είναι α-
κόμα σοβαρότερα τα πράγματα, γιατί αυτή η ανά-
γκη δεν έχει καν να κάνει με εκλογικές νίκες. Αν 
νικήσει έτσι όπως είναι, τα προβλήματα που θα 
αντιμετωπίσει, κι εμείς μαζί του, θα είναι τέτοια 
που τα σημερινά θα μοιάζουν παιχνιδάκι. 

Τα κόμματά μας οφείλουν να ενηλικιωθούν γιατί 
δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Λειτουργούν ακόμα 
ως παίκτες, μετράνε τις μάρκες, ποντάρουν, κά-
νουν μπλόφες, χωρίς να τους περνάει καν απ’ το 
μυαλό ότι οφείλουν να αλλάξουν παιχνίδι. Όσο 
μένουν έτσι, όσο δεν απαντούν στην ανάγκη της 
κοινωνίας για αλήθειες και σοβαρότητα, η εκ-
κρεμότητα θα συνεχίζεται. Και όλο και πιο συχνά 
θα ακούνε την κραυγή «βοήθεια!». Μόνο που θα 
τη λένε όσοι τους ακούνε. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυροπού-
λου, Γ. Βαλλιανάτος, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης,  
Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης, 

Ν. Δαμίγου - Παπώτη, Γ. Δημητρακόπουλος, Τζ. Δια-
μαντοπούλου, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. 
Ιωάννου, Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανικολού, Σ. Καρρά, 

M. Kοντοβά, Κ. Κουκουμάκας, Σ. Κραουνάκης, Γ. 
Κρασσακόπουλος, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Γ. Kωνσταντι-
νίδης, Λ. Λαζόπουλος, M. Λεάνης, Β. Ματζάρογλου, 
Π. Μένεγος, M. Mηλάτος, Θ. Μήνας, Λ. Μητσάκου, Ι. 
Μπλάτσου, Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. Παναγοπούλου, Γ. 
Πανόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος, Στ. Παπασπύρου, 
Γ. Παυριανός, Μ. Πιτένης, K.Ρήγος, E. Συναδινού, Ζ. 

Σφυρή, Γ. Σωτηρέλλος, Π. Τατσόπουλος, Κ. Τζήκας, Γ. 
Τζιρτζιλάκης, Δ. Τριανταφύλλου, Σ. Tριανταφύλλου, 
Σ. Tσιτσόπουλος, Δ. Φύσσας, Στ. Χαραμή, Θ. Χειμω-

νάς, Λ. Χουρμούζη 

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους  

Εικονογραφήσεις: Θοδωρής Μπαργιώτας, 
Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart, Β. Γκογκτζιλάς, 

Benoit Paré, art@athensvoice.gr
Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος (Action 

Images) Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκου-
λος, C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 

Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, Π. Βουμ-
βάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος

 
Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης

vkoron@athensvoice.gr
A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου, Γιάννης  

Τσάκαλος, Καρολίνα Νιαμονιτάκη,  
Χάρης Μαρκάκης

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Digital Advertising Manager:  

Αναστασία Μπαφούνη 
Key Account Managers: Χρήστος Πολυχρονίου, 

Ρένα Πανταλέων

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Γιώργος Απέργης, Δημήτρης Καλα-

μάρης, Μιμίκα Τσόγκα, Θεοδώρα Θεμελή  
Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market: 

Μαρία Αυγερινού marketing@athensvoice.gr

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «Kαθημερινές Εκδόσεις AE»
Διανομή: City Promotions

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369,  
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Aγγελίες: 210 3617. 369 / Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής, μπορείτε να ε-

πικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη

Α
ν

Α
κ

Υ
κ

ΛωΣΤΕ ΑΥΤό Τό Εν
Τ

Υ
π

ό
 



14 - 20 ΝΟΕΜΒΡIOY 2013 A.V. 5 



6 A.V. 14 - 20 NOΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

«Γουστάρεις να 
παίξουμε μαζί; Εγώ παίζω 20 

ευρώ το μήνα. Πέντε στήλες. Από 
10 ευρώ ο καθένας. Γουστάρεις;»

(Κοστουμαρισμένος μπράβος με μαύρα γυαλιά μι-
λάει στο κινητό του, έξω από μαύρη λιμουζίνα, 

στην είσοδο ιδιωτικής κλινικής.  
Παρασκευή μεσημέρι)

«Καλά, ο Τσίπρας 
θα βγει. Αλλά ας ελπίσουμε 

αυτοί όλοι στο περιβάλλον του να 
έχουν υγεία. Στα μυαλά, υγεία».

(Ταρίφας, Παρασκευή μεσημέρι, δια-
δρομή Λυκαβηττός-Ψυρρή)

«Όποιος το ’χει, με 
γεια του και χαρά του. Όποιος 

το ’χει και θέλει να το ξαναπάρει 
γιατί του έχει χαλάσει το πρώτο, πάλι 

με γεια του και χαρά του».
(Ο Λιακόπουλος πουλάει βιβλία) 

«Θα του κάνουνε 
λαμπαδοσκοπική 

μέθοδο».
(Κυρία στο κινητό της, στο προαύλιο 

της ίδιας κλινικής)

«Αντώνη, άσε το  
wi-fi και δώσε στο λαό να 

φάει! Χ. Μητσάρας».
(Σύνθημα σε χαρτόνι που κρατούσε  

άστεγος στην Καλλιθέα)

«Αγαπούλα, 
βροχούλα! Αγαπούλα, 

βροχούλα!»
(Δύο κορίτσια περπατώντας κάτω από την 

ίδια ομπρέλα, ενθουσιασμένα με τη 
βροχή, το πρωί της Τετάρτης. 

Ακαδημίας)

BALTHAZAR
Ξανανοίγει το τέμενος ύστερα από δύο χρόνια. 
Αν δεν έχουν περάσει όλοι από εκεί, έχουν 
τουλάχιστον ένα φίλο που έχει περάσει. Το 
ιδανικότερο check point της Αθήνας, μυθικό και 
παταγώδες, ανοίγει σήμερα Πέμπτη σαν κοκτέιλ-
ρέστοραν με τζαζ, σουίνγκ και φανκ μουσικές. 
Αστικές γεύσεις σε τοπ φόρμα, σ’ ένα κτίριο και 
μια ατμόσφαιρα very «Downton Abbey». 
(Τσόχα 27 & Μπουρνάζου)

ATHENS VOICE: 10 ΕΤΩΝ
Το επόμενο τεύχος είναι εορταστικό και συλλε-
κτικό. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη, αν το ψάξετε 
και δεν το βρείτε. Μεριμνήστε έγκαιρα.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Μην αερολογείτε στο τηλέφωνο. Μπείτε κατευ-
θείαν στο ψητό. Οι ΕΥΠατζίδες δεν μπορούν να 
περιμένουν με τις ώρες. 

ΣΟΦΟ TWEET
«Ο μόνος τρόπος να αποφύγεις τη Δευτέρα είναι 
να ψοφήσεις Κυριακή».
(@sheikyerbutti)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Μπαμπά, ήθελες αγόρι ή κορίτσι; 
-Να περάσω καλά ήθελα...

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Είναι το νέο μαύρο.

ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ
Χιούμορ στη Βουλή. Λεπτό, εύστροφο, γρήγορο, 
μπράβο.

OΣΚΑΡ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕ
«Βοήθειαααααα!» 
(στη Ζωή Κωνσταντοπούλου)

ΟΣΚΑΡ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
«Μονομαχία στο Ελ Πάσο».
(στον Αλέξη Τσίπρα)

ΕΡΝΤΟΓΑΝ
«Δεν υπάρχει χώρα με το όνομα Κύπρος».
(Μπένι, βγαίνεις) 

Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Τηλεοπτικά πλάνα «πνίγηκε η Αθήνα», 
 μετά την είδηση για το τσουνάμι στις Φιλιππίνες.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΛΗΣ
Επόμενος δήμαρχος Καματερού: Ντέιβιντ  
Κόπερφιλντ.

Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΗΝΕΙ ΣΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ
«Mitsotaki, αν αργήσω γουάι φάει…  
και κοιμήσου».

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

ΠρωτότυΠό, Πόλυσέλιδό, 
γέμάτό έντυΠωσιάκέσ 

φωτόγράφιέσ κάι Πόλλόυσ 
guests-έκΠληξη.

ΔΙΑΒΑΣΤE ΓΙΑ...
Tα πρόσωπα. Tα γεγονότα. 
Τις τάσεις που καθόρισαν 

τη δεκαετία: 
• μόδα • γεύση • διασκέδαση 

• πολιτισμό • τεχνολογία 
• αγορά • lifestyle

γιορτάζουμε με ενά 

συλλεκΤικό 
τευχος-άφιερωμά
Έ ν α  τ Έ ύ χ ο ς  π ού  β γα ί ν Έ ί 

μ ί α  φ ο ρα  ς τα  1 0  χ ρ ο ν ί α !

το φθινόπωρο του 2003 
εμφανίστηκε στους δρόμους 
της αθήνας το πρώτο 
εβδομαδιαίο free press 
στην Έλλάδα. Η Athens Voice 
έγινε τάση και δημιούργησε 
τάσεις. Διαβάστηκε, συζητήθηκε, 
αγαπήθηκε, απόκτησε φανατικούς 
αναγνώστες και παρέμεινε 
σταθερά nο1 στις προτιμήσεις 
του κοινού. Έκανε την τέχνη 
εξώφυλλο, φιλοξένησε τις 
μεγαλύτερες υπογραφές. 
βγήκε στις πλατείες, έπαιξε 
μουσική, δημιούργησε εκπλήξεις.  
Έγινε τραγούδι, σίριαλ, 
θεατρική παράσταση... 
...ανέβηκε στο διαδίκτυο. 
10 χρόνια μετά, η έντυπη αλλά 
και η online Athens Voice 
παραμένουν ζωντανή φωνή με 
εκατοντάδες χιλιάδες φανατικούς 
φίλους και αναγνώστες.

ΚυΚλοφορει

ΚΑΙ ΒέΒΑΙΑ μέ πολλΑ... ΔώρΑ ΓΙΑ ΤουΣ ΑνΑΓνώΣΤέΣΣυμμέΤέχουν ΔώρΑ! ΔώρΑ! ΔώρΑ!πολΙΤΙΚοΙ, ΔημοΣΙοΓρΑφοΙ, ηθοποΙοΙ, ΚΑλλΙΤέχνέΣ, φώΤοΓρΑφοi, ΓΚρΑφΙΤΑΔέΣ, ΣχέΔΙΑΣΤέΣ ΚομΙΚΣ

«Ρομαντίκ 
παγκακέ»

(Σύνθημα σε παγκάκι, στα Κάτω  
Πετράλωνα. Νύχτα Σαββάτου)
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Όσο εμείς αδειά-
ζαμε τις μπίρες 
από το ψυγείο 
και αυτός τους 

φραπέδες (γύρω 
στους 6-7 τη μέ-
ρα) έπρεπε όλοι 
να είμαστε πάντα 
σε δημιουργική 

ετοιμότητα

Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί το καινούργιο άλ-

μπουμ των Callas που έχει τίτλο “Am I Vertical?” 

και ο κρυφός άσος στο μανίκι των αδελφών Λά-

κη και Άρη Ιωνά είναι φυσικά ότι κατόρθωσαν να 

προκαλέσουν το ενδιαφέρον του Jim Sclavunos 

–μουσικού με μεγάλη ιστορία και πολλές ενδι-

αφέρουσες συνεργασίες, για χρόνια ντράμερ 

του Nick Cave και βασικό μέλος των Bad Seeds 

και των Grinderman–, ώστε να τους κάνει την 

παραγωγή. Βρήκαμε την ευκαιρία να τους ζη-

τήσουμε ένα προσωπικό κείμενο γι’ αυτή την 

αναπάντεχη συνεργασία με τον Nick «the greek» 

Sclavunos. Να πώς έζησαν αυτή την ενδιαφέ-

ρουσα συνάντηση…

Am I Vertical? Έλα μου ντε! Τον Jim τον παραλάβαμε 

από το αεροδρόμιο. Η ζέστη τον Ιούλιο απίστευτη. 

Σκάει ο τζίτζικας και σκάει μούρη και ο ψηλός με τις 

βαλίτσες. Πάνω από 2 μέτρα και με φουλ κουστούμι 

σετ! Οκ, λέμε, ο άνθρωπος μόλις μας έχει έρθει από 

Νότια Γαλλία όπου ηχογραφούσαν το τελευταίο άλ-

μπουμ των Nick Cave & The Bad Seeds, θα θέλει να 

φάει, να πιει κάτι. Μπα, αρχίζει από το πρώτο λεπτό 

να μας λέει για τα Demos που του είχαμε στείλει, ιδέες 

του, τι νομίζουμε για το ένα τραγούδι, τι θα κάνουμε 

με το τάδε ακόρντο, με το ένα intro, με το δείνα ήχο. 

Το δημιουργικό αυτό κρεσέντο δεν σταμάτησε ούτε 

λεπτό όλες τις μέρες που ήμασταν μαζί.

Από την πρώτη μέρα στο στούντιο έδειξε τα δόντια 

του. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Όσο εμείς αδειάζα-

με τις μπίρες από το ψυγείο και αυτός άδειαζε τους 

φραπέδες (γύρω στους 6-7 τη μέρα) έπρεπε όλοι να 

είμαστε πάντα σε δημιουργική ετοιμότητα, ανά πάσα 

στιγμή μπορεί να είχε κάποια ιδέα, μας ρώταγε και 

την κάναμε μπαμ-μπαμ. Αν διαφωνούσαμε απαιτούσε 

να του αποδείξουμε πως έκανε λάθος. Πολύ γέλιο 

τώρα που τα ξανασκεφτόμαστε, τότε βέβαια ήταν δύ-

σκολη δουλειά. Απίστευτη εμπειρία να παίζουμε live 

στο studio μαζί του... κιθάρα ο Άρης, μπάσο ο Λάκης, 

τύμπανα ο Jim. Έτσι γράψαμε το μεγαλύτερο μέρος 

του δίσκου. 

Στιγμές έντασης μέσα στο στούντιο υπήρξαν μπό-

λικες. Βέβαια δεν μας έπαιρνε να πλακωθούμε μαζί 

του... είναι και 2 μέτρα (χεχε)... Ο Νίκος ο Αγγλούπας, 

που ήταν μηχανικός ήχου (έκανε και το mastering του 

άλμπουμ), προσπαθούσε να κρατάει τις ισορροπίες 

και ήταν αυτός που του λέγαμε: «Νίκο, πες του τέλος, 

δεν αντέχουμε άλλο σήμερα, μας ψόφησε», πολύ-

πολύ σημαντική η δουλειά του σε όλους τους τομείς. 

Η Θεοδώρα Μαλάμου επίσης έσκισε στα οργανωτικά. 

Καθημερινά κατά τις 5 ο Jim άρχιζε να μας ρωτάει για 

το αν έχουμε νέα από την Αννίτα και αν ξέρουμε τι ώρα 

θα έρθει για να κάνει τα φωνητικά της ή κάποια πλή-

κτρα. Του λέγαμε να μην ανησυχεί, ότι έρχεται όπου 

να ’ναι. Αυτό βέβαια το όπου να ’ναι κρατούσε κάνα 

δίωρο! (χεχε)... Αλλά όταν ερχόταν όλα ήταν σούπερ. 

Γελάγαμε, πίναμε και δουλεύαμε. Άλλο highlight ήταν 

όταν ήρθαν και οι Callasettes... Vikki Paras, Τερψιχόρη 

Σαββάλα, Αγγελική Χατζή, που μαζί με τη Θεοδώρα 

κάνανε κάποια backing vocals. Σκίσανε τα κορίτσια!

Τελειώναμε κατά τις 10. Μετά πηγαίναμε σπίτι στο 

Μετς, όπου η Άντα και η Ειρήνη ετοίμαζαν σούπερ μά-

σες και ποτά. Χαλαρώναμε, μιλάγαμε περί ανέμων και 

υδάτων, τους γονείς του, πολιτικά, θρυλικές ιστορίες 

από τα 70s, σεξ, άλλες μπάντες, το No Wave, τον Cave, 

τους Grinderman, τους Cramps, τον Iggy, τους Sonic 

Youth, τους Ramones, το CBGB, την disco...

Σε γενικές γραμμές είναι αυτό που βλέπεις, ένας τζέ-

ντλεμαν μεγαλωμένος στους δρόμους του Brooklyn. 

Έχει ζήσει και έχει κάνει τα  χειρότερα ή τα καλύτε-

ρα, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπεις... drugs, 

ψωνιστήρι, τα πιο χλιδάτα ξενοδοχεία και πάρτι, η 

Lydia Lunch, φτώχεια, προσπάθεια, προδοσία, πάθος, 

επαγγελματισμός, χιούμορ. Είναι ένας άνθρωπος που 

έχει σπουδάσει κινηματογράφο, έχει διαβάσει πολύ 

και σιχαίνεται τη music business, τα θεωρεί σκατά... κι 

ας είναι μέσα σε αυτό φουλ. Έντονα πολιτικοποιημέ-

νος, με μια ματιά χωρίς συνθηματολογία, κολλήματα 

και μαλακίες. 

Είναι τιμή μας που δουλέψαμε μαζί του και είναι με-

γαλύτερη τιμή μας που είναι φίλος μας».

Οι Callas στις 15/11 εμφανίζονται στο Six D.O.G.S με  

αφορμή τον καινούργιο τους δίσκο.

Οι Callas συναντούν τον Jim Sclavunos
Επιμέλεια: ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ - Φωτό: ΘΕΟΔώρΑ ΜΑΛΑΜΟυ

The Callas
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την άμεση χορήγηση 
αντικαταθλιπτικών στην κυρία που λέει την ώρα στον ΟΤΕ)

Θα μπορούσαν πάντως να 

βαφτούν οι καμινάδες των 

σπιτιών στο ερυθρόλευκο 

χρώμα των φουγάρων 

της ΔΕΗ. Ποιος υπάλληλος 

της «Τζακοφυλακής» θα 

τολμούσε να τις πειράξει; 

Γιατί τουλάχιστον αυτές 

τόσες δεκαετίες τις 

αντιμετωπίζουν με ευλάβεια, 

όσο καπνό κι αν βγάζουν.  

Επιτέλους εξηγείται γιατί 

μεσολαβούν υποχρεωτικά 

6 μήνες μέχρι να μπορεί 

ένα κόμμα να καταθέσει την 

επόμενη πρόταση μομφής: 

Είναι ζήτημα προστασίας! 

Διότι τόσο διάστημα 

περίπου χρειάζεται ο μέσος 

άνθρωπος προκειμένου να 

ξεπεράσει τις τερατωδίες 

που άκουσε. 

● Αν δηλαδή επαναληφθεί 

η εικόνα αυτή σε 

μικρότερο χρονικό 

διάστημα, το πολιτικό 

σύστημα θα κινδυνεύσει 

λόγω του φαινομένου 

του «συσσωρευτικού 

διασυρμού». Διότι 

πιθανότατα κανείς δεν θα 

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

Η (πραγματική) απορία
της εβδομάδας

Εντάξει για φέτος, αλλά του χρόνου, 
που δεν θα έχουν φορολογητέο  

εισόδημα οι άνεργοι που προστέθηκαν 
την περασμένη χρονιά, πώς ακριβώς θα 
επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα; 

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

έχει προλάβει να ξεχάσει. 

Οι 6 μήνες είναι η μίνιμουμ 

περίοδος ασφαλείας!

Υψηλά στιγμιότυπα από 

την πρόταση Μομφής που 

πέρασαν απαρατήρητα 

#Νο 1: Η στιγμή που ο 

Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο 

άνθρωπος που διόρισε τη 

μισή Ροδόπη στο μετρό, 

μιλάει για την «ανεύθυνη 

αντιπολίτευση».

Άσχετο, αλλά ο 

πρωθυπουργός έχει 

προσέξει ότι αν προσθέσει 

στο σήμα του καναλιού της 

Βουλής μια τελεία, έχει ένα 

σήμα Wi-Fi με πολύ καλή 

λήψη; 

Ναι, υπάρχει κάποιος 
λόγος που οι σκηνές 

ανάμεσα στον Τσίπρα και 

τον Σαμαρά θυμίζουν όλο 

και περισσότερο σκηνές 

ζευγαριού που τσακώνεται 

σε κωμική σειρά: Γιατί ο 

ένας χρειάζεται τον άλλον.

Διότι χωρίς τον άλλον, ο 

καθένας θα έπρεπε να βρει 

ένα άλλο, πιο σοφιστικέ 

επιχείρημα από το 

«Ψηφίστε με γιατί δεν είμαι 

αυτός».  

Sorry, αλλά όταν ο Άδωνις 

τουιτάρει για την επέμβαση 

στην ΕΡΤ, σε τι διαφέρει 

από τον Τσουκαλά, που 

φώναζε «Άντε Γεια» στους 

βάζελους;

Υψηλά στιγμιότυπα από 

την πρόταση Μομφής που 

πέρασαν απαρατήρητα #Νο 

2: Ο Νίκος Νικολόπουλος, ο 

άνθρωπος που δεν ψήφισε 

την άρση ασυλίας του 

Παναγιώτη Ηλιόπουλου, 

παρομοιάζει την 

κυβερνητική πολιτική με 

(ουπς…) «μαχαιριά». 

Μεγάλες Αλήθειες της 
Ζωής Η Κεντροαρστερά 

είναι σαν τις τσαγιέρες. Όσο 

τις κοιτάζεις, δεν βράζουν 

ποτέ.

Quiz «Η κυβέρνηση 

προστατεύει πλούσιους 

και ορισμένους 

επιχειρηματίες». Ποιος 

το είπε; Εκπρόσωποι της 

Κομισιόν στην επιτροπή 

του Ευρωκοινοβουλίου ή 

εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ 

στη Βουλή; 

● Απάντηση: 

Εκπρόσωποι της 

Κομισιόν στο 

Ευρωκοινοβούλιο. 

Με άλλα λόγια, μετά 

την αντιπολίτευση και 

Ευάγγελος Βενιζέλος: «Η παράταση της 

διαπραγμάτευσης λειτουργεί βλαπτικά...» 

Μετάφραση: Όχουουου... Τι σκατά θέλουν 

πάλει αυτοί και μας τα ζαλίζουν; Πρέπει να τους 

ψήσουμε να σκάσουν τα λεφτά γρήγορα, γιατί όσο 

καθυστερούν, τόσο περισσότερες πιθανότητες 

υπάρχουν να ανακαλύψουν ότι έχουμε διορίσει στη 

ζούλα τόσους συμβασιούχους και έχουμε βγάλει 

στη σύνταξη τόσους 50άρηδες.

(εσχάτως) την κυβέρνηση, 

τώρα στο αντιμνημονιακό 

μέτωπο προσχώρησαν και οι 

δανειστές!  

Ναι, ποτέ δεν είναι αργά 

για μια ακόμα επανεκκίνηση 

των μεγάλων Οδικών 

Έργων. 

Τελικά –τι έκπληξη!– μετά 

την αναίρεση που άσκησε 

η εισαγγελία του Αρείου 

Πάγου, είναι απίθανο να 

διεξαχθεί η δίκη για την 

υπόθεση Βατοπεδίου. 

● Ευτυχώς, δηλαδή, γιατί 

αν τελικά γινόταν η δίκη, 

αναπόφευκτα κάποια 

στιγμή θα έπρεπε να 

βγει και μια ετυμηγορία. 

Και αυτό θα ήταν 

καταστροφικό. 

● Διότι οι ετυμηγορίες 

έχουν το κακό να μη 

συμφωνούν με όλους. 

Οπότε κάποιοι θα έμεναν 

δυσαρεστημένοι. 

● Ενώ τώρα μπορεί ο 

καθένας να πιστεύει ό,τι 

θέλει για την υπόθεση 

του Βατοπεδίου, χωρίς 

να είναι αναγκασμένος 

να υποτάσσεται στην 

πραγματικότητα. Τι πιο 

σοφό;  A

Θα έπρεπε  
να υπάρχει μια  

λέξη για...

«Κατουρόκομπος»: 
Ο άλυτος κόμπος που 

δημιουργείται όταν 
φοράς φόρμα που 

δένει με κορδόνια και 
πάνω στη βιασύνη να 
πας στην τουαλέτα, 

τραβάς τη λάθος άκρη 
δημιουργώντας ένα 

μίνι γόρδιο δεσμό την 
πιο κρίσιμη στιγμή. 

Νέο Παιχνίδι: «Ντύστε τη Θεοδώρα Τζάκρη»
Η νέα κούκλα που αναμένεται να κάνει θραύση σε μικρούς και μεγάλους, αφού δίνει νέο νόημα στο πολιτικό παιχνίδι. Οι 

παίκτες μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να την ντύνουν άλλες φορές με μνημονιακές γόβες και άλλες με αντιμνη-

μονιακές. Ειδική έμφαση δίνεται και στα φορέματα, αφού σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού, οι αντιμνημονιακές 

κούκλες δεν επιτρέπεται να φοράνε ταγιέρ. Αναμένεται πριν τα Χριστούγεννα και ειδική επέκταση, με την οποία η κούκλα 

θα μπορεί να κάνει διορισμούς. 

ΑπΑνθΡωπΗ θΕΣΗ ΕΡγΑΣίΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣΜεταφραστής της Νοηματικής στη Βουλή



Απο τον Πέτρο τατσοΠουλο

άν εξαιρέσεις τις ήπιες μορφές ενέργειας –τον ήλιο, τον ά-

νεμο και το νερό– δεν υπάρχει άλλη μορφή που να διαθέτει 

τόσο μεγάλα, σχεδόν απεριόριστα αποθέματα. Τη συναπα-

ντάς σε κάθε σου βήμα. Ξεχύνεται το πρωί και κατακλύζει το δωμάτιο 

μόλις ανοίγεις τον υπολογιστή σου. Ελλοχεύει πίσω από το βλέμμα του 

γείτονά σου. Καπαρώνει το γραφείο σου στη δουλειά. Κυριαρχεί στο 

δελτίο των οκτώ. Σε περικυκλώνει. Σου κόβει την ανάσα. Περνάει στο 

αίμα σου. Πιο τοξική και από το πλουτώνιο. Η χολή.

Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον οι πρωτεργάτες των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης αγνοούσαν την ύπαρξή της. άσφαλώς και πίστευαν ή του-

λάχιστον εθελοτυφλούσαν ότι θα χεστούν στο τάληρο εάν εφεύρουν 

έναν τρόπο για να φέρουν τους ανθρώπους εγγύτερα (η ομότιτλη ται-

νία για το Facebook είναι αποκαλυπτική των προθέσεών τους), αλλά 

δεν μπορεί να μην παραμόνευε η υποψία σε μια γωνίτσα του μυαλού 

τους πως έτσι διανοίγουν κι ένα αβυσσαλέο τούνελ, μια γαλαξιακή 

σκουληκότρυπα, για να ταξιδέψει ανεμπόδιστα η χολή. Όπως μας υ-

πενθυμίζει η Ίζαμπελ Τανγκ στην «Πορνογραφία - Η κρυφή ιστορία 

του πολιτισμού», δέκα χρόνια νωρίτερα από την έκρηξη των social 

media, μόνο στις παρυφές του Λος Άντζελες, στην κοιλάδα του Σαν 

Φερνάντο, ανθούσε μια κολοσσιαία βιομηχανία του σεξ – εκατό εται-

ρείες παραγωγής πουλούσαν εκτόνωση στους γενετήσιους αδένες. 

άπό τη στιγμή που το Διαδίκτυο –με το YouPorn και αμέτρητα παρεμ-

φερή– έσπευσαν να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες δωρεάν κι εχέ-

μυθα, οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες μαράζωσαν, χάσκουν 

σήμερα σαν τζούφιοι αποστακτήρες σπέρματος. Θα συμβεί άραγε το 

ίδιο και με τους αποστακτήρες της χολής; 

Δεν διαφαίνεται κάτι ανάλογο στον ορίζοντα. Τα μαγαζιά που διακι-

νούν χολή εξακολουθούν να γνωρίζουν πιένες. Όσο η υφήλιος βυθί-

ζεται στην ανέχεια, τόσο μεγαλύτερη νιώθει την ανάγκη να κρατηθεί 

από κάπου – και η πρώτη σανίδα που της πετάνε συνήθως είναι η μο-

χθηρία. Εκείνος που πραγματικά λείπει είναι ο χαρισματικός ηγέτης, 

ο Άρχοντας του Σκότους, ένας Χίτλερ του 21ου αιώνα που θα πάρει από 

το χεράκι τους παραστρατημένους χολερικούς, θα τους στοιχίσει κατά 

τετράδες και θα τους ψιθυρίσει καθησυχαστικά στο αυτάκι: «Άκου, 

μικρέ ανόητε. Δεν θα μισείς έτσι στα κουτουρού, χύμα και τσουβα-

λάτα. Σπαταλάς ενέργεια. Δαγκώνεις την ουρά σου. Θα σου πω εγώ 

ποιους θα μισείς. Θα μισείς τους εβραίους. Θα μισείς τους τσιγγάνους. 

Θα μισείς τις αδερφές. Θα μισείς τους μπολσεβίκους. Θα μισείς όσους 

λήγουν σε μονό αριθμό. Όσους λήγουν σε ζυγό. Όσους σου πω εγώ 

κάθε φορά να μισείς». Φερέλπιδες τεχνοκράτες θα τεθούν στην υπη-

ρεσία του Άρχοντα. Όπως κατασκεύασαν κάποτε ειδικά αυλάκια για 

να τρέχει ανεμπόδιστα το ανθρώπινο λίπος και να μη φρακάρουν τα 

κρεματόρια –το σημειώνει ο Τζον Κάρεϊ στα «Μεγάλα ρεπορτάζ»–, 

θα φροντίσουν και τώρα για την απρόσκοπτη ροή της χολής πάνω από 

συνειδήσεις, υπολήψεις και σταδιοδρομίες, πάνω από όλες τις ζωές 

που θα κριθούν αναλώσιμες.

Θα προκύψει φυσικά ένα πρόβλημα δυσεπίλυτο, παρόμοιο με τα πυ-

ρηνικά απόβλητα. Πού θα αποθηκεύσουμε τόση χολή, όταν δεν θα 

την έχουμε πια ανάγκη; Μήπως πιστεύουμε ότι θα εξαφανιστεί ως 

διά μαγείας; Θα την ενσταλάξουμε στα παιδιά μας και στα παιδιά των 

παιδιών μας και, ω του θαύματος, μια ωραία πρωία θα ξυπνήσουμε χω-

ρίς να θυμόμαστε καν την ύπαρξή της, τυλιγμένοι από ένα ιλαρό φως 

καλοσύνης; Όσοι ποντάρουν σε αυτή την πιθανότητα, δεν δυσκολεύ-

ονται και να πιστέψουν ότι ο από μηχανής θεός του μεταβολισμού σε 

σώζει από την παχυσαρκία μόλις ξεπεράσεις ένα συγκεκριμένο όριο 

βάρους. Κοιμάσαι διακόσια κιλά και ξυπνάς εβδομήντα. Σύμφωνοι. Ε-

ξακολουθείς όμως να βρίσκεσαι στον ίδιο κόσμο ή, μαζί με τα κιλά σου, 

μετακομίζεις κι εσύ; ●

Ε

Χολή

sniper
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Από την αρχή της κρίσης μια ευρωπαϊκή 

καμπάνια μίσους ξέσπασε μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης. Μια καμπάνια ενα-

ντίων των «τεμπέληδων Ελλήνων», των 

«διεφθαρμένων Ιταλών», των «υπερχρεω-

μένων Ισπανών με τα ακίνητα», των «ναζί 

Γερμανών». Σε μια Ευρώπη που αλληλο-

σπαράσσεται, πόσο Ευρωπαίοι νιώθουν 

οι πολίτες της; Η απάντηση είναι μάλλον 

καθόλου. Οι μεγαλύτεροι δεν νιώθουν Ευ-

ρωπαίοι λόγω των πολέμων και οι νεότε-

ροι, παρότι γεννηθήκαν και ανατραφήκαν 

σε μια ενωμένη Ευρώπη που η ελεύθερη 

μετακίνηση, η εργασία και οι σπουδές 

θεωρούνται δεδομένα, παίρνουν αποστά-

σεις από την Ευρώπη των τεχνοκρατών 

που μετράει αριθμούς και όχι ανθρώπους. 

Οι νέοι της Ευρώπης νιώθουν ότι η γνώμη 

τους ούτε ακούγεται ούτε μετράει στις 

Βρυξέλλες. 

ο χάσμα αυτό μεταξύ των θε-
σμικών οργάνων της ΕΕ και της 
κοινωνίας των πολιτών προ-

σπαθεί να γεφυρώσει ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνι-
κής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε) Henri Malosse 
με επισκέψεις στις χώρες με μεγάλα 
οικονομικά προβλήματα. Ο πρόεδρος 
Malosse επιχειρεί να ανοίξει το διάλογο 
μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, να ακού-
σει την κοινωνία και να μεταφέρει τις 
απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων των Βρυξελ-
λών. Στην επίσκεψή του στη Βουδαπέ-
στη, ο πρόεδρος Malosse προσκάλεσε 
την A.V. να τον ακολουθήσει και να 
παρακολουθήσει τις συναντήσεις του 
με την πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας, 
με τους οικονομικούς παράγοντες, με 
την πανεπιστημιακή κοινότητα, με την 
κοινωνία των πολιτών και με τους εκ-
προσώπους των τεσσάρων εκκλησιών 
της Ουγγαρίας για θέματα ηθικών και 
ανθρωπιστικών αξιών.
Στη συνάντησή του με τον Ούγγρο 
πρωθυπουργό Viktor Orban ο πρόε-
δρος Malosse αναγνώρισε ότι παρά το 
γεγονός ότι η πολιτική που ακολουθεί η 
ουγγρική κυβέρνηση είναι σε πλήρη α-
ντίθεση με τις προσταγές της ΕΕ, η Ουγ-
γαρία σε αντίθεση με την Ελλάδα μείω-
σε το χρέος της από 81% του άΕΠ το 2011 
σε 77% το 2012 χωρίς να βυθιστεί στην 
ύφεση η οικονομία της και κατάφερε 
να διατηρήσει το ποσοστό της ανεργί-
ας γύρω στο 10%. Ο πρόεδρος Malosse 
ανέφερε ότι οι οικονομολόγοι απέτυχαν 
να δουν την κρίση που έρχεται και ότι 
είναι καιρός η Ευρώπη να εγκαταλείψει 
τις πολιτικές εκείνες που κατέστρεψαν 

την οικονομία πολλών χωρών και να α-
κολουθήσει την κοινή λογική.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η συνάντη-
ση με τους φοιτητές του Πανεπιστημί-
ου της Βουδαπέστης, όπου ο πρόεδρος 
Malosse τους απεύθυνε το ερώτημα εάν 
αισθάνονται Ευρωπαίοι. Με μια μικρή 
εξαίρεση η πλειονότητα των φοιτητών 
απάντησε ότι δεν νιώθουν καθόλου Ευ-
ρωπαίοι. άιτιολόγησαν την απάντησή 
τους λέγοντας ότι η Ευρώπη δεν κατά-
φερε να αποτρέψει κάποια κράτη-μέλη 
από το να αγνοήσουν τα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών και να παρακάμ-
ψουν το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Η συζήτη-
ση συνεχίστηκε με τους φοιτητές να θέ-
τουν το ερώτημα πώς μπορεί να υπάρξει 
ενωμένη Ευρώπη τη στιγμή 
που οι πολίτες έχουν πάψει να 
πιστεύουν στο ευρωπαϊκό οι-
κοδόμημα. Ο πρόεδρος της ε-
πιτροπής, αναγνωρίζοντας ότι 
η ΕΕ δεν μπορεί να συνεχίσει 
έτσι, υπογράμμισε την ανάγκη 
η Ευρώπη να δείξει αληθινή 
αλληλεγγύη ώστε να επανα-
κτήσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών. «Το χειρότερο που 
μπορεί να συμβεί στην Ευρώ-
πη είναι εσείς οι νέοι να χάσετε το εν-
διαφέρον σας για την ένωσή της» είπε 
ο πρόεδρος Malosse στους φοιτητές και 
τους παρακίνησε να ενημερώνονται και 
να είναι ενεργοί πολίτες γιατί πρόκειται 
για το μέλλον τους. 
Στο ιστορικό κτίριο όπου στεγάζε-
τε το μουσείο The House of Terror, ο 
πρόεδρος Malosse άναψε ένα κερί στη 

μνήμη των Ούγγρων που πέθαναν υ-
περασπιζόμενοι την ελευθερία και την 
ανεξαρτησία της πατρίδας τους. «Δεν 
πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι Ευρώπη εί-
ναι όλοι εκείνοι οι άντρες και γυναίκες 
που πολέμησαν και εξακολουθούν να 
πολεμούν για το δικαίωμά τους να ζουν 
ειρηνικά και αρμονικά μαζί» δήλωσε 
στους εκπροσώπους νέων αγροτών, 
bloggers, νεολαιίστικων οργανώσεων 
και μαθητών όπου παρευρίσκονταν και 
στη συνέχεια συζήτησε μαζί τους για τα 
μεγάλα προβλήματα των νέων της Ευ-
ρώπης.
Το μέλλον της Ευρώπης υπήρξε στο ε-
πίκεντρο των συζητήσεων τόσο με τους 
εκπροσώπους των επιχειρηματιών της 

χώρας όσο και με την πανε-
πιστημιακή κοινότητα, αλλά 
και με τα μέλη της ΕΟΚΕ της 
Ουγγαρίας. Για να μπορέσει η 
Ευρώπη να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της νέας εποχής θα 
πρέπει η φωνή των πολιτών να 
ακουστεί. Τη στιγμή που η Κο-
μισιόν γίνεται όλο και πιο α-
πρόσιτη στους πολίτες της Ευ-
ρώπης, αποτελούμενη από τε-
χνοκράτες που ενδιαφέρονται 

μόνο για οικονομικά μεγέθη, ο πρόε-
δρος Malosse δείχνει αποφασισμένος  
να επιτελέσει στο ακέραιο το έργο του 
στην Ευρωπαϊκή, Οικονομική και Κοι-
νωνική Επιτροπή, που δεν είναι άλλο 
από το να μεταφέρει τις αγωνίες και τις 
απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών ώστε 
να ληφθούν σοβαρά υπόψιν στο καθο-
ρισμό των πολιτικών της ΕΕ. A

Πολιτική

Τ

ή Πλειονοτήτα 
των φοιτήτων 
αΠαντήσε οτι 
δεν νιωθουν 

καθολου 
ευρωΠαιοι

Πόσό ΕυρωΠαίόσ 
νίωθΕίσ;
Της Βασιλικήσ ΓραμματικοΓιαννή

Η κοκκινή γραμμΗ

Η κυβέρνηση το γνώριζε ήδη 
από το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο: η τρόικα ήρθε για να... 
φύγει. Η επικοινωνία των δύο 
πλευρών στο ναδίρ. Με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τη χώρα.
 
Στέλεχος της τρόικας ακούστηκε να λέει 
πως αυτή τη φορά ήρθαν γιατί πίεσαν ο Α. 
Σαμαράς και ο Γ. Στουρνάρας. Αλλιώς, δεν 
υπήρχε λόγος.

Εμπλοκή και για το «φάντασμα» της αμυ-
ντικής βιομηχανίας. Μάθαμε πάντως ότι η 
υφυπουργός  Άμυνας Φ. Γεννηματά έθεσε 
«κόκκινη γραμμή» για το κλείσιμο της ΕΑΣ. 
Τέτοια... άμυνα η Φώφη.

Άφαντες οι δημοσκοπήσεις. Όχι γιατί δεν 
γίνονται. Είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής ότι μερικά πράγματα γίνο-
νται, αλλά δεν λέγονται.

Έχουν γνώση οι φύλακες του Μαξίμου. Τα 
νούμερα των γκάλοπ δεν «τραβάνε» ούτε μετά 
την πρωθυπουργική «νίκη» στο κοινοβούλιο.

«Υποτιμήσαμε την Θεοδώρα Τζάκρη» έλε-
γε υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. 

Στο ΠΑΣΟΚ υπολογίζουν σε πέντε τους 
ύποπτους βουλευτές για φυγή προς μια υ-
ποψηφιότητα δημάρχου. Περίεργο. Πέντε 
προσμετρούν και τους ύποπτους στη ΝΔ. 
Άρα να περιμένουμε «ατύχημα» μέχρι την 
άνοιξη;

Παρεμπιπτόντως, στις 17 Δεκεμβρίου λήγει 
επισήμως το 18μηνο για διεξαγωγή εκλογών 
με λίστα. Από τις 18 θα ισχύει το ψηφοδέλτιο 
με το σταυρό του μαρτυρίου.

Θυμάστε την αναλογία διορισμών στελε-
χών στις διοικήσεις  «4-2-1» επί τρικομματικής; 
Τώρα πήγαμε στο «3-1» επί δικομματικής. Βλέ-
πε διορισμούς διοικητών στα νοσοκομεία.

Μια μέρα πριν από την κατάθεση πρότα-
σης μομφής, ο Π. Λαφαζάνης εμφανίστηκε 
λάβρος στο καφενείο της Βουλής κατά των 
δηλώσεων Τσίπρα στο Τέξας. Μετά, ήρθε η 
πρόταση μομφής.

Θα τους τρελάνουμε στις ονο-
μαστικές στα νομοσχέδια, έλεγε ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π. Κουρου-
μπλής, στη Βουλή. Θα γίνει Τέξας.

Την ώρα της ομιλίας Καμμένου στο κοινο-
βούλιο, οι ντουντούκες στη συρρικνωμένη συ-
γκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν αναμετάδο-
ση, έπαιζαν τη «Ρωμιοσύνη». Ντροπή πράμα! 

Πορεία αλληλεγγύης στους κατοίκους της 
Ιερισσού το Σάββατο έξω από τη Βουλή. Μα-
ζί τους, καμιά εικοσαριά του «Δεν Πληρώ-
νω». Νεκρανάσταση. 

«Το Υπουργείο Εξωτερικών θα έπρεπε να 
μετονομαστεί σε “Υπουργείο Τεμενάδων ” 
γιατί προσκυνάει. Όποιος παραχωρεί όνομα, 
παραχωρεί έδαφος». Κώστας Ζουράρις, Πυ-
ρίκαυστος Ελλάδα.

Κώστας Μπακογιάννης, δήμαρχος Καρπε-
νησίου: «Αυτή τη στιγμή, το μόνο που ενδια-
φέρει είναι το έργο μου στον Δήμο Καρπενη-
σίου». Την άλλη στιγμή;

Ανακοίνωση του ΛΑΟΣ: Βροχή προσχωρή-
σεων από τη ΝΔ μετά την ομιλία Σαμαρά. Α-
κολουθούν 2 ονόματα... ●
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citizen
Του κΩστα ΓιαννακιΔή

Μήτρογλου στέλνει την μπάλα στην κλειστή γωνία του Χακόμπο 
και ένα σφάχτη στην καρδιά μου. Έψαξα το τηλεκοντρόλ, όπως 
θα αναζητούσα το υπογλώσσιο. Έβαλα Βουλή. Στο βήμα ήταν 

μία κυρία που έλεγε ότι η ανακοίνωση του ΓάΠ από το Καστελόριζο 
δυσφήμησε τα Δωδεκάνησα. Προσπάθησα να το αναλύσω. Ο σφάχτης 
έφυγε από την καρδιά, πήγε στον εγκέφαλο. Άφησε χώρο μόνο για μία 
σκέψη: είναι δυνατόν να με σκοτώσει ο Μήτρογλου σε συνεργασία με 
μία κυρία από τα Δωδεκάνησα; Όχι, ρε σεις, είναι άδικο. Άντεξα. Χρό-
νια αντέχω. άνακάθισα στον καναπέ και άρχισα να μετράω τα γκολ του 
γαύρου μαζί με τα SMS που κελαηδούσαν στο κινητό. «Δεν θέλω πέντε 
γιατί σε προτιμώ στα τέσσερα» έγραφε το πιο ευπρεπές. Ήθελα να είναι 
μέρα, να βρέχει, να πάω στο τζάμι και να βάλω αναμνήσεις πάνω στα 
χνώτα μου. Την τελευταία φορά που πήρα πρωτάθλημα είχαμε κυβέρ-
νηση «άλλαγής» και ο Άκης ήταν γραμματέας του ΠάΣΟΚ. Και, εντά-
ξει, εγώ έχω δει τον ΠάΟΚ πρωταθλητή. Όμως μεγαλώνω και παιδί στο 
εχθρικό περιβάλλον των βορείων προαστίων πρωτευούσης. Θα δει αυτό 
το παιδί, αυτό το αγγελούδι, τον ΠάΟΚ πρωταθλητή κατά τη διάρκεια 
της ζωής του; Ένα τσεμπέρι στο κεφάλι να βάλω και έρχεται ο Μπρέ-
γκοβιτς να κάνει το δράμα μου τραγούδι. Γύρισα στη Βουλή και έμεινα 
να ακούω ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖά να υπερασπίζεται το δίκαιο των 
εφοπλιστών, γκρινιάζοντας για τη χαμηλή εισροή συναλλάγματος. Είπα 
ότι τελικά έτσι πρέπει να είναι το εγκεφαλικό, δεν το γλίτωσα. Λογικό. 
Ξεκίνησα για πρωτάθλημα και έφαγα τέταρτο γκολ από παίκτη που ήταν 
πεσμένος στο χορτάρι. Κατάλαβα ότι στην πορεία του ΠάΟΚ μπορείς να 
αντιστοιχίσεις και την πορεία αυτής της χώρας. Όλα είναι μια χαρά, όλα 
κυλούν υπέροχα, μέχρι τα πράγματα να σοβαρέψουν. Ε, μετά όλοι έχουν 
κάτι να πουν. Την Κυριακή είτε έβλεπες Βουλή είτε διάβαζες τα φόρουμ 
των ΠάΟΚτσήδων, ήταν το ίδιο και το αυτό. Με ορισμένες εξαιρέσεις, 
όπου τα παόκια φαίνονταν απείρως σοβαρότερα. 

υνέχισα να βλέπω τη Βουλή από επαγγελματική υποχρέωση και 
διαστροφή. Όμως η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει. άφήστε στην 
άκρη την πολιτική διάσταση. Ξεχάστε ότι αυτό που βλέπετε 

είναι μία παραμορφωτική προβολή του ειδώλου μας σε ένα δημόσιο 
καθρέφτη. άντιμετωπίστε το με όρους θεάματος. Οι άνθρωποι είναι 
καταπληκτικοί. Φέρε τους καλύτερους stand up comedians. Βάλτους 
μπροστά σε κάμερες και κοινό χωρίς κείμενο. Δεν θα φτάσουν το τρίο 
Σαμαράς-Τσίπρας-Βενιζέλος. άυτό δεν σημαίνει ότι οι δικοί μας βγά-
ζουν απαραιτήτως γέλιο. Παράγουν, όμως, τόσο σουρεαλιστικό θέαμα 
που είναι case study. Θέλεις να τους βάλεις σε γυάλα για να το παρατη-
ρήσεις καλύτερα. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι μέσα στη γυάλα είσαι 
εσύ και εκείνοι παρατηρούν τις αντιδράσεις σου. Όπως και να έχει, ο 
ελληνικός δημόσιος λόγος εξελίσσεται σε κάτι το μοναδικό. άρθρώνε-
ται με περιεχόμενο και λογική του ’60, αλλά υιοθετεί φόρμες και κανό-
νες της σύγχρονης show biz. Ο πολιτικός καταφεύγει μεν στο λαϊκισμό 
για να συγκροτήσει λόγο και να προσελκύσει ακροατήριο, πλην όμως 
γνωρίζει ότι για να ακουστεί πρέπει να κάνει και λίγο το παγόνι, να 
ανοίξει φτερά και να φωνάξει περισσότερο. Όταν εσύ βλέπεις τη Ραχήλ 
Μακρή στα κάγκελα και ακούς τη Ζωή να καλεί σε βοήθεια, έχεις την ε-
ντύπωση ότι παρακολουθείς κάτι γραφικό που παίρνει αποστάσεις από 
τη νηφαλιότητα. Λάθος. άυτό τελικά είναι η πολιτική επικοινωνία των 
καιρών μας. Η κοινωνία έχει σαλτάρει, ξεφεύγει. Ο πολιτικός οφείλει 
να δείξει ότι της μοιάζει. Για να το καταλάβετε καλύτερα, παρακολου-
θήστε την εκτροπή δύο παλαιών κοινοβουλευτικών, του Σαμαρά και του 
Βενιζέλου. Ο πρωθυπουργός εκτρέπεται πλέον σε κουτσαβακισμούς, 
ενώ ο αντιπρόεδρος είναι έτοιμος να ανέβει στο βήμα με χλαμύδα και 
στεφάνι στα μαλλιά. Δεν είναι μόνο το άθλιο χιούμορ του Τσίπρα που τα 
προκαλεί όλα αυτά. Eίναι η προσπάθειά τους να υιοθετήσουν τους νέους 
κανόνες – η επιτυχία της Χρυσής άυγής κάτι τους έχει διδάξει, έστω και 
υποσυνείδητα. Η μέρα που θα παίξουν ξύλο δεν αργεί. Είναι προφητεία 
του Παΐσιου για να πάρει ο ΠάΟΚ πρωτάθλημα. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Μπάλα, ξύλο και Παΐσιος
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Ψυχή βαθία 
Του Θανασή ΧέιμΩνα

Σαν χθες το θυμάμαι. Ένα βροχερό απόγευμα του 

περασμένου Ιούνη (sic) κατευθύνομαι με ταξί στη 

φίλη χώρα που εμείς αποκαλούμε «Σκόπια». Λίγο 

πριν διασχίσω τα βόρεια σύνορα της χώρας μας 

βλέπω στο ίντερνετ του smartphone μου πως ο 

Σαμαράς κλείνει την ΕΡΤ. Πως ο Σίμος Κεδίκογλου 

βγήκε χαρωπά χαρωπά στην TV και ανακοίνωσε 

πως η κρατική ραδιοτηλεόραση θα αποτελέσει ά-

μεσα παρελθόν γιατί ήταν διεφθαρμένη, βαρετή, 

μπλιαχ και άλλα τέτοια. Μετά τα σύνορα το ελλη-

νικό 3G χάθηκε και, μια και δεν έχω την οικονομι-

κή άνεση να πληρώνω το αντίστοιχο σκοπιανό, 

άρχισα τα τηλεφωνήματα στην πατρίδα. Με αυτό 

τον τρόπο έμαθα πως την ώρα που στο στούντιο 

μιλούσε ο Γιάννης Ζουγανέλης έπεσε «μαύρο» και 

ΕΤ1, ΝΕΤ και ΕΤ3 βουβάθηκαν. 

ίχα γράψει για το θέμα στην Athens Voice 

και δεν πρόκειται να αλλάξω ούτε ένα κόμ-

μα από τις τότε απόψεις μου. Πίστευα και 

πιστεύω πως επρόκειτο για μια πρωτοφανή συ-

νταγματική εκτροπή, για μια αδιανόητη απόφαση 

ενός πολιτικού κόμματος (οι 120κάτι βουλευτές της 

Νέας Δημοκρατία δεν συνιστούν κυβερνητική πλει-

οψηφία) να κλείσει την τηλεόραση και το ραδιόφω-

νο της χώρας για να καλύψει τις απολύσεις επίορ-

κων δημοσίων υπαλλήλων που δεν έγιναν ποτέ.

Αντίθετα, η πρόσφατη εισβολή των ΜΑΤ 

δεν μου προκάλεσε ιδιαίτερα συναισθή-

ματα. Όλοι την περιμέναμε, όλοι γνωρίζα-

με πως θα γινόταν και το μόνο ζητούμενο 

ήταν γιατί επελέγη η συγκεκριμένη στιγ-

μή που η Τρόικα βρισκόταν σε ελληνικό 

έδαφος και που η Ελλάδα αποτελούσε 

καζάνι που βράζει μετά την τρομοκρα-

τική επίθεση στη Λεωφόρο Ηρακλείου. 

Το ντου αυτό της αστυνομίας αποτέλεσε 

απλώς την τελευταία (;) παρενέργεια του 

φριχτού σφάλματος του Ιουνίου.

Ας ταξιδέψουμε όμως πίσω στο χρόνο και ας θυ-

μηθούμε τι ακολούθησε εκείνη τη μαγική θερινή 

έμπνευση των Σαμαρά-Κεδίκογλου. Από τις πρώτες 

στιγμές, πλήθος κόσμου κατέκλυσε το χώρο μπρο-

στά από το ραδιομέγαρο. Ήταν από τις λίγες φορές 

σε αυτή τη χώρα που συναντήσαμε μια αυθόρμητη 

μαζική κινητοποίηση, χωρίς ιβέντ στο Facebook 

και καλέσματα «17χρονων μπλόγκερς». Φυσικά το 

καπέλωμα δεν άργησε…

Λίγες μέρες μετά, είχα την τιμή να προσκληθώ σε 

μία από τις εκπομπές που γυρίστηκαν για συμπα-

ράσταση στην «πειρατική» πια ΕΡΤ. Ο κόσμος έδινε 

βροντερό παρών απ’ έξω, τα κομματικά και αντι-

μνημονιακά πανό όμως είχαν υπερκαλύψει τα δί-

καια αιτήματα των εργαζομένων της ΕΡΤ. Μέσα στο 

κτίριο ξεχώριζες δύο τύπους ανθρώπων: α) Τους 

εργαζόμενους οι οποίοι, παρά το άγχος και την α-

γωνία για το ίδιο τους το μέλλον, προσπαθούσαν 

με το χαμόγελο στα χείλη να εξυπηρετήσουν τους 

καλεσμένους στις εκπομπές και να διαφυλάξουν 

την τάξη Β) Κάτι μυστήριους τύπους με μουστάκες 

(εντάξει, όχι όλοι τους) που τσαμπουκαλεύονταν 

δεξιά και αριστερά και ενίοτε αλληλοβρίζονταν για 

αδιευκρίνιστους σε μένα λόγους. Η ατμόσφαιρα 

μύριζε μπαρούτι. Εγώ έφυγα σαν κύριος, αργότερα 

όμως έμαθα πως κάποιοι συνομιλητές μου (άνθρω-

ποι που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τον αγώνα 

της ΕΡΤ!) φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα.

Λίγες μέρες αργότερα διάβασα στο ίντερνετ ένα 

κείμενο πολυδιαφημισμένου «επαναστάτη» δημο-

σιογράφου (ο οποίος πριν το επαχθές και απεχθές 

μνημόνιο δεν υπήρχε στο χάρτη). Εκεί κατονομα-

ζόμουν εγώ προσωπικά και όλοι οι υπόλοιποι «μνη-

μονιακοί» που τολμήσαμε να πατήσουμε τα ιερά 

χώματα της Αγίας Παρασκευής σε ένα δριμύτα-

το κατηγορώ κατά όσων μας κάλεσαν. Δεν είχαμε 

πλέον να κάνουμε με καπέλωμα αλλά με καπηλεία, 

με έναν αισχρό ψευτοπολιτικό μανιχαϊσμό: Αν δεν 

είσαι αντιμνημονιακός και «αριστερός» (όπως ορι-

σμένοι αντιλαμβάνονται τη λέξη) δεν έχεις δικαίω-

μα να υπερασπίζεσαι την ΕΡΤ. Δεν σε θέλουμε, ρε 

παιδί μου!

Η κυβέρνηση κλυδωνίστηκε, αλλά δεν έπεσε. Απο-

δυναμώθηκε ωστόσο με την αποχώρηση της ΔΗ-

ΜΑΡ. Ο Σαμαράς έκανε όσο πίσω θεωρούσε πως τον 

έπαιρνε, συμφωνήθηκε η ΕΡΤ να ξανανοίξει άμεσα 

(κάτι που προέβλεπε και η απόφαση του ΣτΕ) και 

σταδιακά να (επανα)προσληφθούν 2.000 άτομα. 

Η κατάσταση εκτονώθηκε, ο κόσμος γύρισε σπί-

τια του, αλλά η κατάληψη συνεχίστηκε. Ποιοι τη 

συνέχισαν; Ένα ανομοιογενές κράμα από μεγαλο-

συνδικάλες, καλοθελητές «αριστερούς», αλλά και 

ορισμένους εργαζόμενους που παρασύρθηκαν από 

το θυμικό τους ή αντιμετώπισαν με δυσπιστία το 

εγχείρημα ΔΤ-ΝΕΡΙΤ. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, 

όσοι κατέθεσαν αίτηση να επαναπροσληφθούν στο 

νέο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα χαρακτηρίστη-

καν προδότες και δηλωσίες. Το όλο εγχεί-

ρημα της «ελεύθερης» ΕΡΤ (οι εκπομπές 

της οποίας εξέπεμπαν πλέον μόνο από το 

ίντερνετ και είχαν μηδαμινή θεαματικό-

τητα) βαφτίστηκε «επιτυχημένο πείραμα 

αυτοδιαχείρισης». Φυσικά, η αυτοδιαχεί-

ριση στηρίζεται στα δικά σου οικονομικά 

μέσα και όχι στα χρήματα του δημοσίου.

 Έτσι, μια ωραία και άγρια πρωία τα ΜΑΤ 

έβαλαν τέλος στην κατάληψη. Θα μπο-

ρούσε βέβαια να βρεθεί μια συμβιβαστι-

κή λύση ανάμεσα στους εργαζομένους 

(οι οποίοι, επαναλαμβάνω έχουν τα περισσότερα 

δίκια με το μέρος τους) και την κυβέρνηση. Δεν εί-

μαι σε θέση να γνωρίζω πώς διεξήχθησαν οι δια-

πραγματεύσεις και ποιος δεν έκανε πίσω. Δεν μά-

θαμε καν ποια ήταν τα αιτήματα των εργαζομένων. 

Ακόμα και το ύστατο ραδιοφωνικό διάγγελμα, πριν 

την «εισβολή» όμως, με τον εκφωνητή να μιμείται 

μέχρι κεραίας την ιστορική ανακοίνωση του Κώστα 

Σταυρόπουλου όταν το ’41 έμπαιναν οι Γερμανοί 

στην Αθήνα, καταλήγοντας μάλιστα στο εμφυλιο-

πολεμικό «Ψυχή βαθιά», απέδειξε γλαφυρά πόσο 

λάθος δρόμο είχε πάρει ένας αρχικά δίκαιος αγώ-

νας. Ακολούθησαν οι γνωστές πολιτικές εξελίξεις. 

Η πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, το show των Κων-

σταντοπούλου-Μακρή έξω από το ραδιομέγαρο, 

ο τσαμπουκάς ανάμεσα σε Σαμαρά και Τσίπρα στη 

Βουλή, η αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη από 

το κυβερνητικό στρατόπεδο. Εξελίξεις θεαματικές 

μεν, άνευ ουσίας δε. Η μπάλα είναι πλέον στην κυ-

βέρνηση. Η οποία πρέπει να προχωρήσει στην ανα-

στήλωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (σίγου-

ρα με πιο γοργούς ρυθμούς από αυτούς της ΔΤ ως 

τώρα), αλλά και να εγγυηθεί τη διαφάνεια και την 

αξιοπιστία του νέου φορέα. Ο Θεός βοηθός… ●

Πολιτική

Αναμενόμενο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την πρόταση 
μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενα λίγο-πολύ και αυτά που ειπώ-
θηκαν. Πολλά γράφτηκαν και ακούστηκαν για το γιατί την έκανε ο 
Τσίπρας την πρόταση, όπως και για το «γιατί τώρα;». Ούτε το «για 
να συσπειρώσει τους δικούς του», ούτε το «για να φέρει σε δύσκο-
λη θέση τον Κουβέλη», ούτε το «για να επιβεβαιώσει τη συμπό-
ρευση με τον Καμμένο», μου φαίνεται πειστική απάντηση.

ατά τη γνώμη μου, οι χαμένοι απ’ την τριήμερη διαδι-
κασία είναι η ΔΗΜάΡ και ο ΣΥΡΙΖά. Δευτερευόντως, 
ίσως, και το ΠάΣΟΚ, με την έννοια και μόνο ότι έχασε 
μία ακόμα μονάδα απ’ την κοινοβουλευτική του ομάδα.

Η ΔΗΜάΡ, λοιπόν, για άλλη μια φορά τους τελευταίους μήνες 
εμφανίστηκε όχι ως «αριστερά της ευθύνης», όπως ιδρυτικά 
έχει αυτοπροσδιοριστεί, αλλά ως αριστερά της αποφυγής των 
ευθυνών, ξεχνώντας βέβαια, εκτός των άλλων, ότι οι μισοί περί-
που απ’ τους ψηφοφόρους της του Ιουνίου του 2012 την ψήφισαν 
επειδή ακριβώς είχε δηλώσει «δεν θα αφήσουμε τη χώρα χωρίς 
κυβέρνηση». Όμως, με το να πετάς την μπάλα αράουτ, με το να 
κλίνεις την αντωνυμία «άλλος, η, ο» σε όλες τις πτώσεις («για μια 
άλλη πολιτική», «χρειάζονται άλλα μέτρα, όχι αυτά» κ.ο.κ.), δεν 
κάνεις πολιτική, όπως δεν κάνεις πολιτική και με το να ψηφίζεις 
«παρών» στο ερώτημα θέλεις ή δεν θέλεις να πέσει η κυβέρνηση 
(αυτό σημαίνει πρόταση δυσπιστίας). Τι είπε, λοιπόν, η ΔΗΜάΡ 
με την ψήφο της; Δεν την θέλω αυτή την κυβέρνηση, αλλά δεν 
θέλω και την πτώση της. Δηλαδή;

Και αυτά μεν ως προς τη ΔΗΜάΡ, της οποίας η αμηχανία εδώ και 
λίγους μήνες είναι φανερή. Εκεί στον ΣΥΡΙΖά, ήθελα να ’ξερα, 
πιστεύουν άραγε πως βγήκαν ωφελημένοι από την όλη διαδικα-
σία της πρότασης μομφής; Πιστεύουν, άραγε, πως τους συμφέρει 
να ακούει πολύ περισσότερος κόσμος απ’ ό,τι συνή-
θως (λόγω τηλεόρασης) αγορεύσεις όπως αυτές του 
Στάθη Παναγούλη, του Γιώργου Πάντζα, του προ-
γλωσσικού Τσακαλώτου, του σύντροφου Διαμαντό-
πουλου, και άλλων λεβεντόπαιδων που δεν θυμάμαι 
το όνομά τους; Πιστεύουν πως ο άτυπος συναγωνι-
σμός σε κορόνες και ύβρεις με κάποιους βουλευτές 
του Καμμένου τούς ωφελεί; Σε μια χώρα όπου λέξεις 
όπως ξένη κατοχή ή δικτατορία δεν παραπέμπουν 
απλώς σε έννοιες της πολιτικής επιστήμης αλλά και 
σε εμπειρίες και βιώματα, πιστεύουν εκεί στον ΣΥ-
ΡΙΖά ότι ευνοούνται τα πολιτικά τους σχέδια από την 
ακραία (και ήδη φθαρμένη λόγω κατάχρησης) ρητο-
ρική που κάνει λόγο για χούντα και για πραξικόπη-
μα, για κατοχή, Τσολάκογλου και γερμανοτσολιάδες, για «ψυχές 
βαθιές» και για «γουναράδικα»;
Δεν αντιλαμβάνονται εκεί στον ΣΥΡΙΖά ότι ο συνδικαλισμός 
των Φωτόπουλων και των Καλφαγιάννηδων τα ’χει φάει τα ψω-
μιά του; Δεν βλέπουν ότι η γενική απεργία (sic) που κάθε τρεις 
και λίγο εξαγγέλλουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες (για «να βγά-
λουν την υποχρέωση») καταλήγει κάθε φορά και σε μεγαλύτερο 
φιάσκο, με καμιά πεντακοσαριά τύπους, πάντα τους ίδιους, να 
σέρνουν τα βήματά τους στη Σταδίου, βαστώντας πανό από άλλες 
εποχές και φωνάζοντας κουρασμένα συνθήματα; Δεν τους απα-
σχολεί ότι κάλεσαν προχτές το λαό (sic) να στηρίξει την πρόταση 
μομφής με διαδήλωση στο Σύνταγμα και μετά βίας μαζεύτηκαν 
2.000-3.000 άτομα, λιγότερα δηλαδή και απ’ τα οργανωμένα 
μέλη τους;
Συμπερασματικά, καιρός είναι να αντιληφθούν στον ΣΥΡΙΖά ότι 
πηγαίνει προς το τέλος της, αν δεν έχει τελειώσει ήδη, η εποχή 
όπου, για να μαζεύει ένα κόμμα ψηφαλάκια, αρκούσε να δηλώνει 
«αντιμνημονιακό». Άσε που, με το να έχει ήδη μεταπηδήσει στον 
ΣΥΡΙΖά ό,τι πιο «βαθύ» υπήρχε στο ΠάΣΟΚ, και αυτή η δεξα-
μενή οπαδών και ψήφων φαίνεται να έχει στερέψει. Άλλα είναι 
σήμερα τα (σοβαρότατα, χωρίς αμφιβολία) προβλήματα του κό-
σμου, και άλλες οι απαντήσεις και οι λύσεις που αυτά ζητούν. Και 
όμως, ο ΣΥΡΙΖά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σκουριασμένο 
οπλοστάσιο και την μπαγιάτικη ρητορική του 2010-11. Όσο για 
τις πολιτικές πρωτοβουλίες του, αυτές δείχνουν να εξαντλούνται 
σε σπασμωδικές κινήσεις όπως η πρόσφατη πρόταση μομφής. ●

Πρόταση μομφής: 
άσκοπη και άστοχη

Του ανΔρέα ΠαΠΠα

ο συριΖα 
εξακολουθει 

να χρήσι-
μοΠοιει τήν 
μΠαγιατική 

ρήτορική του 
2010-11

ή αυτοδιαχει-
ρισή στήριΖε-
ται στα δικα 
σου οικονο-
μικα μεσα 

και οχι στου 
δήμοσιου 
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σΠασαμε τήν 
καθολικοτήτα 
Που ήθελε να 

εχει Πανω μασ 
ή αριστερα. 

δεν ήλεγχαν 
αυτο Που  
καναμε.  

Πήγαμε κο-
ντρα και στουσ  

Πολιτικουσ. 
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Toν συνάντησα στη «Μουριά» της Καλ-

λιδρομίου. Η φωνή του Πολυτεχνείου 

μίλησε για το κλίμα της εποχής, τη μεταπο-

λίτευση και για την απαξίωση της «γενιάς 

του Πολυτεχνείου», για τα παιδιά σήμερα. 

Βλέπετε κλίμα Πολυτεχνείου στις σημε-

ρινές διαμαρτυρίες για την κρίση; Δεν 

επαναλαμβάνονται τα πράγματα γιατί θα 

είναι φάρσα ιστορική. Οι πάντες έχουν μέσα 

τους το Πολυτεχνείο. Και κυρίως οι νέοι. Νο-

σταλγούν κάτι που δεν έχουν ζήσει κι αυτό 

είναι ελπιδοφόρο. Είναι άλλες οι συνθήκες 

σήμερα. Αλλά θα γίνει κάτι πιο πολύ και πέ-

ρα από εκεί. Έχοντας όμως κάποιες κατα-

κτήσεις που είναι είτε στο συνειδητό είτε 

στο μυαλό τους. Γι’ αυτό πρέπει να θυμόμα-

στε τι έγινε. 

Πώς το βιώσατε τότε; Δεν ήταν μια εξέγερ-

ση. Εκεί έγινε η πραγμάτωση της άμεσης 

δημοκρατίας. Γίναμε μια μεγάλη κομμούνα 

με γενικές συνελεύσεις από φοιτητές απ’ 

όλες τις σχολές, με ανακλητούς εκπροσώ-

πους, με συντονιστική επιτροπή, με ραδιο-

φωνικό σταθμό, με συνύπαρξη. Πέντε χιλιά-

δες άνθρωποι εκπληκτικοί, ερωτικοί. Δίχως 

εξάρτηση από κανένα κόμμα και φορέα. 

Γιατί υπάρχει αυτή η προσπάθεια απαξί-

ωσης της γενιάς του Πολυτεχνείου; eί-

ναι υποβολιμαίο να λένε ότι κάποιοι εξαρ-

γύρωσαν από τη γενιά του Πολυτεχνείου. 

Το απαξίωσαν σκόπιμα οι άκαπνοι ή αυτοί 

που θα ήταν εναντίον μας, αν ήταν τότε εκεί. 

Χρησιμοποιούν 10-20 ανθρώπους από ε-

μάς που πήραν δημόσιες θέσεις και πάνε να 

ταυτίσουν όλους. Δεν σέβονται ούτε τους 

νεκρούς, ούτε τους τραυματίες, ούτε τους 

ανώνυμους. Είναι λάθος. Δεν ήμασταν γε-

νιά, ήμασταν μια μειοψηφία. Δεν ήμασταν 

ελεγχόμενοι. Διαμορφώναμε την κατάστα-

ση από μόνοι μας. 

Πώς έγινε το Πολυτεχνείο; Aπό αυτή την 

εξεργεσιακή αμεσοδημοκρατική αντίληψη 

και στο πνεύμα της ελευθερίας, που ήταν για 

μας ακόμη πιο σημαντική και από το ψωμί. 

Ξεπεράσαμε τα προβλήματα της παιδείας, 

γιατί στην αρχή ήταν φοιτητικά τα αιτήματα, 

πολιτικοποιήσαμε τον αγώνα, μιλήσαμε για 

ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ένα τρίπτυχο που 

ισχύει και σήμερα ακόμη. Ζητήσαμε από το 

λαό να μας συμπαρασταθεί, κι εμείς με το 

λαό που είχε εξεγερθεί δεν θα γκρεμίζαμε 

απλώς τη Χούντα αλλά θα πηγαίναμε και 

παραπέρα. Η Χούντα δεν ήταν το μόνο πρό-

βλημα. Η Χούντα ήταν αυτό που βλέπαμε, 

που μας στερούσε το δικαίωμα στη ζωή και 

την ελευθερία. Είναι λάθος να συγχέουμε 

τα πράγματα. Γίνετα σκόπιμα. Έχει μια αί-

γλη, όμως. Η δυναμική του είναι σημαντική 

και ως ιστορικό και ως συμβολικό γεγονός. 

Διότι δείχνει το δρόμο της συνέχειας. Από 

εκεί που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς 

με τη μεταπολίτευση, με την τραγωδία της 

Κύπρου, με το καθεστώς που διαμόρφω-

σαν οι παλιοί πολιτικοί. Με τη σύμπραξη της 

Χούντας. Σκεφτείτε  τον Γκιζίκη να ορκίζει 

τον Καραμανλή και την κυβέρνηση εθνικής 

ενότητας με εκλογές ανήμερα στην πρώτη 

επέτειο του Πολυτεχνείου. 

Το ραδιόφωνο τι ρόλο έπαιξε; Καθοριστι-

κό. Έγινε η φωνή των εξεγερμένων. Σπάσα-

με τη μοναξιά και την απομόνωση. Απλώ-

θηκε σε όλη την Ελλάδα. Έβγαλε τον κόσμο 

από τη χουντοποίηση, το φόβο, την ανοχή. 

Για αυτό φωνάζαμε «έξι χρόνια είναι πολ-

λά - δεν θα γίνουνε επτά». Γι’ αυτό λέγαμε 

«απόψε πεθαίνει ο φασισμός», «λαέ, συ-

μπαράσταση». Υπήρχε ένα ακόμη σύνθημα: 

«Απόψε θα γίνει της Ταϊλάνδης». Δεν ήμα-

σταν μόνοι. Είχαν και εκεί εξεγερθεί οι φοι-

τητές. Όπως και στη Νότιο Κορέα, στο Βελι-

γράδι, στην Ιταλία. Ένα παγκόσμιο πνεύμα.  

Το κλίμα πώς ήταν; Θυμάμαι έφεραν το 

«Γούντστοκ» και το κατεβάσανε την άλλη 

μέρα, όπως και το «Φράουλες και αίμα». Λο-

γοκρισία, τρομοκρατία, σκοτάδι στα πανε-

πιστήμια, κυβερνητικοί επίτροποι, χαφιέδες 

από την ασφάλεια. Βασάνιζαν, τρομοκρα-

τούσαν, εξορίες. Υπήρχε μια δημιουργική 

κατάσταση δίνοντας τόπο στην ουτοπία μέ-

σω του ονείρου και της πίστης μας ότι θα 

γκρεμίσουμε τη Χούντα και θα αλλάξουμε 

τον κόσμο. Νομίζεις ότι ξέραμε; Aυτοορ-

γανωθήκαμε αυθόρμητα, αποκτήσαμε αυ-

τονομία, πήγαμε κόντρα στον Μαρκεζίνη 

και στην προσπάθεια ομαλοποίησης της 

Χούντας που είχε τσιμπήσει κι ένα μέρος 

της Αριστεράς. Αλά τούρκα δημοκρατία. 

Με πολιτικούς μαριονέτες. Σπάσαμε την κα-

θολικότητα που ήθελε να έχει πάνω μας η 

Αριστερά. Δεν ήλεγχαν αυτό που κάναμε. 

Πήγαμε κόντρα και στους πολιτικούς. 

Πώς σας έβλεπε ο κόσμος και τα κόμμα-

τα; eίχαμε γίνει πολιτικό υποκείμενο για 

τρεις μέρες. Είχε φύγει το παιχνίδι από τα 

χέρια τους. Αυτοί ήθελαν να κλέψουν από 

εμάς για αυτό μας αγκάλιασαν μέχρι ασφυ-

ξίας και κάποιοι ενδώσανε. Γιατί μας είχαν 

ανάγκη. Μεγαλώσαμε και πολιτικοποιηθή-

καμε μέσα στη Χούντα πολύ πιο προχωρη-

μένα από ό,τι πιστεύουν σήμερα οι νέοι ή 

νομίζουν κάποιοι σκοπίμως θεωρώντας μας 

αλήτες. Στο μυθιστόρημά μου «Ο ήλιος του 

μουσείου» έχω γράψει ότι καθόμασταν α-

ραχτοί και πίναμε καφέ στο μουσείο και μας 

έλεγαν «α, πληρώνουν οι γονείς τους τάχα 

να σπουδάζουν», χωρίς να καταλαβαίνουν 

ότι κυοφορούνταν η επανάσταση στα τρα-

πέζια και στις σχέσεις μας. Είχαν προηγη-

θεί τρία χρόνια για να δημιουργηθούν από 

τραγούδια, ομάδες, παρέες, έρωτες, οι προ-

ϋποθέσεις κόντρα στο σκοτάδι του πανεπι-

στήμιου, στους εγκάθετους της Χούντας, 

στην παθητική κοινωνία. Την ξυπνήσαμε. 

Από σπίθα είχαμε γίνει φωτιά σε όλη την Ελ-

λάδα και στο εξωτερικό. Δεν τολμούν να το 

θίξουν το Πολυτεχνείο. Να το διαστρεβλώ-

σουν προσπαθούν. Και δρόμους μας έκαναν 

και πλατείες και ήρωες. Δεν ήμασταν. Ήμα-

σταν ό,τι είναι και τα σημερινά παιδιά. 

Τι μπορεί να συμβολίζει το Πολυτεχνείο 

στα σημερινά παιδιά; Τα νέα παιδιά που 

είναι στην ανεργία και στην ξεφτίλα θα δημι-

ουργήσουν τα δικά τους κύτταρα. Και θα τα 

λένε «πολυτεχνεία» ακόμη και ας μην έχουν 

σχέση με εκείνο το γεγονός. Λειτουργεί 

συμβολικά. Είναι ένας σταθμός ανεφοδια-

σμού γι’ αυτά. Να πάρουν εφόδια από εκεί 

και να εκτιναχτούν στο μέλλον, που τους 

το έχουν αφαιρέσει. Να εκτιναχτούν στο 

όνειρο και στην απόλαυση της ζωής. Διότι 

η τυραννία της επιβίωσης και της ανάγκης 

είναι χειρότερη από μια ορατή δικτατορία. Η 

βία των αυτοκτονιών, της ανεργίας, της κοι-

νωνικής κατάθλιψης. Υπάρχει βία στα μάτια 

των ανθρώπων. Απόγνωση, απογοήτευση. 

Αυτά τα σημάδια, αν γενικευτούν, πού θα 

κρυφτούν οι άλλοι; A

ή φωνή τόυ ΠόλυτΕχνΕίόυ
Ο εκφωνητής του Πολυτεχνείου Δημήτρης Παπαχρήστος, με αφορμή την επέτειο, θυμάται
Του ΓιΩρΓου ΔήμήτρακοΠουλου - Φωτό: Χρήστοσ Διαμαντήσ

Κάθε μέρα όλες οι ειδήσεις, άρθρα, σχόλια στην επικαιρότητα από τις υπογραφές της ATHENS VOICE στο http://www.athensvoice.gr/politics
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«Δέκα χρόνια το δούλευα το βιβλίο. Πήγα παντού, σε κάθε 
σινεμά που λειτούργησε ή λειτουργεί στον Δήμο Αθηναί-
ων, μίλησα με εκατοντάδες ανθρώπους, ιδίως γέρους 
σε καφενεία και γιαγιάδες σε κομμωτήρια, με πολλούς 
ανθρώπους του σινεμά βέβαια (αιθουσάρχες, ταξιθέτρι-
ες, προβολατζήδες κ.λπ.), καθώς και περαστικούς (τους 
αναφέρω όλους), έψαξα σε βιβλιοθήκες, μάζεψα προ-
γράμματα, είδα παλιές εφημερίδες...».

Όλοι αυτοί οι άνθρωπου θα σου έχουν διηγηθεί απί-
στευτες ιστορίες. Ποια σε συγκίνησε περισσότερο; 
Μεταφέρω αυτούσιο ένα από τα λήμματα «Λαού» του βι-
βλίου. Μιλάει ο κ. Παναγιώτης Ραυτόπουλος «1963. Είμαι 
στο “Λαού” μπροστά και κοιτάω τις ρεκλάμες, δεν θυμάμαι 
ποιας ταινίας. Κοιτάω και τις μέσα και τις έξω. Υπάρχει μια 
κοπέλα κοντά μου που κάνει το ίδιο με μένα. Την κοιτάω 
πλαγίως, να μην είμαι προκλητικός, αν μ’ αρέσει. Νομίζω 
πως με κοιτάει κι αυτή. Λέω: “Ποιος απ’ τους δυο μας θα 
κάνει τα εισιτήρια του άλλου, να δούμε την ταινία;” Να μη 
σ’ τα πολυλογώ, μπήκαμε στο έργο, χαρήκαμε, ακολού-
θησε ειδύλλιο. Και τελικά παντρευτήκαμε. Είναι η κυρία 
Ελένη. Κάναμε τρία παιδιά και είμαστε πάντα μαζί. Έτσι, 
καθώς συνηθίζω να λέω, “του Λαού εγέννησε λαόν”».

Η δική σου πρώτη ανάμνηση από κινηματογράφο 
ποια είναι; Είναι από την ταινία «Αννίβας», ψευδοϊστορικό 
έγχρωμο με τον Βίκτορ Ματσιούρ, το ’60 ή ’61. Δεν είχα 
πάει σχολείο ακόμα. Θυμάμαι τη μελαχρινή φάτσα του 
πρωταγωνιστή, ήταν και βαμμένος έντονα. Το είδα με 
τους γονείς μου μάλλον στην «Αγάπη», καλοκαιρινό συ-
νοικιακό στη Λαμπρινή.

Πότε έγινε η πρώτη προβολή στην Αθήνα; Νοέμβρης 
1896, από φορητό μηχάνημα Έντισον, σ’ ένα σφαιριστήριο 
ιδοκτησίας Ιφιγένειας Συγγρού, στην οδό Κολοκοτρώνη.

Και ο μεγαλύτερος αριθμός κινηματογραφικών αι-
θουσών ποιος ήταν και πότε; Γύρω στις 600 σε όλη την 
Αττική, περί το 1969.
  
Υπήρξε κάποιος «μεγιστάνας» με πολλές κινηματο-
γραφικές αίθουσες; Οι μεγάλες εταιρείες, τύπου Δαμα-
σκηνός-Μιχαηλίδης ή Καραγιάννης-Καρατζόπουλος.

Βάση ποιας λογικής έκλειναν τα κινηματογραφικά προ-
γράμματα οι αίθουσες παλιά; Οι λαϊκές του κέντρου λαϊκά 
b-movies, οι συνοικιακές κυρίως ελληνικά, τα τσοντάδικα 
τσόντες, οι κυριλέ πρώτης προβολής γενικά, τα μεγαλοα-
στικά («Αττικόν», «Μαξίμ», «Βρετάνια») πολλά αισθηματικά 
κ.λπ. Επίσης τα γραφεία εισαγωγής είχαν δικές τους αίθου-
σες απευθείας ή είχαν αποκλειστική συνεργασία. 

Υπάρχουν και κινηματογράφοι συνδεδεμένοι με με-
γάλα ιστορικά γεγονότα... Πολλοί. Αναφέρω στο κάθε 
λήμμα αναλόγως. Στο «Αττικό» η αθηναϊκή νεολαία το ’50 
πρώτη φορά ξεφάντωσε με ροκ εν ρολ. Στην «Αντινέα» 
(σημερινό «Gagarin 205»), η ΟΠΛΑ είχε στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης. Στο παλιό «Στούντιο» της Τρικόρφων είχαν γίνει 
μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις το 1974, για ψήφο στα 
18. Το «Αττικόν» επί κατοχής ήταν αίθουσα για Γερμανούς 
στρατιώτες και το «Πάνθεον» για Ιταλούς. Την ίδια περίοδο 
στον «Κρόνο» (πρώην «Κοτοπούλη»), στην Ομόνοια, προ-

Τα σινεμά 
Της αθηνας 
Όποιος μπαίνει στην πρώτη σελίδα του σάιτ της ATHENS VOICE 
μπορεί να διαβάσει το βιβλίο του Δημήτρη Φύσσα «Τα σινεμά 
της Αθήνας». Ο city lover της εφημερίδας είναι και cine lover και η 
συγκεκριμένη δουλειά έχει τυπωμένη την αγάπη του για τις κι-
νηματογραφικές αίθουσες. Πόσα χρόνια του πήρε να το γράψει; 
Ρωτήσαμε τον ίδιο...                                                    Του ΔημηΤρη μασΤρογιαννιΤη 
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βάλλονταν ενημερωτικά φιλμ για τους εθελοντές εργάτες 
που θα πήγαιναν να δουλέψουν στη Γερμανία. 

Ποιο όνομα αίθουσας κρύβει την πιο ενδιαφέρουσα 
ιστορία; Φαντάζομαι η «Ααβόρα», που βρήκε σε λεξικό 
ένα τρελό όνομα (είδος φοίνικα της Δυτικής Αφρικής), 
ώστε να μπει πρώτο απ’ όλα στην αλφαβητική σειρά των 
εφημερίδων. 

Τσοντάδικα υπάρχουν ακόμα; Ναι, Ορφέο (Ζαχία, πλα-
τεία Αττικής), «Αθηναϊκόν» (Κρατίνου, Δημαρχείο Αθηνάς), 
«Κοσμοπολίτ» (Κοτοπούλη, Ομόνοια) και «Αβέρωφ» (Λυ-
κούργου, Ομόνοια).

Οι κινηματογραφικές αίθουσες στην Αθήνα πέρασαν 
κρίση. Ποια είναι η χειρότερη χρονιά, που να έκλεισαν 
οι περισσότερες; Δεν το έχω μετρήσει, γιατί δεν έχω κά-
νει γενικευμένες παρατηρήσεις, το βιβλίο είναι Λεξικό. Θα 
πρέπει όμως να είναι κάποια του ’70, όταν κορυφώθηκε η 
κρίση του σινεμά λόγω τηλεόρασης. Το ’80 ακολούθησε 
άλλο μαζικό κλείσιμο, λόγω βίντεο. Αργότερα το τρίτο 
κύμα, λόγω ντιβιντί και μούλτιπλεξ (αλλά τα τελευταία, 
παράλληλα, πρόσθεταν αίθουσες). 

Σίγουρα πονάς όταν κλείνει ένας κινηματογράφος. 
Παίζει σημαντικό ρόλο το να έχει κάνει ανακαίνιση; 
Εξαρτάται από τα γούστα των θεατών· το «Παλάς» στο 
Παγκράτι διατηρείται χωρίς καμιά ανακαίνιση, ενώ άλλα 
ανακαινισμένα κλείσανε (φέτος, τελευταίο, το «Πτι πα-
λαί»). Γενικά, πάντως, όσα δεν ανακαινίστηκαν κλείσανε 
πιο γρήγορα απ’ όσα ανακαινίστηκαν.

Τι γίνεται με τα διατηρητέα; Αδιέξοδο. Τα περισσότερα 
ούτε λειτουργούν (γιατί δεν θα ήταν προσοδοφόρα), ούτε 
γκρεμίζονται για να αποκτήσουν άλλη χρήση (ακριβώς 
γιατί είναι διατηρητέα). Απομένουν κουφάρια, ενώ μερικά 
θερινά έχουν γίνει πάρκινγκ.

Μήπως ξέρεις σε ποια φάση βρίσκεται το Αττικόν/Α-
πόλλων; Έχει κολλήσει στη χρηματοδότηση. Τα χρήματα 
από την ασφάλεια πυρός καταβλήθηκαν, αλλά και πάλι 
λείπουν γύρω στις 250.000. 

Θα μας πεις το tοp 5 των αγαπημένων σου κινηματο-
γράφων; Κι ας έχουν κλείσει... «Άστυ», «Γκλόρια» (Κυ-
πριάδη), «Αλκυονίδα» (ξανανοίγει τον ερχόμενο μήνα), 
«Σταρ», «Δεξαμενή».

Αν έκανες ταινία για μια κινηματογραφική αίθουσα, 
για ποια θα ήταν; Ο «Ορφεύς» του Σκλάβου στην οδό 
Βουλιαγμένης από καλοκαιρινά και το «Άστυ» από χειμω-
νιάτικα. Είναι η ζωντανή ιστορία της πόλης μας.

Γιατί δεν έβγαλες κανονικό βιβλίο; Επειδή δεν βρήκα 
εκδότη. 960 σελίδες word, με 3.500 υποσημειώσεις, θα ή-
ταν πανάκριβο. Προσέγγισα δημόσιους και  ημιδημόσιους 
φορείς, απευθύνθηκα και σε ιδιωτικά ιδρύματα. Οι πρώτοι 
δεν απάντησαν καν, οι δεύτεροι δεν υποστηρίζουν φυσι-
κά πρόσωπα, μου λέγανε «φτιάξε εταιρεία». Δεν πειράζει 
όμως, στο ίντερνετ έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση, παίρ-
νω δεκάδες μέιλ από άγνωστο κόσμο. Έτσι κι αλλιώς, δεν 
το έκανα για να βγάλω λεφτά.

 

Το θέμα με το αττικόν/
απόλλων είναι πως 
έχει κολλήσει στη 
χρηματοδότηση. Τα 
χρήματα από την
 ασφάλεια πυρός 

καταβλήθηκαν, αλλά 
και πάλι λείπουν 

γύρω στις 250.000. 

Από την έκθεση φωτογραφίας
 του Τάσου Βρεττού «Αθήνα: Πόλη & Κινηματογράφος» 

(Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Οδού Πειραιώς, 2009)
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Πραβιέν Σεργκέγεβιτς Μακά-
ρεφ γεννήθηκε στη Ρωσία δέκα 
χρόνια μετά την επανάσταση των 
μπολσεβίκων. Σπούδασε εδαφο-

λογία, ερωτεύτηκε μια ακροβάτισσα, 
διέπραξε ένα έγκλημα, γνώρισε μια 
μεγάλη φιλία στο πρόσωπο ενός Άγ-
γλου κατασκόπου. Οι «Σπάνιες γαίες» 
(εκδ. Πατάκη), το νέο βιβλίο της Σώτης 
Τριανταφύλλου, εξιστορούν τη ζωή 
του σε πρώτο πρόσωπο. Η συγγραφέ-
ας μας περιγράφει τα υπόλοιπα.

Επισκέπτεσαι για δεύτερη φορά τη σοβιετι-

κή Ρωσία και μάλιστα μια δεκαετία μετά το 

«Εργοστάσιο των μολυβιών». Γιατί; Με ενδι-

αφέρει η ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης και 

ο αντίκτυπός της στη Δύση. Έχω σπουδάσει 

σοβιετολογία με τον Μαρκ Φερό: το ενδι-

αφέρον μου ξεκινούσε από το φαινόμενο 

των «χρήσιμων ηλίθιων», δηλαδή από το 

πώς οι κομμουνιστές σε όλον τον κόσμο ή-

ταν πρόθυμοι να δουν στη Σοβιετική Ένωση 

την πραγματοποίηση μιας κοινωνικής ου-

τοπίας και όχι ένα εγκληματικό καθεστώς. 

Μερικοί επιμένουν ακόμα παρά τα δεδομέ-

να της ιστορίας. Παρ’ όλ’ αυτά, το βιβλίο δεν 

είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα γύρω από 

μια περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης – θέτει, 

ελπίζω, οικουμενικά ζητήματα: την ατομική 

ενοχή σε περιβάλλον συλλογικής ενοχής, 

την αρετή του πολίτη, την ευθύνη του μι-

κρού ανθρώπου.

«Ποτέ μην απολογείσαι, ποτέ μην εξηγείς» 

επαναλαμβάνει ολοένα στον εαυτό του ο 

Μακάρεφ, αντιμέτωπος με ένα σύστημα 

που τον τοποθετεί διαρκώς σε θέση απο-

λογούμενου. Πόσα χρωστά το σταλινικό 

καθεστώς –το κάθε τυραννικό καθεστώς– 

στην ενοχικότητα των υπηκόων του; «Η ε-

λευθερία του ανθρώπου είναι η προστασία 

του από τις ερωτήσεις» σκέφτεται ο Πρα-

βιέν. Όταν ένα κοινωνικό σύστημα σε ανα-

κρίνει διαρκώς –εμμέσως ή αμέσως–, όπως 

συμβαίνει σε παραδοσιακές κοινωνικές ορ-

γανώσεις και σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, 

η ελευθερία περιορίζεται. Η Ντάρια τιμω-

ρείται σκληρά για την άρνησή της να απο-

λογείται και να εξηγεί. Ο Πραβιέν ακολουθεί 

διαφορετικό δρόμο: υπακούει, διαπράττει 

έγκλημα. 

Ο Μακάρεφ χάνει τα πάντα προς τέρψη του 

σταλινισμού: οικογένεια, έρωτα, κάποτε 

χάνει και την ακεραιότητά του. Και μάλιστα 

ηττάται με τρόπο παθητικό, ιλαρό, σχεδόν 

καφκικό. Πόσο δύσκολο ήταν να συνυ-

πάρξεις μαζί του; Έχω γνωρίσει πολλούς 

Πραβιέν: ανθρώπους που συνετρίβησαν 

από το Κομμουνιστικό Κόμμα ή από την οι-

κογένεια και τις επιταγές της κοινότητας. O 

Πραβιέν δεν ξέρει ότι, ακόμα και στο ασφυ-

κτικό πλαίσιο του σταλινικού καθεστώτος, 

έχει περιθώρια επιλογών: είναι υποταγμέ-

νος στον Στάλιν παρότι καθώς προχωρεί η 

δράση η οπτική του τροποποιείται (ελαφρά, 

είναι αλήθεια...) Συμπαθώ πολύ τον καημέ-

νο τον Πράβιουσκα: στην πραγματικότητα 

συμπαθώ πολύ τους Σοβιετικούς – πέρασαν 

πολλά, φταίει το ξερό τους το κεφάλι... Κι 

έχουν πίσω τους έναν μεγάλο πολιτισμό, μια 

ιδέα για τη ζωή που είναι καταδικιά τους. Ό-

σοι φίλοι ξέρουν καλά τη Ρωσία λένε πως 

έχω σίγουρα σλαβική καταγωγή – κάπου απ’ 

τα βόρεια... Απ’ το Μουρμάνκ ίσως... Παρότι 

βρίσκομαι τόσο κοντά στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες –από την άποψη των εμπειριών και 

του πολιτισμού– νιώθω σαν να διασχίζω τη 

ρωσική στέπα με το ένα πόδι.  

Η ιστορία γράφεται με όσα απομένουν απ’ 

τη διύλιση των φημών, απ’ την καθίζηση 

των ψεμάτων, σημειώνεις κάπου. Γιατί τό-

τε επιμένουμε να τη διαβάζουμε; Η ιστορία 

είναι φευγαλέα κι εμείς οι ιστορικοί δεν ε-

ξασκούμε μιαν ακριβή, «θετική» επιστήμη. 

Προσπαθούμε να πλοηγηθούμε στο παρελ-

θόν με υλικά φήμες, ψέματα, εντυπώσεις, 

ψευδομαρτυρίες. Και παρ’ όλ’ αυτά, η αλή-

θεια σχηματίζεται λίγο-πολύ. Το ανθρώπινο 

στοίχημα δεν είναι να βρίσκει ενόχους αλλά 

να κατανοήσει την ανθρώπινη φύση και να 

την πλαισιώσει με ήθος και νόμους ώστε να 

συμβαίνουν τα λιγότερα δυνατά εγκλήμα-

τα, οι μικρότερες δυνατές τραγωδίες.

Πόσο επίπονο είναι να αναπλαστεί πειστικά 

το παρελθόν; Πόσα οφείλει να επενδύσει 

κανείς στην έρευνα και πόσα να ποντάρει 

στο ταλέντο και τη δουλειά; Τίποτα δεν γί-

νεται χωρίς δουλειά. Λέω συχνά: εργάζομαι 

από δεκαοκτώ ετών, δεν έχω χάσει ούτε μια 

μέρα δουλειάς. Όποιος έχει συνεργαστεί 

μαζί μου το ξέρει. Όσο για το ταλέντο... δεν 

ξέρω... έχω αυτοπεποίθηση στο γράψιμο, 

όπως έχω ακριβώς και το αντίθετό της.

Όμοια με άλλα έργα σου, έτσι και σε αυτό 

οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες διασταυρώ-

νονται με πρόσωπα υπαρκτά. Στην προ-

κειμένη, ο Γκάι Μπέρτζες. Ο Μπέρτζες που 

αυτομόλησε από το Φόρεϊν Όφις προκει-

μένου να υποβιβαστεί σε εξάρτημα της Κα 

Γκε Μπε. Τι σε γοήτευσε στην περίπτωσή 

του; Πραγματικά έχω την παρόρμηση να α-

φιερώσω ολόκληρο βιβλίο στον Μπέρτζες. 

Έκανε λάθος... Εγκατέλειψε τη Δύση νομί-

ζοντας ότι στη Σοβιετική Ένωση θα περνάει 

τέλεια, ότι η ζωή του θα είναι ένα ατέλειωτο 

πάρτι με βότκες. Και βρέθηκε σ’ ένα κατα-

θλιπτικό περιβάλλον όπου τον παρακολου-

θούσαν και τον είχαν του πεταματού. Τον 

λυπάμαι τον Μπέρτζες: η ιστορία του είναι 

σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα – στη Βρε-

τανία όμως είναι περιβόητος προδότης. Με 

ενδιαφέρει πολύ η ιδέα της «πίστης» και της 

προδοσίας.

Αν εξαιρέσουμε τις περιστασιακές εκδηλώ-

σεις του ροκ εν ρολ εαυτού σου («Σάββα-

το βράδυ…», «Υπόγειος ουρανός», «Φτωχή 

Μάργκο»), σπανίως επιστρέφεις στις ίδιες 

θεματικές. Σε τρέφει το ρίσκο των ετερό-

κλητων ιστοριών; Με ενδιαφέρουν όλα, ει-

λικρινά. Γράφω στο «Ο χρόνος πάλι», αν θυ-

μάμαι καλά, ότι δεν με ενδιαφέρει το γκολφ 

και το σκι – όλα τ’ άλλα με ενδιαφέρουν. Ού-

τε το κρίκετ με ενδιαφέρει, το προσθέτω κι 

αυτό. Όλα τ’ άλλα μ’ ενδιαφέρουν.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη διάθε-

ση από μερίδα Ελλήνων συγγραφέων να 

γράψουν «μυθιστορήματα της κρίσης». Θα 

σε ενδιέφερε προσωπικά κάτι τέτοιο; Δεν 

είμαι συγγραφέας της στιγμής. 

Χρειάζομαι πάρα πολύ 

χρόνο για να σκεφτώ 

ένα μυθιστόρημα: σχε-

δόν όλα όσα έχω γρά-

ψει μέχρι τώρα τα έχω 

συλλάβει στη διάρκεια 

της εφηβείας μου. Άρα, 

δεν θα τα βγάλω πέρα με 

την κρίση – θα έχω πεθά-

νει προτού σχηματιστεί 

σχετικό μυθιστόρημα στο 

κεφάλι μου.

Αν νιώθεις μεγάλο ψάρι 

είναι μικρή η γυάλα, γρά-

φεις κάπου. Πώς νιώθεις 

εσύ μέσα στη γυάλα της 

ελληνικής λογοτεχνικής 

σκηνής; Η γυάλα είναι τό- σο μικρή που 

προσπαθώ να πηδήξω έξω. Το πρόβλημα 

είναι ότι «έξω» δεν υπάρχει νερό. Παγίδα...

Είναι όντως ουτοπικό να υπάρξουν «επανα-

στάσεις χωρίς εκτελεστικά αποσπάσματα»; 

Δυστυχώς για όλους μας, αυτό έχει δείξει η 

Εκδοτικό γεγονός της χρονιάς; Η Σώτη Τριανταφύλλου μόλις 
κυκλοφόρησε τις «Σπάνιες Γαίες». Τις διασχίζουμε μαζί της. 
Του Δημητρη Καραθανου -Φωτό: Χριστινα ΓεωρΓιαΔου

Η ΣώτΗ τριανταφύλλού 
κλινει επ’ αριΣτερα
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ιστορία κι αυτό υποστηρίζουν όλοι οι επα-

ναστάτες. Ώσπου, φυσικά, να έρθει η δική 

τους σειρά να στηθούν στο εκτελεστικό α-

πόσπασμα.

Τι είδους επανάσταση πιστεύεις πως χρειά-

ζεται αυτή εδώ η χώρα; Η Ελλάδα χρειάζεται 

νόμους που να εφαρμόζονται με συνέπεια. 

Αν περιμένουμε να αλλάξουν πρώτα οι νο-

οτροπίες η χώρα θα διαλυθεί. Παίζουν ρόλο 

πολλοί παράγοντες: μπορούμε να ισχυρι-

στούμε ότι υπάρχει ακόμα κι ένα είδος «ε-

θνικού χαρακτήρα» που ενισχύει τη ροπή 

προς τον φονταμενταλισμό – εθνικισμό, 

κομμουνισμό, αναρχοφασισμό και τα λοιπά. 

Είμαστε ανώριμη κοινωνία με έντονες εκδη-

λώσεις νηπιοπρέπειας. 

Αντιγράφω από αρθρίδιο που γράφτηκε για 

λογαριασμό σου: «Η δημοσιολογούσα συγ-

γραφέας χρησιμοποιεί την τέχνη της πρό-

κλησης σε κάθε ευκαιρία καταλογίζοντας 

στην αριστερά τα μεταπολιτευτικά δεινά… 

υπεροψία, αλαζονεία και σνομπισμός ενώ-

νονται με το ναρκισσισμό ενός κακού παι-

διού που επέστρεψε στη θαλπωρή της αστι-

κής συμβατικότητας». Άουτς! Τα περίμενες 

κάτι τέτοια όταν υπέγραφες τη «διακήρυξη 

των 58»; Χα, χα, χα... Είμαι έτοιμη για όλα. 

Φαντάζομαι ότι έχουν γραφεί και χειρότερα. 

Η ανθρώπινη ανοησία δεν έχει όρια. Αλλά 

ο ανόητος του σήμερα ίσως γίνει αύριο σο-

φός. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας.

Αναλογίζεσαι το ενδεχόμενο να αποτελέ-

σεις εύκολο στόχο το προσεχές διάστημα, 

στη λογική του «όποιος μπλέκει με τα πί-

τουρα»; Είσαι διατεθειμένη να το υποστείς; 

Είμαι ιστορικός και συγγραφέας. Με τα πί-

τουρα μπλέκομαι. Αυτή είναι η δουλειά μου.

Θα το σκεφτόσουν να πολιτευτείς, αν οι 

συνθήκες ωρίμαζαν; Ποτέ δεν έχω εμπλα-

κεί στην άσκηση της πολιτικής. Δεν έχω λό-

γο να το κάνω τώρα. 

Είσαι ένα από τα πιο web conscious πρό-

σωπα που γνωρίζω. Παράλληλα, όμως, η 

απαρέσκειά σου προς τα social media είναι 

παροιμιώδης. Γιατί; Δεν έχω ούτε χρόνο, 

ούτε ενέργεια, ούτε τον χαρακτήρα που επι-

ζητεί το κουτσομπολιό και το ξεμάλλιασμα. 

Γράφω ό,τι νομίζω με σαφή και εμβριθή τρό-

πο – από κει και πέρα η μοίρα των γραπτών 

δεν με αφορά. Εξάλλου, οι άνθρωποι που 

κατατρίβονται καθημερινά με τα κοινωνικά 

δίκτυα δεν διαβάζουν – απλώς, γράφουν, 

απλώς ακούνε τον εαυτό τους να μιλάει. Ο 

χρόνος μου είναι πολύτιμος, τον σέβομαι, 

δεν τον έχω για ξόδεμα.

Θα σου λείψει ο Λου Ριντ; Τι θ’ απογίνουμε 

όταν εξαλειφθούν όλες οι ροκ εν ρολ στα-

θερές; Έχω συμφιλιωθεί με το θάνατο 
των παλιών ροκάδων. Και με το θάνατο 
γενικά. A

Δεν εχω ούτε 
χρονο, ούτε 

ενεργεια, ούτε τον 
χαρακτήρα πού 

επιζήτει το 
κουτσομπολιο και 
το ξεμαλλιασμα 
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1
Ποιο ιστορικό γεγονός 
πραγματεύεται η «Ιστορία 
δύο πόλεων» του Τσαρλς 

Ντίκενς;
Α. Τη Γαλλική Επανάσταση
Β. Την Αμερικανική Επανάστα-
ση
Γ. Τη Ρωσική Επανάσταση
Δ. Την Κινεζική Επανάσταση

2 
Σε ποιο κλασικό μυθι-
στόρημα του 20ού αιώνα 
επαναλαμβάνεται κατά 

κόρον η λέξη «κάλπης»;
Α. «Ο μετρ και η μαργαρίτα» - 
Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ
Β. «Κι ο ήλιος ανατέλλει» - Έρ-
νεστ Χέμινγουεϊ
Γ. «Λόρδος Τζιμ» - Τζόζεφ Κόν-
ραντ
Δ. «Ο φύλακας στη σίκαλη» - Τζ. 
Ντ. Σάλιντζερ

3 
Ποιο από τα παρακάτω 
λογοτεχνικά κινήματα 
αποβλέπει στην υπέρβα-

ση του αισθητού κόσμου; 
Α. Ιδεαλισμός
Β. Συμβολισμός
Γ. Σουρεαλισμός
Δ. Παρνασσισμός

4
Μείζων συγγραφέας που 
ανακοίνωσε την αποχώ-
ρησή του από τη λογοτε-

χνική παραγωγή
Α. Στίβεν Κινγκ
Β. Τζον Λε Καρέ
Γ. Φίλιπ Ροθ
Δ. Γκίντερ Γκρας

5
Το ψευδώνυμο Ρόμπερτ 
Γκάλμπρεϊθ είναι το μυ-
θιστορηματικό alter ego 

του/της...

Α. Νταν Μπράουν
Β. Τζ. Κ. Ρόουλινγκ
Γ. Ε.Λ. Τζέιμς
Δ. Μπρετ Ίστον Έλις

6
Αρ ι θ μ ό ς  ε ν  ε νε ργε ί α 
συγγραφέων στη συντα-
κτική ομάδα της Athens 

Voice
Α. Πέντε
Β. Είκοσι δύο
Γ. Δεκατέσσερις
Δ. Εννέα

7
Σειρά κινουμένων σχε-
δίων στην οποία πραγ-
ματοποίησε τη μοναδική 

του τηλεοπτική εμφάνιση ο 
κραυγαλέα ερμητικός Τόμας 
Πίντσον
Α. «South Park»
Β. «The Flintstones»
Γ. «The Simpsons»
Δ. «Αστυνόμος Σαΐνης»

8 
Εμβληματική σειρά μυθι-
στορημάτων του Τζέιμς 
Ελρόι η οποία διαβάζεται 

και σαν ολοκληρωμένη ενό-
τητα
Α. «Λ.Α. Νουάρ» 
Β. «Τετραλογία του Λ.Α.»
Γ. «Κουαρτέτο του Λ.Α.»
Δ. «Αμερικανικό κουαρτέτο»

9
Ο πλέον μεταφρασμένος 
στο εξωτερικό Έλληνας 
συγγραφέας είναι ο…

Α. Απόστολος Δοξιάδης
Β. Βασίλης Αλεξάκης
Γ. Πέτρος Μάρκαρης
Δ. Κώστας Χαρίτος

10 
Ποια από τα παρακάτω 
βιβλία αντλούν από τη 
θεματική φλέβα του 

«50 αποχρώσεις του γκρι»;
Α. «Ογδόντα ημέρες μπλε» - Βί-
να Τζάκσον
Β. «Η πειθήνια» - Τάρα Σου Μι
Γ. «Μαλάκες, το πρόβλημα της 
εποχής μας» - Άαρον Τζέιμς
Δ. Όλα τα παραπάνω

11 
Ποιος Βρετανός ηθοποι-
ός θα αφηγηθεί τη βιο-
γραφία του Morrissey 

στην audiobook έκδοση του 
βιβλίου που κυκλοφορεί τον 
Δεκέμβριο;

Α. David Morrissey
Β. Benedict Cumberbatch 
Γ. Colin Firth
Δ. Jude Law

12
Περίφημος σκηνοθέ-
της με πλούσιο συγ-
γραφικό έργο. Τα βι-

βλία του κυκλοφορούν από 
την Athens Voice Books. Είναι 
ο…
Α. Γιάννης Σμαραγδής
Β. Παντελής Βούλγαρης
Γ. Νίκος Νικολαΐδης
Δ. Νίκος Φώσκολος

13
Σε ποιον από τους πα-
ρακάτω αποδίδεται ο 
αφορισμός «αισθάνο-

μαι για την ντίσκο ό,τι αισθά-
νομαι για τον έρπητα»;
Α. Αλέξανδρος Δουμάς
Β. Φρειδερίκος Νίτσε
Γ. Β. Γκ. Σέμπαλντ
Δ. Χάντερ Τόμσον

14
Κλασικό έργο το οποίο 
ολοκ ληρώθηκε σ το 
νεκροκρέβατο του δη-

μιουργού του, συνιστώντας 
την πεμπτουσία του «κύκνει-
ου άσματος»
Α. «De profundis» - Όσκαρ Ου-
άιλντ
Β. «1984» - Τζορτζ Όργουελ
Γ. «Όμορφοι και καταραμένοι» - 
Φ.Σ. Φιτζέραλντ
Δ. «Καθώς ψυχορραγώ» - Ουί-
λιαμ Φόκνερ

15
Έλληνας συγγραφέας 
με συνεπή παρουσία 
στα social media και με 

τους περισσότερους ακόλου-
θους στο Twitter
Α. Χρήστος Χωμενίδης
Β. Αλέξης Σταμάτης
Γ. Λένα Κιτσοπούλου
Δ. Λένα Διβάνη

16 
Η απαστράπτουσα Σά-
σα Γκρέι υπήρξε μία 
από τις πλέον επιτυ-

χημένες σταρ της βιομηχα-
νίας πορνό του Χόλιγουντ. 
Υπέγραψε όμως και το βιβλίο 
που κυκλοφορεί αυτές τις μέ-
ρες με τον τίτλο…
Α. «Προικισμένη»
Β. «Πώς να δημιουργείς τη σω-
στή χημεία με τους άλλους»
Γ. «Μυστική λέσχη Ιουλιέτα»
Δ. «Το ημερολόγιο μιας ξενέρω-
της»

17
Ανάμεσα στις παρακά-
τω βιογραφίες θα διά-
λεγες την εξής

Α. «Στην ατέλειωτη άσφαλτο» - 
Γιώργος Κοινούσης
Β. «Η ηπιότητα στην αρχαία 
ελληνική σκέψη» - Ζακλίν ντε 

Ρομιγί
Γ. «Life» - Keith Richards
Δ. «Τα πάντα όλα» - Νίκος Αλέ-
φαντος

18 
Ποιος από τους παρα-
κάτω Έλληνες εκδότες 
επιμένει στη χρήση του 

πολυτονικού συστήματος;
Α. Ianos
Β. Άγκυρα
Γ. Διόπτρα
Δ. Άγρα

19
Τίνος στίχοι κοσμούν 
τη Νέα Γέφυρα Παιδιών 
στη συμβολή Κηφισίας 

και Στεφάνου Δέλτα στο Ψυ-
χικό;
Α. Της Πηνελόπης Δέλτα
Β. Της Κικής Δημουλά
Γ. Του Οδυσσέα Ελύτη
Δ. Της Μαρίας Πολυδούρη 

20
Ποιος είναι ο πλέον 
διασκευασμένος 
συ γ γρ αφ έ ας σ την 

ιστορία του σινεμά; (εξαιρου-
μένου του Σέξπιρ!)
Α. Άρθουρ Κόναν Ντόιλ
Β. Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον
Γ. Έντγκαρ Άλαν Πόε
Δ. Άντον Τσέχοφ

21
Το έργο με τις πιο πολυ-
άριθμες εκδόσεις στη 
χώρα μας είναι…

Α. «Έγκλημα και τιμωρία» - Φιο-
ντόρ Ντοστογέφσκι
Β. «Πορτρέτο του καλλιτέχνη 
σε νεαρή ηλικία» - Τζέιμς Τζόις
Γ. «Ο Μέγας Ανατολικός» - Αν-
δρέας Εμπειρίκος
Δ. «Η Αλίκη στη χώρα των θαυ-
μάτων» - Λιούις Κάρολ

Quiz Πόσο διαβασμένος είσαι;
Βιβλιοφιλικό τεστ για διαπιστωμένους λεξιλάγνους

Toυ Δημητρη Καραθανου

Τελικά πόσό
 λόγιός ειςαι;

 
15-21 σωστές απαντήσεις 
Βιβλιοτζιμάνι
Ρουφάς τον «Οδυσσέα» του 
Τζόις σε μια καθισιά, έχεις 
καταπιεί αμάσητη τη βιβλι-
ογραφία του Τόμας Πίντσον 
και μπορείς επιπλέον να ισχυ-
ριστείς ότι έβγαλες νόημα, 
ανανεώνεις ανυπερθέτως τις 
συνδρομές σου στο «Athens 
Review of Books» και στο «The 
Books’ Journal», τίποτε δεν 
σου χαλά το κέφι περισσότε-
ρο από την αναβολή μιας προ-
αναγγελθείσας κυκλοφορίας. 
Σύμφωνοι, από διαβάσματα 
καλά τα πας – με τη ζωή σου 
τι γίνεται;

10-15 σωστές απαντήσεις 
Βιβλιοκαμάρι
«Χρειάζεται δίαιτα ακόμη και 
από τα βιβλία» έλεγε ο Νίτσε, 
και υπακούς πρόθυμα στη 
νουθεσία του φιλοσόφου. Δι-
αθέτεις πλούσια βιβλιοθήκη 
με τη σωστή αναλογία εκλέ-
πτυνσης και ελαφρότητας, 
κουβεντιάζεις με ευφράδεια 
ακόμη και για βιβλία που δεν 
έχεις διαβάσει, παρακολου-
θείς τα εκδοτικά δρώμενα, 
είσαι λίγο χίπστερ, λίγο νερντ, 
λίγο μποέμ. Ό,τι έχεις ευχαρί-
στηση. 

5-10 σωστές απαντήσεις 
 Βιβλιοχαμπάρι
Όταν βρέχει βιβλία, εσύ ανα-
ρωτιέσαι πότε θα γυριστούν 
σε ταινίες. Ουδέποτε άφησες 
ένα καλό ανάγνωσμα να σε 
αποτραβήξει από τις χαρές τις 
κοινωνικής ζωής. Ας είναι… Η 
άγνοια είναι ευτυχία.

0 -5 σωσ τές απαν τήσεις 
 Βιβλιολιμάρι
Ορκίζεσαι στον Αλέφαντο, 
το μαλακό πορνό, την ντίσκο, 
τον Σμαραγδή και τον Αστυ-
νόμο Σαΐνη. Ασφα λώς και 
πρόκειται για φίνα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά ικανά να σου 
χαρίσουν ανέφελη ζωή, αλ-
λά δεν έχεις καμία θέση στην 
παρέα μας, αναρωτιόμαστε 
ποιο θράσος σε εξώθησε να 
πιάσεις το στιλό. Τι δεν κατα-
λαβαίνεις;

Εναλλακτικές κατηγορίες
Βιβλιομανής
Βιβλιοτραφής
Βιβλιοπροσπαθείς
Βιβλιοκανείς

Οι συγγραφείς της A.V.
Σώτη Τριαν ταφύλ λου, Πέ-
τρος Τατσόπουλος, Θανάσης 
Χειμωνάς, Δημήτρης Φύσ-
σας, Μανίνα Ζουμπουλάκη, 
Γιώργος Παυριανός, Γιώργος 
Δημητρακόπουλος, Φώτης 
Γεωργελές, Στέφανος Τσιτσό-
πουλος, Μάκης Μηλάτος, Στέ-
φανος Δάνδολος, Ελεάννα 
Βλαστού, Σταύρος Κωνστα-
ντινίδης, Μυρτώ Κοντοβά, 
Γιώργος Σωτηρέλλος, Αντώ-
νης Νικολής, Κωνσταντίνος 
Τζήκας, Δημήτρης Ψυχογιός, 
Άννα Δαμιανίδη, Γιώργος Πα-
ναγιωτάκης, Στράτος Φανά-
ρας, Αχιλλέας Σωτηρέλλος

Σωστές απαντήσεις

1-Α, 2-Δ, 3-Γ, 4-Γ, 5-Β, 6-Β, 7-Γ, 
8-Γ, 9-Γ, 10-Α και Β, 11-Α, 12-Γ, 
13-Δ, 14-Β, 15-Α, 16-Γ, 17-Γ, 
18-Δ, 19-Γ, 20-Δ, 21-Δ
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Ελληνικη ΠΕζογραφια 
Η λιμνοθάλασσα της γεωργικής σχολής, 
Κάρολος ΤςίζεΚ, Κίχλη 
Ο μάστορας της ζωγραφικής, της γραφιστικής 
και της ποίησης, τσέχικης καταγωγής, γεννη-
μένος στην Ιταλία, η πιο εμβληματική ζώσα φι-
γούρα της παλιάς, πολυεθνικής Θεσσαλονίκης 
βγάζει, σε μεγάλη ηλικία, το πρώτο του πεζογρα-
φικό βιβλίο, με αποτυπώσεις αλά Ιωάννου και 
ακριβολογία αλά Σεφέρης.

Μαύρη αυγή, Θάνος Δράγούμης, Ψυχογιός 
Κατασκοπία, φονική διάλυση της πρώην Γουγκο-
σλαβίας, η Αθήνα μέσα από νουάρ γωνίες, η γε-
νιά του Πολυτεχνείου, σύγχρονος νεοναζισμός 
(αλλά και σταλινισμός), προσωπικά δράματα, 
ευρυμάθεια, μια ντετέκτιβ που δηλώνει «ιδιωτι-
κή ερευνήτρια» κι ένας μονόφθαλμος μπάτσος 
αυτοκτονίες, συσσίτια, επεισόδια. Χορταστικό. 
Με λιγότερο έντονη δημοσιογραφική γραφή και 
τις μισές σελίδες, θα μιλούσαμε για τον Έλληνα 
Λε Καρέ.  

Εαρινό εξάμηνο, γίώργος ςΤογίάς, Απόπειρα 
Η πρώτη, εκκωφαντική εμφάνιση ενός νέου 
πεζογράφου. Μυθιστόρημα με ιδιότυπη αρχική 
εμφάνιση στο διαδίκτυο, που συνομιλεί με το θέ-
ατρο και τη μουσική (cd στην ορίτζιναλ έκδοση). 
Το ελληνικό πανεπιστήμιο όπως είναι αληθινά 

σήμερα, με μια αξέχαστη κεντρική ηρωίδα.

Κρίσις, άρΚάΔίος λεύΚος, Φαρφουλάς 
Από χρόνια εξαντλημένο μυθιστόρημα: ένας υ-
παλληλάκος σαρκάζει τη δραματική οικονομική 
του κατάσταση στη κρίση του μεσοπολέμου. Ρε-
αλισμός, αντιλυρισμός, χιούμορ, οργή και ημιπε-
ριθώριο. Ο Αρ. Λευκός (ψευδώνυμο του Κώστα 
Κωστουλάκη, 1905-1983) ήταν Κρητικός δικηγό-
ρος στη Θεσσαλονίκη, ξεχασμένος σήμερα. 

Aegypius monachus, μίςελ Φάις, Πατάκης 
Το πιο προσωπικό και απαιτητικό (όχι, ωστόσο, 
ερμητικό) κείμενο ενός από τους αριστείς της 
γενιάς μου. Αυτοβιογραφικό, εβραιογενές, συλ-
λεκτικό. Με επίμετρο κριτικογραφίας και φωτο-
γραφίες από το θεατρικό του ανέβασμα.   

Το Μπολερό δεν ήταν του Ραβέλ, 
ελενη γΚίΚά, Καλέντης 
Φόνοι σε αρχαιολογικούς χώρους με παρτιτού-
ρες-δώρα στον κάθε νεκρό, μάσκες, μαριονέτες, 
ο Μπόρχες, ανακαίνιση οικογενειακών ερειπίων, 
η διαχρονικότητα του εμφυλίου, ένας θύτης που 
ερωτεύεται το θύμα του, ένα αλλόκοτο διαδικτυ-
ακό ζευγάρι. Γοητευτικό βιβλίο μυστηρίου, ως 
συνισταμένη πολλών λογοτεχνικών ειδών. 

Ο εξώστης, νίΚος ΚάχΤίΤςης, Κίχλη 
Mαζί με τον «Ήρωα της Γάνδης», τα καλύτερο κεί-
μενο ενός πεζογράφου όχι πολύ γνωστού στους 

νεότερους, σε μια άρτια έκδοση, με Επίμετρο δο-
κίμιο του Γιάννη Δημητρακάκη, κείμενο της (εκ-
δότριας) Γιώτας Κριτσέλη για την «Περιπέτεια της 
έκδοσης» και πληρέστατο χρονολόγιο του Βίκτω-
ρα Καμχή. Για αναγνώστες που δεν κοιτάνε μονά-
χα την πλοκή (που υπάρχει: Αφρική, φυγή, τύψεις 
και μια πρωτότυπα σχεδιασμένη αυτοκτονία).

Γυναίκα μετρίου αναστήματος,
ρούλά γεώργάΚοπούλού, Πατάκης 
Η σημαντικότερη εν ενεργεία χρονογραφική πέ-
να (σήμερα στα «Νέα») μας προσφέρει επιλεγμέ-
να κομμάτα της μεγάλης τέχνης της: συμπύκνω-
ση, ακριβολογία, πρωτοτυπία και λοξή ματιά στο 
εφήμερο.

 Από τη σκόνη, ΤεΤη ΘεοΔώρού, Ars Nocturna 
Δέκα διηγήματα φαντασίας και τρόμου, από τα 
καλύτερα δείγματα του είδους, που καλύπτουν 
την περίοδο 1911-2004. «Δέκα ρωγμές, απ’ όπου 
το αλλόκοσμο και η δεισιδαιμονία εισέρχονται 
σταδιακά και εξελίσσονται μέσα στην πόλη», ό-
πως λέει γλαφυρότατα η συγγραφέας. 

Ελληνικη Ποιηση
Ποιήματα 1978-2012, μίχάλης γΚάνάς, 
Μελάνι 
Συγκεντρωτική έκδοση επτά ποιητικών συλλο-
γών που έγραψε μέσα σε 37 χρόνια ο σημαντικός 
ποιητής και στιχουργός. Ανάμεσά τους, τα αγα-
πημένα μου «Μαύρα λιθάρια».  

Η εύθραυστη επικράτεια των λέξεων, 
χάρης ΒλάΒίάνος, Νεφέλη 
Τέσσερις ποιητικές συλλογές του ποιητή, με-
ταφραστή, καθηγητή και διευθυντή του περιο-

δικού «Ποιητική», σε ενιαία έκδοση – ευκαιρία 
για τους αναγνώστες ποίησης που αναζητούν 
εξαντλημένα, αξιόλογα βιβλία. Καλύπτουν την 
περίοδο 1996-2003.  

Ο Κρητικός, Δίονύςίος ςολώμος, Κίχλη 
Eπιμέλεια-επίμετρο Στυλιανός Αλεξίου. Ουσια-
στικά είναι μια νέα έκδοση του «Κρητικού», αφού 
ο σεβαστός κ. Αλεξίου εισάγει πολλά νέα στοι-
χεία σε σχέση και με προηγούμενες δικές του 
εκδόσεις (αρίθμηση, γραφή μερικών λέξεων, 
Επίμετρο, Σημειώσεις). Για την αξία του ποιήμα-
τος, που θεωρείται πια ολοκληρωμένο και όχι 
αποσπασματικό, δεν χρειάζεται να μιλήσω. 

ΞΕνη ΠΕζογραφια
Τι να κάνουμε; νίΚολάι ΤςερνίςεΦςΚί, 
μτφ. ελένη μπακοπούλου, Τόπος 
Πρώιμος φεμινισμός από ένα μεγάλο Ρώσο πε-
ζογράφο του 19ου αιώνα. Πρώτη εμφάνιση στα 
ελληνικά για ένα ακόμα μεγάλο βιβλίο, ξακουστό 
από τη ρώσικη και διεθνή του καριέρα. 

Ο Γκρέκο ζωγραφίζει το μεγάλο  
ιεροεξεταστή, ςΤεΦάν  άνΤρες, 
μτφ.-επίμετρο χ.ε. μαραβέλιας, 
The Athens Review of books 
Πρώτη έκδοση στα ελληνικά για μια θρυλική 
γερμανική νουβέλα του μεσοπολέμου. Τρία α-
ξέχαστα πρόσωπα –ο μεγάλος καρδινάλος ιε-
ροεξεταστής της Σεβίλης, ο Γκρέκο και ο γιατρός 
Καζάλα (θεράπων του πρώτου και γκαρδιακός 
φίλος του δεύτερου)– στη μεγαλύτερη δυνατή 
λογοτεχνική συμπύκνωση. Αλληγορία του ναζι-
σμού, που όμως έγινε μπεστ σέλερ επί ναζισμού. 
Άρτιο επίμετρο του μεταφραστή και bonus τρεις 
πίνακες του Γκρέκο.

Καμένη βάτος, μάνες ςπερμπερ, 
μτφ. Έμη Βαϊκούση, Καστανιώτης 
Αληθινή ευγνωμοσύνη νιώθω για τη μεταφρά-
στρια και τον εκδότη, χάρη στους οποίους διά-
βασα το κλασικό αυτό έργο, εναρκτήριο της τρι-
λογίας «Δάκρυ στον ωεκανό». Ο Ντόινο Φάμπερ, 
στέλεχος του μηχανισμού της Κομουνιστικής 
Διεθνούς, κινείται στα Βαλκάνια και την Κεντρική 
Ευρώπη του μεσοπολέμου, αντιμετωπίζοντας 
την άνοδο του ναζισμού – μέχρι που αρχίζουν τα 
δικά του διλήμματα με το σταλινισμό. Προσβλέ-
πω στη συνέχεια. 

Κάποιος ψάχνει να σε βρει, μάρΚ ογΚε, 
μτφ. ρίτα Κολαϊτη, Νόβολι 
Το μυθιστορήματα των πανεπιστημιακών είναι 
ή του ύψους ή του βάθους. Ο Ογκέν είναι Γάλ-
λος κοινωνικός ανθρωπολόγος κι αυτό, ευτυ-
χώς, ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Φόντο το 
σύγχρονο Παρίσι, με σινεφίλ αρχή. Στη συνέχεια 
ερωτισμός, ανεκτή θεωρητική σκευή, διακαλλι-
τεχνικές πινελιές και πολλή νεότερη ιστορία, με 
φλάσμπακ έμφαση στο αλγερινό ζήτημα. Από 
τον (πρόωρα χαμένο) εκδότη Πέτρο Σταθάτο. 

Πού ήσασταν όλοι; πάολο νΤί πάολο, 
μτφ. άνταίος χρυσοστομίδης, Ίκαρος 
Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, σκεφτόμουν ότι 
μετά από καμιά εικοσαριά χρόνια θα είναι το 
εγχειρίδιο για τη μελέτη της σημερινή Ιταλίας: 
ποδόσφαιρο, μπερλουσκονισμός, σχολείο, αλη-
θινοί διάλογοι αληθινών ανθρώπων, οικογενει-
ακή διάλυση και πλείστες αναφορές σε σύγχρο-
να στοιχεία, οικεία και στην Ελλάδα. Όλα αυτά 
(και πολλά άλλα) με νεανικό χιούμορ, αγχωμένη 
γραφή, ειρωνεία και εν μέρει συνθηματ(ολογ)
ικό  γράψιμο. 

Η αγάπη και 32 άλλα διηγήματα, 
άνΤον ΤςεχοΦ, μτφ Βασίλης ντινόπουλος, Εστία 
Μια επιλογή διηγημάτων από τον πιθανότατα 
σημαντικότερο διηγηματογράφο του κόσμου, 
σε αξιόλογη μετάφραση από έναν πολυσχιδή άν-
θρωπο. Ιδανικό δώρο για όποιον ξέρει τον Τσέ-
χοφ μόνο από το θέατρο ή και καθόλου.

ÇΜ‹ αγαπάει δε μ‹ αγαπάειÈ και ÇΠάρα 
πολλή ευτυχίαÈ, άλίς μονρο, μτφ. ςοφία ςκουλι-
κάρη, Μεταίχμιο 
Φετινές επανεκδόσεις από διηγήματα και νουβέ-
λες της μεγάλης Καναδέζας που πήρε το Νόμπελ 

«Πολυγλωσσία»,  Λουκάς Σαμαράς, 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

ΨΗΦΙΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ
Διαβασμένα βιβλία, σε σύντομη παρουσίαση

Του Δημητρη Φύσσα
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2013 (πρώτη φορά πεζογράφος όχι μυθιστορημά-
των, αν δεν κάνω λάθος). Μην ξεγελαστείτε από 
τους τίτλους, δεν είναι ροζ λογοτεχνία μα καθημε-
ρινός ανθρωπισμός αλά Ρέιμοντ Κάρβερ, υπόκω-
φο δράμα αλά Τσέχοφ, μόνο πιο κοντά στην εποχή 
μας και με γυνακεία ματιά. Αξέχαστη η μαθηματι-
κός Σοφία Κοβαλέφσκι στο δεύτερο βιβλίο.

Μια μικρή γερμανική πόλη, Τζον λε Κάρε,
μτφ. ίλάειρα Διονυσοπούλου, Καστανιώτης 
Πολλά χρόνια μετά την εξαντλημένη έκδοση 
Γρηγόρη, το αρχέτυπο αυτό του κατασκοπευτι-
κού νουάρ συνδυάζει «φιλία-προδοσία-ευθύνη», 
με φόντο τη Βόνη, βραχύβια πρωτεύουσα της 
πάλι ποτέ Δυτικής Γερμανίας.

Μοιραία Πράγα Φίλίπ Κερ, μτφ. Δημήτρης  
άθηνάκης, Κέδρος 
Ο ασφαλίτης Μπέρνι Γκούντερ πάει στην Πρά-
γα του 1942, κατεχόμενη από τους ομοεθενείς 
του Γερμανούς, όπου ερευνά ένα φόνο στους 
κύκλους των Ες Ες. Ιστορική γνώση, αστυνομι-
κοπολιτική ίντριγκα και πρωτοπρόσωπη αφή-
γηση σε φλάσμπακ, αφού το βιβλίο ξεκινάει με 
τον γκαουλάιτερ Ράινχαρντ Χάιντριχ άρτι δολο-
φονημένο. Από το συγγραφέα της μνημειώδους 
«Τραγωδίας του Βερολίνου» (πάλι του Κέδρου). 

Ζωή και πεπρωμένο, Βάςίλί γΚροςμάν, 
μτφ. γιώργος μπλάνας, Γκοβόστης 
Ίσως αποδειχτεί το εκδοτικό γεγονός του φε-
τινού χειμώνα. Ρώσικο μυθιστόρημα-ποταμός 
ενός σπουδαίου πολεμικού ανταποκριτή του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου, που παρακολουθεί τις πε-
ριπέτειες  της οικογένειας Σαπόσνικοφ στα χρό-
νια του Στάλιν, πολεμικά και «ειρηνικά», στο Στά-
λινγκραντ, αλλά και σε στρατόπεδα εξόντωσης, 
ναζιστικά και σοβιετικά. Ο Γκρόσμαν έπεσε σε 
δυσμένεια, το χειρόγραφό του κατασχέθηκε από 
την Κα Γκε Μπε ως «αντισοβιετικό» το 1961 (επί 
Χρουστιόφ!), ο συγγραφέας πέθανε και το βιβλίο 
βγήκε το 1990, μετά την πτώση του κομμουνι-
σμού. Χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως το «Πόλεμος 
και Ειρήνη» του 20ού αιώνα. 

ΕΠιστημΕσ - ιστορια - Πολιτικη
Επικίνδυνοι πολίτες - Η ελληνική  
Αριστερά και η κρατική τρομοκρατία,
νενη πάνούργίά, Καστανιώτης 
Βρίσκω ότι το βιβλίο αυτό, στις αναλύσεις του, υ-
ποτιμά τον παράγοντα «ψυχρός πόλεμος», ενώ, 
όπως δικαιούται ως κοινωνική ανθρωπολογία, 
χώνεται παντού. Γοητευτικά συστατικά: πλού-
τος πεδίων, προσωπικές αναφορές - ιστορίες, 
αποσπάσματα από εφημερίδες και λογοτεχνία, 
πρωτότυπο «στήσιμο» του αυθεντικού υλικού. 

Πέτρος Καναγκίνης: Η συμβολή του 
στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος 
της υπαίθρου στο μεσοπόλεμο,
ΔημηΤρης πάνάγίώΤοπούλος, Εστία 
Η ζωή ενός πρωτοπόρου αστού, από αυτούς που 
χαρακτήρισαν την εποχή του βενιζελισμού, με 
πλούσια αρχειακή τεκμηρίωση. Γεωπόνος πρώ-
της γραμμής, ο Καναγκίνης έκανε πολύ καλά αυ-
τό που λέει ο τίτλος. 

Το νησί του Μουσολίνι - Φασισμός και 
ιταλική κατοχή στη Σύρο,
ςειλά λεΚερ, μτφ. ελένη άστερίου, Αλεξάνδρεια 
Κομμάτι της περίφημης ιστορκής σειράς, που τη 
διευθύνει ο Σωτήρης Πετμεζάς, το παρόν βιβλίο 
αποκαλύπτει στον ανυποψίαστο αναγνώστη ότι 
η ιταλική κατοχή δεν ήταν η «ευχάριστη διαφο-
ρά» σε σύγκριση με τη γερμανική: το δείχνει κα-
θαρά ο λιμός στη Σύρο το 1941-42. 

Γιατί επικράτησε ο Χίτλερ, Βίλχελμ ράιχ, 
επιλογή κειμένων Φίλιππος λεβέντης, Καστανιώτης 
Οχτώ ανισομήκη (και αρκετά επίκαιρα) κείμενα 
του Γερμανού διανοητή που υπήρξε κάτι παρα-
πάνω από πνεύμα ατίθασο, προσπάθησε να συν-
δυάσει μαρξισμό και ψυχανάλυση, έφυγε από 
τη ναζιστική Γερμανία και, τελικά, πέθανε σε μια 
φυλακή των ΗΠΑ ως απατεώνας.  

Ά  Παγκόσμιος Πόλεμος, χίού ςΤράΚεν, 
μτφ. νικόλαος λαζαρίδης, Γκοβόστης 
Μετά τις μάχες της Καλίπολης και του Βερντέν, 

Το κιβώτιο (Αλεξάνδρου)
Νύχτες και αυγές  
(Αλεξανδρόπουλος) 
Η παρέλαση (Αναγνωστάκη) 
Τα ποιήματα (Αναγνωστάκης) 
Γραφές (Αραβαντινού)
Ο δύσκολος θάνατος  
(Ασλάνογλου)
Ο διαμαντένιος γαληνευτής  
(Βαλαωρίτης) 
Ορθοκωστά (Βαλτινός) 
Ποιήματα (Βαρβέρης)
Σκλάβοι πολιορκημένοι  
(Βάρναλης)
Ο συμβολαιογράφος  
(Βασιλειάδης)
Ζ (Βασιλικός) 
Αιολική γη (Βενέζης) 
Το αμάρτημα της μητρός μου  
(Βιζυηνός)
Λουκής Λάρας (Βικέλας) 
Διηγήματα (Βουτυράς)
Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά (Γα-
λανάκη) 
Αμοργός (Γκάτσος)
Η προετοιμασία (Γονατάς) 
Τρία κλικ αριστερά (Γώγου)
Στα μυστικά του βάλτου (Δέλτα) 
Πεθαίνω σαν χώρα (Δημητριάδης)
Ενός λεπτού μαζί (Δημουλά) 
Logicomix (Δοξιάδης)
Η αρχαία σκουριά (Δούκα)
Ιστορία ενός αιχμαλώτου  
(Δούκας) 
Μπολιβάρ (Εγγονόπουλος) 
Το άξιον εστί (Ελύτης) 
Υψικάμινος (Εμπειρίκος) 
Και με το φως του λύκου επανέρχο-
νται (Ζατέλη)
Το καπλάνι της βιτρίνας (Ζέη)
Η αναζήτηση (Θέμελης) 
Η τιμή και το χρήμα (Θεοτόκης)
Αργώ (Θεοτοκάς)  
Λωξάντρα (Ιορδανίδου) 
Πολλαπλά κατάγματα  (Ιωάννου)
Ποιήματα (Καβάφης) 
Πούσι (Καββαδίας) 
Καπετάν Μιχάλης (Καζαντζάκης) 
Ωδαί (Κάλβος)
Η αυλή των θαυμάτων  
(Καμπανέλλης)
Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν  
(Καραγάτσης)
Λόγια της πλώρης (Καρκαβίτσας) 
Η Κασσάνδρα και ο λύκος  
(Καραπάνου) 
Ελεγεία και σάτιρες  
(Καρυωτάκης) 
Μικρά Αγγλία (Καρυστιάνη)
Κατά Σαδδουκαίων (Κατσαρός) 
Ο εξώστης (Καχτίτσης) 
Διηγήματα (Κονδυλάκης)
Ο γύρος του θανάτου (Κοροβίνης)
Αντιποίηση αρχής (Κοτζιάς) 
Βιοτεχνία υαλικών  
(Κουμανταρέας)

Λαχανόρυζο του Σταυρού  
(Κούρτοβικ)
Εn αγκαλιά de Κρισγιαούρτι y otros 
ταχυδράματα y otros historias πε-
ρίεργες (Κουτρουμπούσης)
Τα ψάθινα καπέλα (Λυμπεράκη)
Γραπτά (Μακρής) 
Ο βασιλικός (Μάτεσις)
Νυχτερινό δελτίο (Μάρκαρης) 
Το πλατύ ποτάμι (Μπεράτης)
Φαύστα (Μποστ) 
Η ζωή εν τάφω (Μυριβήλης) 
Ο οργισμένος Βαλκάνιος  
(Νικολαΐδης) 
Η ζωή του δρόμου (Νιρβάνας)
Πειρασμός (Ξενόπουλος) 
Ο δωδεκάλογος του γύφτου  
(Παλαμάς) 
Το φράγμα (Πλασκοβίτης)
Από το στόμα της παλιάς Remington 
(Πάνου) 
Ποιήματα (Πατρίκιος)
Θερμά θαλάσσια λουτρά  
(Παπαδημητρακόπουλος) 
Η φόνισσα (Παπαδιαμάντης)
Μεθυσμένη πολιτεία (Πατατζής)
Ο πεθαμένος και η ανάσταση  
(Πεντζίκης) 
Γκόλφω (Περεσιάδης) 
Χαμένα κορμιά (Πικρός)
Eroica (Πολίτης)
Η σονάτα του σεληνόφωτος  
(Ρίτσος) 
Η Πάπισσα Ιωάννα (Ροΐδης)
Ποιήματα (Ρουκ)  
Το λάθος (Σαμαράκης) 
Καταβύθιση (Σαχτούρης) 
Ροκ μυθιστόρημα (Σάρτας)
Ποιήματα (Σεφέρης)
Λυρικός βίος (Σικελιανός) 
Νεκρόδειπνος (Σινόπουλος)
Όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας 
(Σκαμπαρδώνης) 
Φίδια στον Κολωνό  
(Σκρουμπέλος)
Ελεύθεροι πολιορκημένοι / Το χρέ-
ος (Σολωμός) 
Ο χορός των ρόδων (Σουρούνης) 
Το τρίτο στεφάνι (Ταχτσής) 
Η πριγκηπέσσα Ιζαμπώ  
(Τερζάκης) 
Σάββατο βράδυ στην άκρη της πό-
λης (Τριανταφύλλου)
Τα παιδιά της πιάτσας (Τσιφόρος)
Ακυβέρνητες πολιτείες (τριλογία) 
(Τσίρκας)
Ελληνική αϋπνία (Φάις) 
Άπαντα (Χάκκας)
Το τέλος της μικρής μας πόλης 
(Χατζής) 
Πεζογραφήματα (Χειμωνάς)
Η κερένια κούκλα  
(Χρηστομάνος)
Η εποχή των ισχνών αγελάδων 
(Χριστιανόπουλος)
Τα ποιήματα 1973-2008 (Χρονάς)

Τα 100 βιβλια 
Ο ιστότοπος της Book Press και το Βιβλιοπωλείο Πολιτεία ανα-
ζητούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα 100 καλύτερα βιβλία της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας των δύο τελευταίων αιώνων (1813-
2013), καλώντας  100+ συγγραφείς να δηλώσουν τα 20 βιβλία που 
αξιολογεί ο καθένας. Η λίστα θα δημοσιευτεί στo bookpress.gr 
και στο politeianet.gr έως το τέλος του έτους. Οι συντάκτες βι-
βλίου της A.V. έφτιαξαν τη δική τους, περιμένοντας με αγωνία το 
ποσοστό σύμπτωσης με την επίσημη. Μπείτε στο athensvoice.gr  
και αφήστε στα σχόλια τα δικά σας αγαπημένα που πιστεύετε ότι 
θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στη λίστα των κορυφαίων 100.
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Λεξικοπωλείο 
Στασίνου 13, Παγκράτι, 
210 7231201 

στο καλόγουστο Λεξικοπωλείο 
δεν θα ανακαλύψετε μόνο των 
υπέροχο κόσμο των λεξικών, 
αλλά θα περιπλανηθείτε και 
σε μια πλούσια γκάμα ευρω-
παϊκής λογοτεχνίας, δοκιμίου, 
κόμικ και παιδικών βιβλίων στο 
πρωτότυπο (ελληνικά, γαλλικά, 
αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, 
ιταλικά, πορτογαλικά) και σε 
δίγλωσσες εκδόσεις. Και το κα-
λύτερο, οι τιμές του, καθώς όλα 
τα ξενόγλωσσα βιβλία έχουν 
τις ίδιες τιμές με τη Γαλλία, την 
αγγλία κ.λπ. 

Poems & Crimes 
Αγίας Ειρήνης 17,  
Μοναστηράκι, 210 3228839 

από τα πιο καλαίσθητα στέκια 
της πόλης, βιβλιοπωλείο και 
μπαρ μαζί, σε τρεις χώρους. Ι-
σόγειο, πρώτος όροφος και αυ-
λή, όπου ανακατεύονται βιβλία, 
ποιήματα, εκθέσεις ζωγραφι-
κής και φωτογραφίας, θεματι-
κές βραδιές, μουσικές από τζαζ 
και έθνικ έως ρεμπέτικα. με 
καφέδες που μοσχοβολάνε το 
πρωί, πιάτα που ανοίγουν την 
όρεξη το μεσημέρι και κοκτέιλ 
που κλείνουν μια πάντα ενδια-
φέρουσα νύχτα. 

ο εκδότης συνεχίζει με το βιβλίο αυτό του σύγ-
χρονού μας Σκοτσέζου ιστορικού, καθώς το 2014 
κλείνει ένας αιώνας από το ξεκίνημα του Ά  Πα-
γκόσμιου Πολέμου. Θα ακολουθήσουν κι άλλα, 
έτσι ώστε να ισοσταθμιστεί η υπεραπασχόληση 
του κοινού με τον Δεύτερο Πόλεμο.

Υπέρ βωμών και εστιών, νίΚος ζάχάρίάΔης, 
επιμέλεια γιώργος πετρόπουλος - νίκος χατζηδημητράκος,
Καστανιώτης 
Ακούραστοι οι επιμελητές συνεχίζουν την απο-
θησαύρισή τους. Ο δεύτερος τόμος με έργα του 
Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, που υπήρξε πολυ-
γραφότατος, καλύπτει την περίοδο 1946-47, που 
είναι γνωστή ως «λευκή τρομοκραία». Bonus: 
δώδεκα κείμενα που εντάσσονται χρονικά στον 
πρώτο τόμο, παράρτημα και ευρετήρια.   
   
Η ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα,
πολ Βεν, μτφ. ειρήνη μητούση, Εστία 
Πολύ απλά, έργο-σταθμός στον τομέα του από 
ένα σοφό Γάλλο φιλόλογο και ιστορικό, γνώστη 
του αρχαίου κόσμου. Μείζον εισαγωγικό βιβλίο για 
όποιον θέλει μια σφαιρική θεώρηση της περιόδου 
και ταυτόχρονα διείσδυση σε επιμέρους τομείς. 
Άρτια έκδοση, με εικονογράφηση και ευρετήρια. 
 
Η ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι,  
1933-1945, ςάούλ ΦρίνΤλενΤερ, Τόμος Ά  1933-
1939, Β΄ 1939-1945», Πόλις 
Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, το έχω συναντήσει ό-
μως τόσες φορές ως σημείο αναφοράς σε διαβά-
σματά μου, ώστε έχω σχηματίσει γνώμη για την 
αξία του έστω και έτσι. Περισσότερα εν καιρώ.

Η πολιτική βία στην ελληνική κοινωνία,
ΔημηΤρης Ψύχογίος, Επίκεντρο 
Ένα σπουδαίο τετραπλό δοκίμιο στην αρχή και η 
επιλογή από την αρθρογραφία μιας περίπου δε-
καετίας στη συνέχεια συναποτελούν το αξιόλογο 
αυτό βιβλίο. Κύρια θέση του: η ελληνική κοινωνία 
είναι η βιαιότερη στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο, 
με τη συνεισφορά πολλών πλευρών σ’ αυτό. 

Ο εθνικισμός και η άνοδος της ακροδε-

ξιάς, άννά ΦράγΚούΔάΚη, Αλεξάνδρεια 
Η συγγραφέας δείχνει πειστικά ότι η Χ. Α. δεν έ-
πεσε από τον ουρανό, μα έχει παμπάλαιες εκπαι-
δευτικές, οικονομικές, εκκλησιαστικές, κοινω-
νικές, πολιτικές, ψυχολογικές, «νοοτροπιακές», 
γλωσσικές και άλλες ρίζες στην κοινωνίας μας, 
πριν ακόμα από το μνημόνιο και την κρίση. 

Τα καθαρά χέρια της Χρυσής Αυγής -  
Εφαρμογές ναζιστικής καθαρότητας,
ΚώςΤης πάπάιώάννού, Μεταίχμιο 
Λεπτομερής ανατομία της Χ.Α. σε όλα τα επιπεδα 
της ιδεολογίας και πρακτικής της ως ναζιστικής 
οργάνωσης αλά βαλκανικά, από έναν κατεξοχήν 
υπερασπιστή των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Καλύπτει χρονικά και τις πρόσφατες διώξεις.

Κρυμμένες αλήθειες και ψεύτικα  
διλήμματα, ΦώΤης γεώργελες, Μεταίχμιο 
Συλλογή άρθρων τα οποία αποτυπώνουν την 
Ελλάδα της κρίσης, μιλάνε με τόλμη για τα κακώς 
κείμενα της σύγχρονης νεοελληνικής πραγματι-
κότητας και διακρίνονται για τη διεισδυτικότητα 
και τη διορατικότητά τους.

Διαφορα
Πριν το τέλος, ΚρίςΤοΦερ χίΤςενς, 
μτφ. Κατερίνα ςχινά, Μεταίχμιο 
Η πορεία προς το θάνατο σε κείμενα που έγραφε 
ο καρκινοπαθής, ριζοσπάστης, άθεος  διανοητής 
του «Hitsch -22». Μάθημα αυτοσαρκασμού, στω-
ικιότητας και μαγκιάς.  

Γράμματα στη Νόρα, Τζειμς Τζοις, 
μτφ. Κατερίνα ςχινά, Πατάκης 
Όσοι ψάχνουν την μπανιστιρτζίδικη κλειδαρό-
τρυπα στη ζωή του Τζόις θα απογοητευτούν. Το 
αντίθετο, για όσους θέλουν να ανιχνεύσουν την 
ενσωμάτωση του ύφους της ασπούδαχτης Νό-
ρας (ερωμένη και τελικά σύζυγος του συγγρα-
φέα) στο έργο του μεγάλου Ιρλανδού.
 
Η Αθήνα της μιας διαδρομής,
πεΤρος μάρΚάρης, Γαβριηλίδης 
Μια διαδρομή = η γραμμή του ηλεκτρικού. Γραμ-
μένο για αλλοδαπό κοινό, το βιβλίο προσφέρει 
πληροφορίες σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από 

τον κάθε σταθμό του αστικού μας τρένου.

Λεξικό Αναμνήσεων,
γίώργος χούλίάράς, Μελάνι 
Από τα πιο έξυπνα «λογοτεχνικά» βιβλία που διά-
βασα τελευταία. Συνεχίζοντας επάξια τη μακρά 
σειρά των πρωτότυπων λεξικών της ελληνικής 
γραμματείας, αποτελεί ένα είδος λημματογραφι-
κής ψηφιδωτής αυτοβιογραφίας, με απρόσμενους 
συνειρμούς, νεολογισμούς, χιούμορ, μαγειρικές 
συνταγές, ευκλεείς νεκρούς και άλλα εγενή υλικά. 

Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ τόμος Β ,́ 
άλεξάνΤρ ςολζενίΤςίν, μτφ. Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, 
Πάπυρος 
Με την έκδοση αυτή ολοκληρώνεται το μνημειώ-
δες έργο του Ρώσου νομπελίστα (1970), η πιο ολο-
κληρωμένη μαρτυρία για το σοβιετικό σύστημα 
των στρατοπέδων συγκέντρωσης – το βιβλίο που 
έκανε τα ρώσικα αρχικά «γκουλάγκ» (Γκ. Ου. Λαγκ. 
στα ρώσικα Γενική Διοίκηση Στρατοπέδων) διεθνή 
λέξη, συνώνυμη του κάτεργου.  
d.fyssas@gmail.com

Τα «Ζητήματα Οικονομικής Ιστορίας» του Gutenberg 
Πολλαπλή θεώρηση της ελληνική οικονομικής ιστορίας επιχειρούν οι εκδόσεις Gutenberg με μια 
«ομοβροντία» τριών αξιόλογων μονογραφιών, που κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα και η καθεμιά επι-
κεντρώνεται σε ορισμένο κορυφαίο οικονομικό γεγονός του νεοελληνικού κράτους. Η ιστορικός 
Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου γράφει «Το προπατορικό χρέος - Τα δάνεια της εθνικής ανεξαρτησίας 
της Ελλάδας» (1824-1825), δείχνοντας ότι και τότε ήταν γνωστό το «κούρεμα». Η οικονομολόγος 
Σοφία Λαζαρέτου δίνει το «Από την πτώχευση στην ύφεση - Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος του 1898 
στην Ελλάδα», εξετάζοντας τη χρεοκοπία της χώρας μετά τον «ατυχή πόλεμο» του 1897. Και ο καθη-
γητής, πρώην υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης προσφέρει το «Άγος απλήρωτον - Τα οφειλόμενα 
από το κατοχικό δάνειο και μια ευκαιρία επίλυσης», μια ψύχραιμη θεώρηση σ’ ένα θέμα που πολύ 
απασχολεί την Ελλάδα του Μνημονίου. (Θα ακολουθήσει και τέταρτο βιβλίο, πάλι του Ν. Χριστο-
δουλάκη, με τίτλο «Η κρίση και η κατάρρευση του 1932»). Επομένως η σειρά «Ζητήματα Οικονομικής 
Ιστορίας» ξεκινάει ευοίωνα και ευχόμαστε να μακροημερεύσει. -Δ.Φ.

I n f o  Η παρουσίαση και των τριών βιβλίων θα γίνει σε ταυτόχρονη εκδήλωση στον «Παρνασσό» (πλατεία 
Καρύτση 8), την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, ώρα 18.30. Ομιλητές: Γιάννης Δραγασάκης (αντιπρόεδρος της 
Βουλής), Τάσος Γιαννίτσης (καθηγητής πανεπιστημίου, πρώην υπουργός) και Στέλιος Περράκης (κα-
θηγητής πανεπιστημίου). Συντονίζει η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου. 

Η Αθήνα διαβάζει 
ποίηση 

το «Με τα λόγια γίνεται» επιστρέφει  και 
ξεκινά την 3η του περίοδο στις 21/11, στις 

19.00 στο αναγνωστήριο της Κεντρικής Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου 

Αθηναίων (Δομοκού 2, απέναντι από το Σταθμό 
Λαρίσης) και με «νέας εσοδείας», αδημοσίευτα 

ποιήματα: των ποιητριών Λένας Καλλέργη 
και Μαρίας Τοπάλη και των 10 πρώτων ποι-
ητ[ρι]ών που θα προσέλθουν εγκαίρως για 
μια «ελεύθερη ανάγνωση» / «open mic». το 

«ανοιχτό μικρόφωνο» είναι ένας τρίτος τύπος 
εκδήλωσης που υιοθετεί το «μτλγ», κατά το 

οποίο, όποιος/α θέλει, διαβάζει αδημοσίευτα 
ποιήματά του/της, εντός αυστηρά ορισμένου 

χρονικού ορίου. (Από τις 18.30) Πληροφορίες: 
Facebook / με τα λόγια [γίνεται]
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Έχω διάβασμα
Μυθιστορήματα, ποίηση, ημερολόγια. 

Νέες κυκλοφορίες που θα μας βγάλουν
 το χειμώνα.

Των Δημητρη Καραθανού

Το δαχτυ-
λίδι: Βασι-
σμένο σε 
αληθινά 
περιστατι-
κά, γίώργος 
πάπάΔοπούλος 
- Κύπράίος,
Διόπτρα

Τοποθετημένο σε ένα ηλεκτρι-
σμένο, λαβυρινθώδες πολιτικό 
περιβάλλον και τέμνοντας δύο 
αιώνες ιστορίας ιδωμένους μέσα 
από 6 ανθρώπινες γενιές, το συγ-
γραφικό ντεμπούτο του εκδότη 
της Διόπτρας είναι μια ιστορία 
για την αγάπη, την αξιοπρέπεια 
και τη φιλοπατρία, που φέρνουν 
στην επιφάνεια άγνωστες μέχρι 
σήμερα πτυχές της προσφοράς 
των Κυπρίων στον αγώνα για 
ένωση με την Ελλάδα. 

Μαπού-
τσε, Caryl 
Ferey
Άγρα, μτφ. 
Αργυρώ Μα-
κάρωφ 
Αριστουρ-
γηματικό, 
ακραιφνώς 

βίαιο πολιτικό θρίλερ, αστυνο-
μική ίντριγκα και ρομάντζο στην 
Αργεντινή της δικτατορίας και 
της πτώχευσης. Ξεκινά με την 
κτηνώδη δολοφονία μιας τραβε-
στί η οποία βρίσκεται γυμνή και 
ευνουχισμένη στο Μπουένος Άι-
ρες για να περάσει στις γιαγιάδες 
της Πλατείας του Μάη, το δικτά-
τορα Βιντέλα, τους χουντικούς 
βασανιστές, τον αφανισμό της 
ομώνυμης φυλής Ινδιάνων και το 
μαφιόζικο ξεπούλημα πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών και εδαφών.

Κυνηγός  
οστών, 
PatriCia 
Cornwell, 
Μεταίχμιο, 
μτφ. Έφη 
Φρυδά
Οι φανατικοί 
της Cornwell 

θα σπεύσουν να προμηθευτούν 
αυτή τη νέα κυκλοφορία της με-
γάλης στιλίστριας του αστυνομι-
κού, ενώ όσοι την ανακαλύπτουν 
ετεροχρονισμένα θα συνάψουν 
μια πολύτιμη σχέση. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να πούμε ότι σειρές 
σαν το «CSI» χρωστούν τα πάντα 
στη συνεισφορά της. Ιδανικό 
ανάγνωσμα για τις μεγάλες χει-
μωνιάτικες νύχτες.

Γιατί έφυ-
γα από την 
Goldman 
Sachs: Έ-
νας εργα-
ζόμενος 
αποκαλύ-
πτει, GreG 

Smith, Ψυχογιός, μτφ. Γιώργος 
Μπαρουξής
Με τον ηθικό κανόνα «προτε-
ραιότητα έχει το συμφέρον του 
πελάτη» να αποτελεί πασίδηλο 
μύθευμα σε αυτές τις εποχές του 
κυνικού κέρδους, ο Greg Smith 
εγκατέλειψε την κοιλιά του κτή-
νους για να μπορέσει ελεύθερος 
από δεσμεύσεις να το πολεμήσει 
από έξω, περιγράφοντας τα εσώ-
ψυχά του. Το ντοκουμέντο του 
για τις βαμπιρικές πρακτικές της 
Γουόλ Στριτ ρίχνει φως σε αβυσ-
σαλέα σκοτάδια.

Ο διαβολι-
κός λοχα-
γός Μπερ-
τράν, άλε-
ξάνΤρ μπορο-
γΚάΤοΦ, Κα-
στανιώτη, 
μτφ. Αλεξ. Ιω-
αννίδου

Φαινομενικά πρόκειται για 
νουάρ μυστηρίου, αυτό που θα 
ενθουσιάσει προπάντων τον 
αναγνώστη, ωστόσο είναι η απα-
ράμιλλη, διαχρονική μαεστρία 
της ρωσικής –της λευκορωσικής, 
στην προκειμένη– πένας στην 
αποτύπωση των ψυχολογικών 
διεργασιών που ταλανίζουν τα 
υπαρξιστικά αποκυήματά της. 
Ολόκληρο το μωσαϊκό των αν-
θρώπινων παθών αποτυπώνεται 
μέσα στις πυκνές σελίδες του.

Προσωπι-
κό ημερο-
λόγιο α-
νεκδοτο-
λόγιο 
2014, γίάν-
νης ςερΒεΤάς, 
IANOS
Στο νέο ημε-

ρολόγιο του Γιάννη Σερβετά τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο κρατούν 
μάγοι, φακίρηδες και τσαρλατά-
νοι που απομυζούν τους μισθούς 
και τις ζωές μας.

Ποιος θα 
κλάψει ό-
ταν πεθά-
νεις; robin 
Sharma, Διό-
πτρα, μτφ. 
Ουρανία Του-
τουντζή
Γραμμένο 

από τον περίφημο life coach 
ο οποίος μας προσέφερε ένα 
μεστό εγχειρίδιο ζωής με 
τον «Μοναχό που πούλησε 
τη Ferrari του», το νέο αυτό 
έργο μεταφέρει με ακόμη 
πειστικότερα επιχειρήματα 
την οικουμενική φιλοσοφία 
του δημιουργού που βοήθησε 
εκατομμύρια αναγνώστες να 
απεκδυθούν καθετί περιττό 
προκειμένου να πετύχουν την 
αυτοπραγμάτωση.

Η ιστορία 
ενός Σου-
ηδού κα-
τασκόπου, 
Jan Guillou, 
Μεταίχμιο, 
μτφ. Γρηγό-
ρης Κονδύλης
Άραβες 

αγκιτάτορες και Ισραηλινοί πρά-
κτορες σε ένα αντιτρομοκρατικό 
σιρκουί που εκκινεί στα τέλη 
της δεκαετίας του ’80 στη Στοκ-
χόλμη, για να διατρέξει το Όσλο, 
τη Βηρυτό, την Αθήνα και την 
Ιερουσαλήμ, καθώς ο πράκτορας 
Καρλ Χάμιλτον αναλαμβάνει 
την παρθενική του αποστολή. 
Εμπιστευτείτε τον Guillou, έναν 
πεζογράφο τον οποίο οι κριτικοί 
συγκρίνουν με τον Τζον Λε Καρέ.

Ιστορία 
της τέ-
χνης: Η 
γέννηση 
μιας νέας 
επιστήμης 
από τον 
19ο στον 
20ό αιώνα,  

 
νίΚος ΔάςΚάλοΘάνάςης, Άγρα
Πώς συγκροτείται ως επιστήμη 
η ιστορία της τέχνης; Πώς προσ-
διορίζει το πεδίο μελέτης και 
ταξινομεί το αχανές υλικό της; 
Και μέσω ποιων διεργασιών ανα-
πτύσσει το δικό της θεωρητικό 
λόγο; Επιπλέον, σε ποιο σημείο 
συναρτώνται όλα τα παραπάνω 
από την ανάδυση του έθνους-
κράτους και τη διαμόρφωση 
εθνικής ιδεολογίας μέσα από το 
δίπολο μουσείου-πανεπιστημίου; 
Καίρια ζητήματα, και όχι μόνο για 
φιλότεχνους, δεν συμφωνείτε;

Το ημερο-
λόγιο των 
ηδονών, 
επιλογή κει-
μένων νίΚος 
ΚάράΤζάς, 
IANOS
Όπου δύναται 
να απολαύσει 

κανείς το πάνθεον της ηδονικής 
φρασεολογίας: από τους στίχους 
του Καβάφη, του Παλαμά και 
της Μπακονίκα, μέχρι τον Δει-
πνοσοφιστή, τον Ντε Σαντ, τον 
Μποντλέρ, τον Εμπειρίκο και τον 
Μπουκόφσκι, οι αμέτρητες προ-
σεγγίσεις και αποχρώσεις των πα-
θών ανθολογούνται μαεστρικά.  

Με μολύβι 
φάμπερ 
νούμερο 
δύο, άλΚη 
ζεη, Μεταίχ-
μιο
Ποιος άραγε 
δεν έχει χαθεί 
στα γραπτά 

της, είτε σαν παιδί, είτε σε ωρι-
μότερη ηλικία; Με υλικά του το 
χιούμορ και την τρυφερότητα, 
το αυτοβιογραφικό αυτό χρονικό 
φυλλομετρά τη νιότη της κοσμα-
γάπητης συγγραφέως. Από τη 
γέννηση ως το γάμο και από την 
κατοχή μέχρι την απελευθέρωση 
και τον εμφύλιο. Παράλληλα, εμ-
βαθύνει στις σχέσεις της με τους 
αξιοσημείωτους ανθρώπους μιας 
εποχής κατά την οποία οι παρέες 
έγραφαν ιστορία.

Ανδρέας 
Παπαν-
δρέου -  
Η γέννηση 
ενός πολι-
τικού α-
ντάρτη, 
ςπύρος Δράι-
νάς, 

Ψυχογιός, μτφ. Χρ. Οικονόμου
Ποτέ δεν στάθηκε τόσο απαραί-
τητο να ενσκήψουμε πάνω από 
την καθοριστική για τη σύγχρονη 
ιστορία μας φυσιογνωμία του 
Ανδρέα Παπανδρέου όσο σήμερα. 
Ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογρά-
φος Σπύρος Δραΐνας, στενός συ-
νεργάτης του πρώην πρωθυπουρ-
γού στον Καναδά, κυκλοφορεί 
τον πρώτο τόμο μιας εξαιρετικά 
τεκμηριωμένης βιογραφίας που 
αφορά την οκταετία 1959-1967. Το 
σημαντικό έργο πρωτοεκδόθηκε 
πέρυσι στα αγγλικά.

Σε βλέπω, 
Chevy 
StevenS, 
Διόπτρα, 
μτφ. Φωτεινή 
Πίπη
Παραλυτικά 
αγωνιώδες 
θρίλερ εκτυ-

λισσόμενο σε πυρετώδη ρυθμό 
–περιμένατε οτιδήποτε λιγότερο 
από τη μεταφρασμένη σε 30 
χώρες καλλονή από τον Καναδά; 
Στη νέα της αυτή περιπέτεια, η 
δόκτωρ Ναντίν Λαβουά συνδέ-
εται με μια ασθενή της οποίας 
τα ψυχολογικά συμπτώματα 
ανακαλούν ανατριχιαστικά τα 
δικά της βιώματα. Πόσο μακριά 
θα φτάσουν και πόσο επώδυνη 
θα σταθεί η καταβύθιση στο 
παρελθόν; 

Πώς να 
κλέψετε 
μια τράπε-
ζα, DonalD 
weStlake, 
Άγρα, μτφ. 
Ανδρέας Απο-
στολίδης
Εάν υποτε-

θεί πως η έννοια του «κωμικού 
σασπένς» στη λογοτεχνία υφί-
σταται, τότε ο Westlake είναι ο 
επινοητής και υπέρτατος εκφρα-
στής του. Έχοντας υπογράψει 
περί τα 100 βιβλία, καθιερώθηκε 
σαν ένας από τους μεγάλους πα-
ραμυθάδες του καιρού του σκα-
ρώνοντας σπαρταριστά νουάρ 
που εμπνέουν ταυτόχρονα γέλιο 
και αγωνία. 

Thessalo-
veniki,  
Ημερολό-
γιο 2014,  
ςΤεΦάνος Τςί-
Τςοπούλος, 
IANOS
Μέρες και 

Ανδρική 
υπόθεση

Στο καινούργιο μυθιστόρημα του  
Κωνσταντίνου Καμάρα  

«Όλη η αλήθεια με ένα κλικ»  
(εκδ. Ωκεανίδα), Έλληνες άντρες ζουν τις 

υπαρξιακές τους αγωνίες
Του ΚωνσταντΙνού τζηΚα

Τι σημαίνει να είσαι άντρας στην Ελλάδα του 2013; 
Να φέρεις το τραύμα όχι μόνο μιας προσωπικής, 
αλλά και μιας συλλογικής αποτυχίας; Οι ήρωες 
του βιβλίου Πέτρος και Στέφανος είναι φίλοι καρ-
διακοί με πορείες αντίστροφες, που βασανίζονται 
από εμμονές και εξαρτήσεις, νιώθουν να συντρί-
βονται κάτω από το βάρος των ψεμάτων τους, των 
συμβιβασμών και των ψυχαναγκαστικών απαιτή-
σεων που απορρέουν από την ανδρική τους ταυ-
τότητα. 

Μέσα από μια σειρά μονολόγων και διαλόγων ξε-
διπλώνεται όλη η υπαρξιακή αγωνία του νεοέλ-
ληνα άντρα. Άλλωστε, οι νευρώσεις των ηρώων 
είναι μεν καθαρά αντρικές –η αγωνία της επαγ-
γελματικής καταξίωσης, η δυσκολία συνεννόη-
σης με τις γυναίκες, το σεξ, η μονογαμία, ο γάμος, 
η πορνογραφία, η διαχείριση της τεχνολογίας, η 
μάχη με το Σύστημα, η εξουσία, η ανατροπή και η 
υποταγή–, αλλά δεν παύουν να είναι και ακραιφ-
νώς ελληνικές: δεν είναι απομιμήσεις γουντιαλε-
νικού τύπου. Είναι αγωνίες που εδράζονται καθα-
ρά στο νεοελληνικό ψυχισμό, σε ένα εκρηκτικό 
μείγμα αλαζονείας και αυτοοικτιρμού, οίησης και 
αυτοτιμωρίας.

Στον πυρήνα αυτής της ιστορίας δεν πρέπει να 
ξεχνάμε πως βρίσκεται μια αντρική φιλία. Δύο α-
ντρών απελπισμένων, βγαλμένων από τις σελίδες 
ενός Μπουκόφκσι ή ενός Χάντερ Τόμσον, που οι 
σκέψεις τους, με μια κυκλικότητα, επανέρχονται 
στη μαριχουάνα, στο σεξ και στην αδιαπερατότητα 
των γυναίκων. Το βιβλίο κλείνει με την πιο εμβλη-
ματικά αντρική εικόνα, οι δυο τους να καπνίζουν 
χόρτο στο αμάξι, σαν την αρχή ενός road movie. 

Δεν μας κάνει εντύπωση που και η έννοια «ά-
ντρας» τελεί υπό κρίση στην αυγή του 21ου αιώνα: 
λίγα πράγματα έχουν μείνει που να μην τελούν. 
Ο Καμάρας μάς δίνει την ευκαιρία να προβλημα-
τιστούμε και να επαναδιαπραγματευτούμε ορι-
σμένες έννοιες που θεωρούσαμε δεδομένες και 
αυτονόητες – αλλά ήταν απλά στερεοτυπικές, θέ-
σφατες «αλήθειες». Καμιά φορά, ευτυχώς, ένα 
κλικ «μας οδηγεί να δούμε τα πράγματα λίγο ή 
πολύ διαφορετικά».

voice

ΑΦ
ΙΕΡΩΜ

Α
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νύχτες στην πόλη της Θεσσαλονίκης μέσα από 
τη γραφίδα του πιο φιλοπερίεργου παρατηρητή 
της. Μια συλλογή ανταποκρίσεων του Στέφανου 
Τσιτσόπουλου για την A.V. και editorial του περιο-
δικού SOUL συγκεντρώνονται για τρίτη χρονιά σε 
ένα μικρό τόμο που συνοδεύεται από φωτογρα-
φίες του Δημήτρη Καραθάνου, δίνοντας νέα πνοή 
σε κείμενα και εικόνες που παιανίζουν τη στενή 
σχέση των δημιουργών –αλλά και όλων μας!– με 
τη μητρόπολη του βορρά.

Το κορίτσι κάτω από την  
ελιά, Λία ΦΛέμίνγκ, Ψυχογιός, 
μτφ. Έλλη Συλογίδου
Στο λεπταίσθητο αυτό έπος 
έρωτα σε καιρούς πολέμου, η 
Βρετανίδα συγγραφέας που 
μοιράζει το χρόνο της ανά-
μεσα σε ένα αγρόκτημα στο 
Γιόρκσερ Ντέιλς και σε έναν 

ελαιώνα στην Κρήτη, σκάβει στα τρίσβαθα του 
ανθρώπινου πνεύματος, υπογραμμίζοντας τις 
εγγενείς αρετές, το σθένος και τις αδυναμίες του 
σε αβέβαιες περιόδους που θα κλόνιζαν τα ηθικά 
θεμέλια του καθενός μας. 

Έρμαν Έσσε: 66 μαθήματα 
καθημερινής σοφίας, 
αΛΛαν Πέρσυ, Πατάκη, μτφ. Αγα-
θή Δημητρούκα
Είναι τεράστιο το εκτόπισμα 
του Έσσε και πραγματικά ανεξά-
ντλητος ο θησαυρός της λογο-
τεχνικής του παρακαταθήκης: 

«Σιντάρτα», «Λύκος της στέπας», μυθιστορήματα, 
ποιήματα, δοκίμια, στοχασμοί, πνευματιστικές ανα-
ζητήσεις, όλο του το κοσμοθεωρησιακό απόθεμα 
συμπυκνώνεται για πρώτη φορά σε ένα μεστό εγχει-
ρίδιο κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

Ανεμόσκαλα, 
μίχαΛησ σΠέγγοσ, Διόπτρα
Λιτό, απέριττο, σχεδόν τηλεγρα-
φικό χρονικό της πορείας ενός 
ανθρώπου από τον οπτιμισμό 
στην άρνηση και από το ψαλτήρι 
στην αγχόνη. Μέσα από γλαφυρά 
αστικά στιγμιότυπα και αφηγημα-
τικά ενσταντανέ προσώπων που 

αλληλεπιδρούν, ο Μιχάλης Σπέγγος μάς περιηγεί 
στο δικό του «Υπόγειο» και στον ψυχισμό όσων ζουν 
αποφασιστικά μόνοι.

Το βιβλίο της Κατερίνας, 
αυγουστοσ κορτώ, Πατάκη
Ίσως το συγκινητικότερο και 
πηγαία εξομολογητικό έργο 
του Κορτώ, συνιστά μια άνευ 
όρων λατρευτική αφιέρωση στη 
φυσιογνωμία της μητέρας του 
συγγραφέα και ταυτόχρονα μια 
μοναδική πινακοθήκη προσώπων 

και ιστοριών της Θεσσαλονίκης των δεκαετιών του 
’50, του ’60 και του ’70. 

Άγρια Ακρόπολη, 
νίκοσ α. μαντησ, Καστανιώτη
Δυστοπικό θρίλερ τοποθετημένο 
σε μια φουτουριστική εκδοχή της 
πρωτεύουσας, τη Μητρόπολη 
Νέα Αθήνα, όπου το σύμπαν 
διοικείται με βάση τη νοημοσύ-
νη και το ρόλο του παράγοντα 
επιβίωσης και ανέλιξης καταλαμ-

βάνει το επίζηλο «εμβόλιο της ευφυΐας». Δεύτερο 
μυθιστόρημα ενός νεότατου, πολλά υποσχόμενου 
συγγραφέα που εξερευνά απάτητα εδάφη επινοώ-
ντας φαντασιακούς, όσο και δυσοίωνα ρεαλιστικούς 
καινούργιους κόσμους. 

Το μουσικό μου  
ημερολόγιο 2014,  
γίώργοσ Β. μονέμΒασίτησ, IANOS
Ένα ημερολόγιο προορισμένο 
να στολίζει τις βιβλιοθήκες μας 
παντοτινά, καθώς προσφέρει 
όχι μονάχα χρηστικές, αλλά και 
σημαντικές διαχρονικές πληρο-
φορίες γύρω από τα δρώμενα 

του κόσμου της λόγιας μουσικής. Πανέξυπνο!

Century: Το δαχτυλίδι της 
φωτιάς,P.D. Baccalario, 
Διόπτρα, μτφ. Θ. Δαρβίρη
Δεν θα βρείτε θελκτικότερη 
επιλογή για να μυήσετε παιδιά 
και εφήβους στις απολαύσεις 
της ανάγνωσης από αυτή τη 
νέα σειρά του Ιταλού δημιουρ-
γού που τόσο αγαπήθηκε μέσα 

από τις περιπέτειες του Οδυσσέα Μουρ. Εξόχως 
καλαίσθητη έκδοση σε χαμηλή τιμή, με σκληρό 
εξώφυλλο και ζωηρές εικονογραφήσεις, τυλίγει 
μέσα της μύθους που συνεπαίρνουν μικρούς και 
μεγάλους.

Μια νέα γυναίκα αποκα-
λύπτεται: Η συνάντηση 
με τον Μίκη, arja Saijonmaa, 
IANOS, μτφ. Ακριβή Κονιδάρη
Γνωρίστηκαν το 1970 κατά τη 
διάρκεια μιας συναυλίας του 
μεγάλου συνθέτη στο Ελσίνκι. 
Το ταλέντο και η προσωπικό-
τητα της Φινλανδής τραγουδί-

στριας τον συγκλόνισαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
της ανακοίνωσε επί σκηνής ότι στο εξής θα τον 
συνοδεύσει στην παγκόσμια περιοδεία του. Για 
την ίδια, ήταν η εκπλήρωση ενός ονείρου. Και εδώ 
ανασυνθέτει για πρώτη φορά τα στιγμιότυπά του. 

Ο κόσμος της Άννας, 
joStein GaarDer, Λιβάνης, 
μτφ. κυριακή Παπαδοπούλου - σάμουελσεν 
Ο «Κόσμος της Σοφίας» ήταν 
ένα μοναδικό βιβλίο. Συνδύαζε 
την ψυχαγωγία με τη σοβα-
ρή φιλοσοφία, περνώντας 
με την ίδια ευκολία από τον 
Δημόκριτο στη θεωρία του 

Μπιγκ Μπανγκ και τα παιχνίδια Lego. Ομοίως και 
στην περίπτωση του «Κόσμου της Άννας», όπου 
ένα νεαρό κορίτσι καλείται να διαχειριστεί ένα 
σπάνιο χάρισμα και να αντικρίσει τη ζωή με άλλο 
μάτι χάρη στην επίδραση ενός μυστηριακού 
δαχτυλιδιού.

Οι κορυφές μέσα μας: 18 
ιστορίες θετικής σκέψης 
και μια πραγματική ιστο-
ρία προσωπικής υπέρ-
βασης, νίκοσ μίχαΛοΠουΛοσ, 
Άγκυρα
18 αλληγορίες πίστης και ελπί-
δας τοποθετημένες ακριβώς 
στα σημεία εκείνα όπου ο δρό-

μος μοιάζει να κλείνει και εσύ πρέπει να αντλή-
σεις τη δύναμη για να τον ανοίξεις. Όμοια με την 
ίδια τη ζωή, στο τέλος ανακαλύπτει κανείς πως 
η ψηλότερη κορυφή που μπορεί να κατακτηθεί, 
βρίσκεται μέσα του.

Η παιδική ηλικία του Ιη-
σού, j.m. coetzee, Μεταίχμιο, 
μτφ. κατερίνα σχινά
Είμαστε πολύ τυχεροί που δια-
θέτουμε αυτό τον τιτάνιο συγ-
γραφέα ανάμεσά μας, και άλλο 
τόσο ευγνώμονες για τη στα-
θερότητα και την ταχύτητα με 
την οποία το έργο του φτάνει 

στα χέρια μας μεταφρασμένο. Ένα από τα πλέον 
αναμενόμενα βιβλία της χρονιάς, η συναρπαστι-
κή αυτή αλληγορία του νομπελίστα δημιουργού 
πραγματεύεται τη μετανάστευση, την ατομική 
ταυτότητα, την ηθική.  

Ρέκβιεμ, ο Ιππότης Βα-
μπίρ. Τόμος 1: Η ανάσταση, 
Pat millS καί olivier leDroit, 
Selini
Οι μύστες των graphic novel δεν 
θα χρειαστούν συστάσεις: ο Pat 
Mills υπήρξε συνιδρυτής του 
2000AD και αυτό αρκεί για να 
προσδιορίσει την επιδραστικό-

τητά του στην κουλτούρα του κόμικ. Ενώ ο Olivier 
Ledroit μας έχει χαρίσει στο παρελθόν τα μοναδικά 
σχέδια των «Black Moon Chronicles» και «Sha». Οι 
δύο δημιουργοί συνεργάζονται σε μια κορυφαία 
δουλειά που κέρδισε το βραβείο καλύτερου ευρω-
παϊκού κόμικ το 2008, 2009 και 2010.

Αθήνα: Ιχνηλατώντας την 
πόλη με οδηγό την ιστο-
ρία και τη λογοτεχνία, 
Θανασησ γίοχαΛασ, τονία  
καΦέτζακη, Εστία
Αθήνα των επωνύμων και Αθή-
να των ανωνύμων, Αθήνα των 
ιστορικών στιγμών αλλά και της 
καθημερινότητας, η Αθήνα μέσα 

από πρόσωπα και πράγματα, μνημεία, χώρους, 
δρόμους, κτίρια, πλατείες και καφενεία, μια Αθήνα 
τη γεωγραφία της οποίας ο αναγνώστης ιχνογρα-
φεί μέσα από ιστορικά, λογοτεχνικά, αυτοβιογρα-
φικά και δημοσιογραφικά αποσπάσματα.

Ο τελευταίος καλός  
άνθρωπος, a.j. KazinSKi, 
Λιβάνης, μτφ. χρήστος καψάλης 
Ένας μοναχός πέφτει νεκρός 
στο Πεκίνο με ένα πύρινο ση-
μάδι να διατρέχει την πλάτη 
του, την ίδια στιγμή που ένας 
δημοφιλής οικονομολόγος 
πεθαίνει έξαφνα στη Βομβάη. 

Τη διασύνδεση μεταξύ των εγκλημάτων διακρίνει 
ένας τολμηρός αστυνομικός στη Βενετία που 
προκαλεί την αλυσιδωτή εμπλοκή της Ιντερπόλ, η 
οποία αναμειγνύει στην υπόθεση έναν ντετέκτιβ 
και μια αστροφυσικό στην Κοπεγχάγη. Καραμπι-
νάτο best seller. 

Περί ελληνικού τραγου-
διού το ανάγνωσμα. Με 
δανεικά ιδανικά, 
νοτησ μαυρουδησ, Γαβριηλίδης
Ποιος καταλληλότερος να μι-
λήσει για τον ελληνικό μουσικό 
πλούτο από ένα δημιουργό 
που δοκιμάστηκε όχι μόνο σαν 
κιθαριστής και τραγουδοποιός, 

αλλά και ως χρονικογράφος και μελετητής των 
αναρίθμητων ιδιωμάτων του πενταγράμμου; Το 
βιβλίο συνοδεύεται από τον ένθετο δίσκο «Με δα-
νεικά ιδανικά». 

Γιώργος Ζαμπέτας, Βα-
θιά στη θάλασσα θα πέ-
σω, κατέρίνα ζαμΠέτα, 
Άγκυρα, επιμέλεια γιώργος τσάμπρας
Μυθική φιγούρα της οποίας η 
αίγλη δεν λέει να ξεθωριάσει, ο 
Γιώργος Ζαμπέτας τα είχε όλα: 
ταλέντο, τεχνική, ψυχή, στιλ. 
Σημάδεψε μια ολόκληρη επο-

χή με τα τραγούδια του, που συνδιαλέγονται και 
σήμερα μαζί μας σα να μην πέρασε μια μέρα. Ένας 
βιογραφικός απολογισμός της επεισοδιακής ζωής 
του, από την κόρη του Κατερίνα, έρχεται τώρα να 
αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον μας για το θρύλο 
που τον περιβάλλει.

Εκτός εαυτού, 
μαρία γίαγίαννου, Σμίλη 
Ένα ερωτικό παιχνίδι εξουσίας 
ανάμεσα σε δυο ανθρώπους 
που δεν υπακούν σε έρωτα ή 
εξουσία. Αισθησιακό σκάκι και 
διαπροσωπικό πινγκ-πονγκ με-
ταξύ του νυχτοφύλακα και της 
διευθύντριας του Μουσείου Φυ-

σικής Ιστορίας, οι οποίοι μπλέκουν σε ένα παιχνίδι 
απόδρασης που καταργεί τα σύνορα ανάμεσα στον 
άνδρα και τη γυναίκα, το νόημα και το χάος, τη νίκη 
και την ήττα. Διαβάστε το και έπειτα παρακολουθή-
στε τη θεατρική μεταφορά του στο Θέατρο Νέου 
Κόσμου, όπου παίζεται ως τον Ιανουάριο του 2014.

Σκοτεινές ιστορίες, 
ανδρέασ καραγίαν, Εστία
Γνωστότερος ως ζωγράφος, ο 
Ανδρέας Καραγιάν προκύπτει 
και χαρισματικός συγγραφέας, 
όπως φανερώνει αυτό το κομ-
ψό έργο που εξιστορεί το ταξίδι 
ενός νεαρού εικαστικού που 
διερευνά τη σχέση έρωτα και 

τέχνης στη Γερμανία της πτώσης του Τείχους, στη 
μεταπολιτευτική Αθήνα και στη σύγχρονη μετεπα-
ναστατική Αλεξάνδρεια.
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Αστερισμός ζωτικών 
φαινομένων, anthony marra, 
Ίκαρος, μτφ. άχιλλέας Κυριακίδης
Υποψήφιο για το φετινό 
National Book Award, το βι-
βλίο που περιγράφεται ως 
«συγγραφικός άθλος» από 
τους New York Times, και «σαν 
αστραπή στους ουρανούς που 

συγκλονίζει» από τη Washington Post, φτάνει ε-
πιτέλους στα χέρια μας σε μετάφραση του σπου-
δαίου Αχιλλέα Κυριακίδη. Αν όλα τα παραπάνω 
σας φαίνονται πομπώδη, διαβάστε και τη μνεία 
της Sarah Jessica Parker: «Αδιαφιλονίκητο αρι-
στούργημα, άξιο να συμπεριληφθεί στις λίστες 
κάθε λογοτεχνικού βραβείου».   

Η αφύπνιση των γουρου-
νιών - Piigs: Πορτογαλία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, 
Ισπανία, λούΤςίάνο Βάςάπολο, 
ρίΤά μάρΤούΦί, χοάΚίν άρίολά, 
Λιβάνης, μτφ. Άγγελος Φιλιππάτος
Έργο προβληματισμού το 
οποίο προσφέρει άφθονη τρο-
φή για σκέψη, γραμμένο από 

ακαδημαϊκούς που δεν διστάζουν να υποδείξουν 
μια ενδεχόμενη έξοδο από το ευρώ, προκειμέ-
νου να τερματιστεί αυτό που χαρακτηρίζουν ως 
«Γερμανική Ευρώπη της ομίχλης και της κατα-
χνιάς». 

Ναζισμός και κουλτούρα, 
λίονελ ρίςάρ, Αστάρτη, 
μτφ. λόυσκα άβαγιανού
Πρωτοκυκλοφόρησε στη χώ-
ρα μας το 1999 και επανεκδίδε-
ται έκτοτε. Έργο απαραίτητο 
για όποιον θέλει να εξοικειωθεί 
με την πολιτιστική ιστορία του 
σύγχρονου κόσμου, αποτε-

λεί πιθανότατα μοναδικό στο είδος του δείγμα 
ακριβολογικής ανάλυσης των φασιστικών μηχα-
νισμών πολιτιστικής προπαγάνδας και των τρό-
πων του να παρεισφρέει στη μαζική κουλτούρα.

Ο Μακιαβέλι του έρωτα, 
ΚάΤερίνά γίάΤζογλού, Λιβάνης 
Ο Μακιαβέλι του έρωτα είναι 
ανήμπορος να αγαπήσει, καθώς 
έχει χτίσει μέσα του ένα δαίδαλο 
εμποδίων ενάντια στο πιο αρχέ-
γονο συναίσθημα. Ο Μακιαβέλι 
δεν νοιάζεται για κανέναν, το κέ-
ντρο του κόσμου είναι ο εαυτός 

του και όλα περιστρέφονται γύρω από την εγωπα-
θή ύπαρξή του. Αγάπη, ζωή και πολιτική ξετυλίγο-
νται εν παραλλήλω σε μια λογοτεχνική ανατομία 
της ίντριγκας, εξιστορημένη από τη δοκιμασμένη 
πένα της γνωστής δημοσιογράφου. 

Ο φάρος, aliSon moore, 
Ίκαρος, μτφ. άθηνά Δημητριάδου
Ο Φουθ και η Έστερ είναι τύποι 
άχρωμοι, τετριμμένοι, αδιάφο-
ροι. Επιφανειακά διαφορετικοί 
μεταξύ τους, προκύπτουν 
σταδιακά πολύ κοινοί καθώς 
βουλιάζουν στη μοναξιά και την 
εγκατάλειψη, αγκομαχώντας να 

κρατηθούν στη ζωή από έναν εξίσου αμελητέο με 
τους ίδιους φάρο. Το υποδόρια σαγηνευτικό βιβλίο 
της συγγραφέως από το Μάντσεστερ υπήρξε υπο-
ψήφιο για το βραβείο Booker του 2012.

Η ζωή μέσα της,
 μάρίάννά Τύρεά - χρίςΤοΔούλίΔη, 
Οδός Πανός 
Νουβέλα εμποτισμένη από 
τη γυναικεία ύπαρξη, η οποία 
αφήνεται να εκφραστεί μέσα 
από εκ βαθέων εξομολογήσεις 
και σχοινοτενείς ψυχιατρικές 
συνεδρίες που ανοίγουν χώρο 

στην ψυχή, προκειμένου εκείνη να ατενίσει τις  
ετερόκλητες αντανακλάσεις του εαυτού της. 
 
 
 
 

Ζωή σαν λευκή νύχτα, 
χρίςΤίνά ςάΒΒάΚη, Λιβάνης  
Οι αέναες μεταμορφώσεις 
της Λευκής Θαλασσινού θα 
μπορούσαν να συμβολίζουν 
τις πληγές και τα νέα ξεκινή-
ματα κάθε γυναίκας που ζει 
και αναπνέει για τον έρωτα. 
Παρακολουθούμε την πολυ-

κύμαντη πορεία της από τη Θάσο στο Παρίσι και 
από τη γαλλική επαρχία πίσω στην Ελλάδα, σαν 
να επρόκειτο για τη δική μας. 

Κ.Π. Καβάφης:  
Το ανοιχτό έργο, 
άνΤώνης ΔράΚοπούλος, Τόπος
Επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε, η 
ποίηση του Καβάφη επιμένει 
να θέλγει αναγνώστες και να 
προσκαλεί το κοινό και τους 
θεωρητικούς σε νέες ερμηνευ-
τικές προσεγγίσεις. Ποια τα 

βασικά συστατικά που τη διατηρούν ολόδροση 
και της ανοίγουν τις πόρτες στο μέλλον; Ο καθη-
γητής νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας 
του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ που υπογράφει τη 
μελέτη, μας προσφέρει ωφέλιμες απαντήσεις. 

Ο πράκτορας, γίάννης ΦύΤράς, 
Οδός Πανός
Νεαρός χωρικός πράκτορας 
της CIA βρίσκει σκοτωμένο 
μέσα στο πυρπολημένο σπίτι 
του τον πιο καλό του φίλο. 
Άγνωστοι τρομοκράτες ενε-
δρεύουν στο σκοτάδι ώσπου 
ένας Αμερικανός τον απαγάγει 

για να τον στείλει στην Ουάσινγκτον και στην 
αγκαλιά μιας γοητευτικής γυναίκας, μαζί με την 
οποία καταλήγουν σε σχολή εκπαίδευσης μυ-
στικών πρακτόρων. Απολαυστικό παιχνίδισμα 
με τις συμβάσεις του νουάρ, μέσα από τις οποίες 
αναδύεται ένα αυτόφωτο έργο.
 

Οδός Πανός, εργοτάξιο ε-
ξαιρετικών αισθημάτων, 
τεύχος 160, Σεπτέμβριος -  
Δεκέμβριος 2013
Αφιερωματικό τεύχος στις 
σελίδες του οποίου σκιαγρα-
φείται σε όλο της το εύρος η 
εμβληματική μορφή του Μίκη 
Θεοδωράκη. Σε οργάνωση και 

επιστημονική επιμέλεια της Χαράς Θλιβέρη, το 
συλλεκτικό περιοδικό φιλοξενεί 21 πυκνογραμ-
μένα κείμενα για τη ζωή και το έργο του συνθέτη, 

με συνεισφορές των Κώστα Γεωργουσόπουλου, 
Μίμη Ανδρουλάκη, Γιώργου Κασιμάτη, Λουκά Κα-
ρυτινού, Θάνου Μικρούτσικου, Γιώργου Χρονά 
και πολλών άλλων. Συνοδεύεται από CD. 

Τιμαίος, πλάΤών, Εστία, Εισα-
γωγή, μτφ., σχόλια Βασίλης Κάλ-
φας
Λέγεται πως ο Τιμαίος αποτε-
λεί την πεμπτουσία του πλα-
τωνισμού, και είναι γεγονός 
πως κανένας άλλος πλατωνι-
κός διάλογος δεν διαβάστηκε 
ή σχολιάστηκε με τόση έντα-

ση. Ένα κορυφαίο κεφάλαιο για την ίδια την ιστο-
ρία της φιλοσοφίας, ο Τιμαίος αναζωογονείται 
από τη φροντισμένη δουλειά του ακαδημαϊκού 
Βασίλη Κάλφα που επανακυκλοφορεί σε τρίτη 
έκδοση. 

Μόνο οι αθώοι υποφέ-
ρουν, ρειΤςελ άμποΤ, Μίνωας, 
μτφ. Χρήστος Καψάλης
Εκδοτικό φαινόμενο στη βιο-
μηχανία των ηλεκτρονικών βι-
βλίων, το ψυχολογικό θρίλερ 
που μας σύστησε τη συγγρα-
φέα Ρέιτσελ Άμποτ μαζί με τον 
πρωταγωνιστικό χαρακτήρα 

της, επιθεωρητή Τομ Ντάγκλας, ξεσήκωσε μεγά-
λο ντόρο κυκλοφορώντας αρχικά σε e-book που 
έμελλε να εξελιχθεί στο πιο ευπώλητο βιβλίο 
του Amazon για το περασμένο έτος. 

Φιλοσοφία, Τζούλίάν  
μπάγΚίνί, Μίνωας, μτφ. Γιώργος 
Μπαρουξής
Βιβλίο-κλειδί για την κατανό-
ηση της φιλοσοφικής σκέψης 
γραμμένο από συγγραφέα με 
σημαντικές περγαμηνές (επι-
μελητής και συνεκδότης του 
«The Philosophers’ Magazine», 

συνεργάτης του Independent και των Times), 
μας μεταφέρει κατευθείαν στην καρδιά θεμε-
λιωδών εννοιών με εκλαϊκευμένο και απόλυτα 
κατανοητό τρόπο. Άμεσο και ουσιαστικό. 

Cahills vs Vespers: Η συ-
νωμοσία της Μέδουσας, 
Βιβλίο πρώτο, GorDon korman, Ά-
γκυρα, μτφ. Μαρία Αγγελίδου
Τα αδέλφια Έιμι και Νταν δεν 
έχουν παρά ελάχιστες ημέρες 
στη διάθεσή τους για να φέρουν 
σε πέρας μια αλλόκοτη αποστο-
λή. Ειδάλλως, η οικογένεια των 

Κέιχιλ θα αφανιστεί από τους αδίστακτους Βέσπερ, 
των οποίων ο επόμενος στόχος είναι ολάκερος ο 
κόσμος! 

Θεός, μάρΚ Βερνον, Μίνωας, 
μτφ. Γιώργος Μπαρουξής
Παρακάμπτοντας τις ανούσιες 
διαμάχες περί αντικειμενικών 
αποδείξεων για την ύπαρξη 
του θεού, ο φιλόσοφος, θεο-
λόγος, φυσικός, συγγραφέας 
και δημοσιογράφος του 
Guardian, των Financial Times 

και του New Statesman προτιμά να περάσει 
κατευθείαν στο μεδούλι: Πώς τον αναζητούν 
και τον βιώνουν οι άνθρωποι στο πέρασμα της 
ιστορίας; Και μέσα από ποιες εκδηλώσεις τον 
συναντάμε στην καθημερινότητά μας; Ο ίδιος ο 
Βέρνον προκαλεί το ενδιαφέρον μας δηλώνο-
ντας «αγνωστικιστής χριστιανός». 

135 μύθοι του Αισώπου, α-
πόδοση Γιώργος Τσουκαλάς, ει-
κονογράφηση Εύα Καραντινού, 
Άγκυρα
Φίνες εικονογραφήσεις και 
μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία 
εξοικειώνουν τους επίδοξους 
βιβλιόφιλους ηλικιών πέντε και 
άνω με τους αισώπειους μύθους 

που έχουν αναθρέψει γενιές αναγνωστών, προ-
σφέροντας συνάμα διαχρονικά μηνύματα ζωής με 
παντοτινή χρηστική αξία. A

M Shop 
Μεγάρου Μουσικής 

Πραγματικά εντυπωσιακός χώρος – κύ-
λινδρος μέσα στο Μέγαρο, όπου ξεχω-
ρίζουν οι εκδόσεις για τα προγράμματα 
των μεγάλων παραστάσεων που έχουν 
κατά καιρούς παρουσιαστεί, αλλά και το 
λεύκωμα «Μουσική ποιεί και εργάζου», 
που αφορά στην ιστορία του Συλλόγου 
των Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου. 
Παράλληλα, θα βρείτε εκπαιδευτικά παι-
δικά cds για την όπερα, αλλά και πολλά 
χρηστικά, ακόμα και συλλεκτικά αντι-
κείμενα, όπως εντυπωσιακά δαχτυλίδια 
από χορδές των βιολιών Ελλήνων και ξέ-
νων μουσικών, t-shirts με το τύπωμα μιας 
πουέντ κ.λπ. 
Βασιλίσσης σοφίας & Κόκκαλη, 210 7282591
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Σεμινάρια γεωπολιτικής 

Σεμινάριο επιμόρφωσης για ζητήματα 

γεωπολιτικής, ενεργειακής και διε-

θνούς ασφάλειας στη Μέση Ανατολή 

και τη Μεσόγειο, διάρκειας 6 εβδομά-

δων, διοργανώνει το Κέντρο Γεωπολιτι-

κών Αναλύσεων του New York College, 

το Κέντρο Μελέτης Μεσογειακής - Με-

σανατολικής Πολιτικής και Πολιτισμού 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ινστι-

τούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

και το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για 

τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του 

Παντείου Πανεπιστημίου. 
Κόστος: €300, €150 για φοιτητές. από 25/11. 
σκούφου 3, σύνταγμα, 210 3242954,  
www.newyorkstudies.gr

Σπουδές Master και MBA

Σε ερωτήματα όπως ποια είναι τα συ-

γκριτικά πλεονεκτήματα ενός μεταπτυ-

χιακού για την είσοδο στην παγκόσμια 

αγορά εργασίας και ποιες ειδικότητες 

θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στα 

επόμενα χρόνια θα απαντήσει το δω-

ρεάν σεμινάριο «Σπουδές Master και 

MBΑ», που διοργανώνει το NETWORK 

Postgraduate Department, σε συνεργα-

σία με την AIESEC Greece και το Startup.

gr 
21/11 (18.00-19.30), Ξενοδοχείο Golden 
Age, μιχαλακοπούλου 57. Εγγραφές: www.
network.gr/index.asp 

ΤΙ ΝΕΑ 
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Κυριακίλα! Αυτό το συναίσθημα, αυτή η 

κατάσταση, αυτή η γκριζούρα, η μίρλα, 

το βάρος που σε πιάνει και σε πνίγει 

κάθε φορά που η νύχτα της Κυριακής πέ-

φτει στη Θεσσαλονίκη και εσύ περιπλα-

νιέσαι στα προάστια, καλή ώρα όπως 

την προηγούμενη Κυριακή στα πέριξ της 

οδού Κομνηνών στην Καλαμαριά, ψά-

χνοντας για πάρκινγκ.

Η 
παράσταση «Γιοι και κόρες» σε σκη-
νοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού 
στο δημοτικό θέατρο «Μελίνα Μερ-
κούρη» ήταν η αιτία. Ο ΠΑΟΚ έτρω-

γε τέσσερα από τον Ολυμπιακό, στη Βου-
λή μιλούσαν για δυσπιστίες, Τέξας και υ-
ποβρύχια, πουθενά δεν υπήρχε σπιθαμή 
ελεύθερη για να αφήσουμε το αμάξι, στα 
καφενεία εκατοντάδες γέ-
ρων έπαιζαν πρέφα, οι ντε-
λιβεράδες του γυράδικου 
«Σεραφίνο» απογείωναν 
τα παπιά με την πραμάτεια 
τους πέρα-δώθε, μοναχι-
κοί σκυλίτες (ιδιοκτήτες 
σκύλου που τον βγάζουν 
βόλτα για παιχνίδι και πιπί) σήκωναν την 
κουκούλα του hoodie για να προφυλα-
χτούν από την υγρασία, στο θέατρο τρελή 
ουρά από γριές με μαλλί λάχανο, κρεπα-
ρισμένο, τίγκα με λακ Παρασκευής, αλλά 
και νεαρόκοσμος καλλωπισμένος που 
περίμενε υπομονετικά για μια θέση, μιας 
και η παράσταση του Καλαβριανού είναι 
το απόλυτο sold out της σεζόν. 

Κυριακίλα! Πάντα η Καλαμαριά μοιάζει 
με άγνωστο πλανήτη, έχει τους δικούς 
της κώδικες και τη δική της μελαγχολία, 
διαφορετική από αυτή του κέντρου της 
πόλης. Κοντινότερη είναι, θα έλεγα, η φά-
ση της με αυτή των επαρχιών της βόρει-
ας Ελλάδας, όπως η Ξάνθη, η Σκύδρα, η 

Έδεσσα, η Κομοτηνή και η Λάρισα. Δεν 
συμβαίνει τίποτα μετά τις εννιά το βρά-
δυ. Όμως στο «Γιοι και κόρες» συνέβησαν 
πράγματα μαγικά, οι μικρές ιστορίες κά-
τω από τη μεγάλη ελληνική ιστορία όπως 
τις ξετύλιξαν οι ηθοποιοί Γιώργος Γλά-
στρας, Στέφη Πουλοπούλου, Άννα Ε-
λεφάντη και Γιώργος Παπαπαύλου έ-
μοιαζαν με ένα θλιμμένο μπλουζ. Ιστορίες 
για αντάρτες της Χαλκιδικής και μαχαίρια 
στον εμφύλιο, μια Πρωτοχρονιά του ’76 
με τροχαία ατυχήματα, μπερμπάντηδες 
συζύγους και υπομονετικές κερατούδες, 
ιστορίες έρωτα Ελλήνων φοιτητών στο δι-
χασμένο Βερολίνο του Ψυχρού Πολέμου, 
και στο ενδιάμεσο όλων αυτών το τραγού-
δι της Ρίτας Σακελλαρίου… «σε παρακαλώ 
απόψε, την ψυχή μου βρες και κόψε, πάρε την 
αναπνοή μου, βάλε τέρμα στη ζωή μου». 
Δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έφυγε 
την προηγούμενη Κυριακή από αυτή την 
παράσταση με τη συγκίνηση στα όρια των 
δακρύων αλλά και την καρδιά τίγκα στην 
ευτυχία, για το πώς σε αυτή την Ελλάδα 

της κρίσης, που το παρελ-
θόν επιστρέφει σε πρώτο 
πλάνο, ο Καλαβριανός και 
η ομάδα του κατάφεραν με 
εξαίσιο σκηνοθετικό και 
αφηγηματικό τρόπο να 
διηγηθούν τον κοινό μας 
τόπο: είμαστε ιστορίες των 

πατεράδων και των μανάδων μας, των 
γειτόνων και του σογιού μας, των περι-
οχών ανά την επικράτεια όπου η μνήμη 
μέσω των προφορικών διηγήσεων κρατά 
το καντήλι αναμμένο.

Επιστρέφοντας για το σπίτι διέσχισα τη 
Βασιλίσσης Όλγας, γεμάτη χριστουγεν-
νάδικα που διαλαλούσαν λαμπάκια και 
ελαφάκια, αγιοβασίληδες και φωτάκια 
σε κατάσταση προεόρτιου παροξυσμού, 
η Κυριακίλα με έπιασε και πάλι. Λονδίνο 
γίναμε, σκέφτηκα σε χρόνο dt, καθώς λί-
γα λεπτά πριν, στην παράσταση του Κα-
λαβριανού, ήμουν στην Κεφαλονιά του 
τραγικού σεισμού του ’53. Είναι να μη σε 
πιάνει τζετ λαγκ; A

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310 Soul «Γιοι και κόρες»
Το grand σουξέ της φετινής 

θεατρικής θεσσαλονικιώτικης σεζόν

Η Καλαμαριά μοιάζει 
με άγνωστο πλανήτη, 
έχει τους δικούς της 
κώδικες και τη δική 

της μελαγχολία

Καλαμαριά και 
πάσης Ελλάδος

ΈλΈνα 
Πέγκα 
Κάποιες από τις 

πιο σημαντικές της 
δημιουργίας της 
συγγραφέως και 

σκηνοθέτιδας Έλενας 
Πέγκα παρουσιάζει 
η Κεντρική Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, 
στο πλαίσιο του θεματικού 

κύκλου «νέες πέννες 
της Θεσσαλονίκης». Για 

τα θεατρικά της έργα 
θα μιλήσει ο Σάββας 

Πατσαλίδης, θεατρολόγος – 
αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, ενώ ο στη 
συνέχεια ο συγγραφέας 

Σάκης Σερέφας θα 
συνομιλήσει με την Έλενα 
Πέγκα. αποσπάσματα από 

θεατρικό της έργο θα 
διαβάσουν οι ηθοποιοί 

της ομάδας ακτίς αελίου 
Θωμάς Βελισάρης και 
ντίνα λιάκου και θα 
προβληθεί υλικό από 

παραστάσεις της. 
»ε ελεύθερη είσοδο, 13/11, 
(22.00), Έθνικής αμύνης 27. 
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Γιώργος Τσεμπερόπουλος σελ. 41

I n f o
18/10/2013 - 16/2/2014, Κέντρο Πολιτισμού «Ελλη-νικός Κόσμος», Πει-ραιώς 254, Ταύρος, 212 254 0000, € 7, 4 (παιδιά).

Πρωτοψάλτη - Αρβανιτάκη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο ονο-
μάτων φέρνει στο νου τις παλιές, καλές μέρες όπου όλα έλαμπαν 
και ήταν δυνατά. Η Άλκηστις και η Ελευθερία μπορούν να το 
κάνουν ακόμα και μάλιστα υπέροχα, αν σκεφτούμε το εκρηκτι-
κό εκτόπισμα της κάθε μίας ξεχωριστά. Η δύναμη και η φωνή, 25 

χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση, άπειρες εμφανίσεις σε 
Ελλάδα και εξωτερικό και δεκάδες τραγούδια που χαράχτηκαν 
στις καρδιές όλων των Ελλήνων (και χιλιάδων ξένων, Ισπανών 
- Πορτογάλων που τις λατρεύουν), ενώνονται σε ένα «όλα-τα- 
αγαπημένα» πρόγραμμα στη σκηνή του «Διογένης Studio». 
Φίλες, ερμηνεύτριες, θαυμάστριες η μία της άλλης και με κοινό 
εγκάρδιο και ολόψυχα συγκινημένο, έρχονται να γεμίσουν τις 
νύχτες του χειμώνα με τις καλές αγάπες των ελληνικών τραγου-
διών. Ευτυχώς αυτά δεν μπορεί να μας τα πάρει κανείς.
Από 22 Νοεμβρίου, κάθε Παρ.&Σάβ. στις 22.00
-ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

η δυναΜη και η φωνη, Μαζι

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ × ΑΛΚΗΣΤΙΣ
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επιλογές

www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα;  «210 

Guide», ένας πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστια-

τόρια, 

bars και clubs. 

ΕΥΡΕ(ΣΗ) ΕΡΓΑ(ΣΙΑΣ)

Η Πέμη Ζούνη εξηγεί 
τι της άρεσε πολύ στο έργο 
της Μανίνας Ζουμπουλάκη 

«Ευρέ Εργά», το οποίο 
σκηνοθετεί.

ΙΝFO
Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Νένες.  Σκηνογραφία: Γιώργος Λυντζέρης.  
Κοστούμια: Ειρήνη Τσακίρη.  Φωτισμοί: Εβίνα Βασιλακοπούλου.  Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 3418550, Δευτ.-Τετ. 
21.30, €10, 7.  Έως 11/12.

«Είναι μια πικρόγλυκη, σκληροτρυφερή σάτιρα. Συνδυα-
σμός που σε χτυπάει πισώπλατα – το αγαπημένο ύφος της 
Μανίνας. Είμαι θαυμάστρια, τη διαβάζω χρόνια τώρα στην 
ATHENS VOICE, στα περιοδικά και φυσικά τα βιβλία της.  
Με ενέπνευσε ότι πιάνει μια στιγμή της ζωής μας, περιγρά-
φει τη σημερινή εφιαλτική κατάσταση όπου ψάχνοντας απε-
γνωσμένα για δουλειά οδηγούμαστε πολλές φορές σε άκρα. 
Αυτό το άγριο άκρο δημιουργεί κωμικοτραγικές καταστά-
σεις (άλλοτε σοβαρές και άλλοτε γελοίες, αλλά πάντα α-
φόρητα και υπέροχα αφύλαχτες στα μάτια του θεατή), και 
είναι αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Το είδα ως το 

ακριβό στοιχείο της ιστορίας – πάνω σ’ αυτό θέλησα να 
χτίσουμε. Μέσα σε μια δύσκολη συνθήκη δυο γυναίκες, 
αταίριαστες μεταξύ τους, έχοντας πίσω τους μια διαδρομή, 
συνδέονται και γνωρίζονται μέσα σε μία ώρα – το έργο δια-
δραματίζεται σε realtime. 
Η πρόθεση του σκηνοθέτη δεν αρκεί – οι ηθοποιοί είναι τα 
όργανα που θα πάρουν το σπόρο και θα τον κάνουν κάτι. 
Είμαστε τρεις γυναίκες μαζί με τις Βάνα Πεφάνη και τη 
Γαλήνη Τσεβά, που ενσαρκώνουν τους δύο γυναικείους 
ρόλους του έργου, ενώ ο Νίκος Σούλης τον ανδρικό – και 
συνεννοούμαστε άψογα». -ΛΟΥΚΙΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ
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Δείπνο με φίλους
Tου Ντόναλντ Μάργκιουλις

ό 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; όι ερωτήσεις που κάνουν τα ζευγάρια «Γιατί 
παντρεύτηκες; Γιατί (δεν) χώρισες; ύπάρχει 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)

Όσο παρακολουθούσα την παράσταση «Ο 

Πουπουλένιος» που ανέβασε φέτος ο Κων-

σταντίνος Μαρκουλάκης στο Θέατρο Αθηνών, 

σκεφτόμουν ένα άλλο μικρό πουπουλένιο 

πλάσμα που, αμέσως μόλις γεννήθηκε, πέταξε 

μακριά για να σωθεί: να μη μεγαλώσει ποτέ.  

Ο 
«Πουπουλένιος» του Ιρλανδού Μάρτιν 

Μακ Ντόνα και ο «Πήτερ Παν» του Σκο-

τσέζου Τζέιμς Μάθιου Μπάρι, έργα 

γραμμένα με τεράστια χρονική δια-

φορά, παραμυθένια αφηγήματα και τα δύο 

(έστω κι αν το πρώτο θα το χαρακτήριζα 

«παραμύθι στραμπουλιγμένο» και επ’ ουδε-

νί παιδικό) έρχονται να σκαλίσουν χειρουρ-

γικά το αιώνιο «όχι» μας προς την αναπό-

δραστη ενηλικίωση. Η διαφορά είναι ότι στο 

έργο του Μακ Ντόνα τα παιδιά αρνούνται να 

μεγαλώσουν θέλοντας να αποφύγουν μια 

μελλοντική κακοποίηση, ενώ στον Μπάρι το 

να μεγαλώνεις είναι εκ προοιμίου ένας θρή-

νος. Και αν σκεφτεί κανείς ότι η κακοποίηση 

είναι μια έννοια που δεν περιλαμβάνει μόνο 

το προφανές της σωματικότητας και ότι, α-

φού δεν υπάρχει σχολείο γονιών, ο όποιος 

τραυματισμός της παιδικής ψυχής θεωρεί-

ται αναπόφευκτος, πάλι τα «χαμένα παιδιά» 

και των δύο έργων συναντιούνται στον ίδιο 

βωμό, στην ίδια χώρα του Ποτέ. Ο Πουπου-

λένιος είναι διεστραμμένα προστατευτικός: 

πείθει παιδιά να αυτοκτονήσουν εγκαίρως, 

γιατί ξέρει ήδη το μέλλον τους, μια ζωή γε-

μάτη δυστυχία. Ο Πήτερ Παν θεωρεί ότι έτσι 

κι αλλιώς ο ενήλικος βίος είναι δυστυχία. Και 

πολεμάει το γέρο Κάπτεν Χουκ που θέλει να 

τον κάνει «άντρα». Αλλά στον Πουπουλένιο 

δεν υπάρχει Κάπτεν Χουκ. Ακόμα και οι δύο 

«κακοί» του έργου είναι κι εκείνοι χαμένοι 

στη Χώρα του Ποτέ, πλάσματα κατάστικτα 

από οικογενειακές 

μοίρες – έχοντας ερ-

μηνεύσει βολικά μέσα τους το 

καλό και το κακό, ώστε να επιβιώσουν. 

Σε ένα δικτατορικό καθεστώς, ο Κατούριαν, 

συγγραφέας ασυνήθιστων παιδικών ιστο-

ριών (οι οποίες παρεμπιπτόντως έχουν κάτι 

από το βιβλιαράκι «Ο Μελαγχολικός θάνατος 
του Στρειδάκη» του Τιμ Μπάρτον, άλλος πο-

λυαγαπημένος παράφρονας παραμυθάς) 

και ο καθυστερημένος μικρότερος αδερφός 

του, Μίσαλ, συλλαμβάνονται και ανακρίνο-

νται από δύο αστυνομικούς γιατί οι ιστορίες 

του πρώτου έχουν ομοιότητες με τις δολο-

φονίες παιδιών που γίνονται στην πόλη. 

Αυτό το γοητευτικό θρίλερ με το σκληρό 

χιούμορ του είναι ο «Πουπουλένιος», μια 

παράσταση που λογικά δεν περιμένεις να 

δεις στην εμπορική πιάτσα, σε ένα κεντρικό 

θέατρο της Αθήνας. Αναλογίζομαι, λοιπόν, 

το τι τράβηξε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλά-

κης αποφασίζοντας ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Κι επίσης μπορώ να φανταστώ το τούβλο 

που θα έπεσε στα κεφάλια των παραγωγών, 

διαβάζοντας το έργο. Από αυτή την άποψη, 

η επιτυχία του «Πουπουλένιου» μού δίνει 

διπλή χαρά. Προφανώς ο Μαρκουλάκης 

έβαλε ένα προσωπικό στοίχημα και το υ-

περασπίστηκε με πάθος ως σκηνοθέτης, 

μεταφραστής και ηθοποιός. Μακριά από 

ναρκισσιστικά κόλπα, χωρίς εξεζητημένα 

φορμαλιστικά τρικ, αφήνοντας χώρο στο 

κείμενο να απλωθεί, και με «συνεργούς» άλ-

λους τρεις δυνατούς παίκτες: ο Οδυσσέας 

Παπασπηλιόπουλος, ο Νίκος Κουρής και ο 

Γιώργος Πυρπασόπουλος, ηθοποιοί γνω-

στοί για τις δεξιότητές τους, εδώ παίζουν 

μπάλα με κοινό άξονα την υψηλή συναισθη-

ματική νοημοσύνη. Αυτό εξάλλου είναι κάτι 

που διαπνέει ολόκληρη την παράσταση, συ-

μπεριλαμβανομένων και των σκηνικών της 

Αθανασίας Σμαραγδή η οποία δημιούργησε 

θαυμάσια ένα γκρίζο σύμπαν ενηλικίωσης, 

στο φόντο ενός χρωματιστού παιδικού ο-

νείρου. Ενός ονείρου που γυρνάει, για πλά-

κα, σε εφιάλτη.

Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 10, 210 3312343

Kάπου πήγα, 
κάτι είδα

Ο ΠΟυΠΟυλένιΟς 
Πήτέρ Παν 
Της ΜύρτωΣ ΚόΝτόΒα

τΟ ςώμα μιλαέι
Κι όμως. Η ποίηση του σώματος υπάρχει. Η 
έκφραση, η χαρά, η λύπη μπορούν να  αναδει-
χτούν με μια απλή κλίση του κεφαλιού.  Είναι η 
σωματική μιμική που δίνει  μια άλλη διάσταση 
στην κίνηση του σώματος. Η τεχνική αυτή –με 
την έμπνευση του Γάλλου Etienne Decroux– 
επιστρέφει και φέτος με πρωτοβουλία της 
Ευγενίας Παλλήκαρη, στην αθήνα, στο «Χο-
ρότεχνο» στο Θησείο. «Η σωματική μιμική 
καθιστά τον καθένα μας ικανό να κάνει ορατό 
το αόρατο, έξω από τεχνικές παντομίμας, κα-
θώς το ελεύθερο σώμα και η επικοινωνία των 
συναισθημάτων μέσω της κίνησης είναι κάτι 
πολύ σημαντικό. Κι αυτό γιατί δίνει τη δυνα-
τότητα έκφρασης του εσωτερικού κόσμου με 
τρόπο πρακτικό και δημιουργικό».

Η τεχνική αυτή, εκτός του ότι εξασκεί και εν-
δυναμώνει το σώμα κρατώντας το σε εγρή-
γορση, βοηθά και στην άσκηση του μυαλού 
αυξάνοντας τη συγκέντρωση, τη γρήγορη 
σκέψη και την αποφασιστικότητα.
«Μέσω ασκήσεων θα ανακαλύψουμε τη γε-
ωμετρία του σώματος, του χώρου και του 
χρόνου. Θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε 
διαφορετικούς ρυθμούς και ποιότητες κίνη-
σης εμπνευσμένα από τη φύση» μας λέει η 
Ευγενία παλλήκαρη. όι παραδόσεις αποτε-
λούνται  από χορογραφημένα κομμάτια του 
ίδιου του Decroux ή από μαθητές του, που 
θα βοηθήσουν στη χρήση του «λεξιλόγιου» 
της Σωματικής Μιμικής από την αρχή κιόλας 
των μαθημάτων. ύπάρχει και η δυνατότητα 
αυτοσχεδιασμού είτε ατομικού είτε ομαδι-
κού, προβάλλοντας την  ευκαιρία της προ-
σωπικής έκφρασης μέσω της τεχνικής.

INFO  

Κάθε τετάρτη 

20.00-21.30, στο Χο-

ρότεχνο (αιθαλίδων 11 & 

Θριασίων, Θησείο)

e-mail: evgeniapallik@yahoo.gr

τηλ. επικοινωνίας: 6971 

985510
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Δέσποινα Τσιριγου
Στοιχεία βερολινέζικου εξπρεσιονισμού και ποπ 
διάθεση δημιουργούν τους «Party People», που με 
τη σειρά τους σκορπίζουν άδεια βλέμματα μέσα 
από τις μπλαζέ τους πόζες και νοθεύουν τα ποτά 
με τρέλα, χρώμα, φαντασία. Όχι, για κανένα άλλο 
λόγο, αλλά γιατί είναι οι πρωταγωνιστές των πάρ-
τι. Επιμέλεια: Ν. Γυφτάκης. 13/11 - 14/1, Hoxton, 
Βουτάδων 42, Γκάζι

MetabolisM
Η πορεία της τροφής από το απαγορευμένο μήλο 
της Εύας μέχρι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, συμβο-
λισμοί και η σχέση του ανθρώπου με την τροφή 
παρουσιάζονται στην ομαδική εικαστική έκθεση 
της Cheapart, εγκαινιάζοντας το νέο χώρο. Επιμέ-
λεια: Φ. Μουζακίτη, Δ. Σταύρου. Συμμετέχουν: Γ. 
Νέσης, π. Χαβιαράς (φωτό) κ.ά. Η A.V. είναι χορη-
γός επικοινωνίας.15/11-11/12, CHEAPART Halandri, 
Στρ. Παπάγου 13, Χαλάνδρι, 6999 758118

προΚαΤ
Καλλιτέχνες από την «Ερευνητική ομάδα για τον 
πρώτο αιώνα ready made» επιχειρούν να επαναπρο-
σεγγίσουν τις διαφορετικές εκφάνσεις της τέχνης 
αυτής στον 21αιώνα, με μία ομαδική έκθεση. Πλαι-
σιώνεται από παράλληλες εκδηλώσεις, όπως ομι-
λίες, προβολές και dj set. Συμμετέχουν: απ. Ζερδε-
βάς, Μπ. Καραλής, Μ. λιανού, Γ. τσεριώνης (φωτό). 
21/11 - 17/12, Γκαλερί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 
Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, 210 3680052 

ΜαρΚοσ ΚαΜπανησ
Ένα έργο κάθε ημέρα για ένα ολόκληρο έτος ζω-
γράφιζε ο καλλιτέχνης, με σκοπό την προσωπική 
καταγραφή των διαθέσεών του για την κάθε μία 
ξεχωριστά, τα οποία και συνθέτουν την έκθεσή 
του «365». Θα παρουσιαστεί ακόμη και το ομότιτ-
λο εβδομαδιαίο ημερολόγιο του έτους 2014 με 
τα έργα αυτά. 14/11 - 7/12, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, 
Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, 210 7213938 

επιλογές  Tης ΚαρόλίΝαΣ ΝίαΜόΝίταΚΗ ➜ agenda@athensvoice.gr

Χριςτινα μΟραλή
Σε συνδυασμό με τα αρχαία ευρήματα που βρίσκονται κάτω από το γυάλινο πάτωμα 
της γκαλερί Ελένη Μαρνέρη στην Ακρόπολη, η καλλιτέχνιδα δημιουργεί την έκθεση 
«Ο δρόμος του Εμπορίου». Στα κεραμικά της έργα αποτυπώνεται η αίσθηση του δρόμου 
αυτού, που πιθανώς και να βρισκόταν εκεί ακριβώς στην Αρχαία Αθήνα. Παράλληλα, 
με πηγή έμπνευσης το Πτι-Μπερ Παπαδοπούλου, καθώς και αφίσες και συσκευασίες 
της εταιρείας από το 1930 και έπειτα, φιλοτεχνεί για ακόμη μια φορά κεραμικά έργα 
από πορσελάνη αναδεικνύοντας την ιστορία, την παράδοση και την ελληνικότητα 
της εταιρείας. Χορηγός της έκθεσης η εταιρεία Παπαδοπούλου.
14-30/11, Λεμπέσση 5-7 & Πορίνου 16, Μακρυγιάννη, 210 8619488

Fougaro CraFt Fair #2
Στους δημιουργούς που αντιστάθηκαν στις τυποποιημένες λύσεις της βιομηχανικής 
παραγωγής και συνεχίζουν εξελίσσοντας παραδοσιακές τεχνικές είναι αφιερωμένη 
η Fougaro Craft #2 με θεματικές ενότητες το χαρτί, τα κεραμικά, την ανακύκλωση, το 
μέταλλο, το κόσμημα και το ξύλο. Από την 87χρονη κεραμογράφο Σοφία Αργυρο-
πούλου ως την 26χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων Έλενα Κουγιανού και τον Μεχμέτ 
Ντελί, συνταξιούχο φαναρτζή από τη Θράκη, 54 δημιουργοί από διαφορετικές γενιές 
και τόπους έδωσαν έργα τους γι’ αυτή τη μεγάλη έκθεση εφαρμοσμένων τεχνών στην 
Ελλάδα. Η έκθεση εξερευνεί τις δυνατότητες και τη θέση των αντικειμένων στον πο-
λιτισμό της καθημερινότητας, ενώ όλα επιλέχτηκαν μετά από έναν ολόκληρο χρόνο 
και αμέτρητες επισκέψεις σε εργαστήρια, από τον Δημήτρη Ξανθούλη, επιμελητή της. 
16/11 - 19/01, Φουγάρο, Ασκληπιού 98, Ναύπλιο, 27520 47380
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Ταινίες όχι μόνο από την Ευρώπη μα κι από 
ολόκληρο τον κόσμο, αφιερώματα και ειδικές 
εκδηλώσεις περιλαμβάνει η 26η διοργάνωση 
του παλιότερου αθηναϊκού κινηματογραφι-
κού ραντεβού. 

Μ
έσα σε 14 μέρες, περισσότερες από 70 
ταινίες θα προβληθούν στα πλαίσια του 
Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογρά-
φου, οι περισσότερες από αυτές μάλιστα 

σε πρώτη ελληνική προβολή. Στο διαγωνιστικό 
τμήμα του συναντάμε ταινίες από τα βαλκάνια, το 
Ισραήλ, την Ιταλία, αλλά και τη Ρωσία, ανάμεσα 
στις οποίες το «The Priest’s Children» που κέρδισε 
πριν λίγες μέρες το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης. 

Tο τμήμα «H διεθνής εικόνα σε πρώτη προβολή» 
φιλοξενεί όπως κάθε χρόνο άπαικτες ταινίες στο 
αθηναϊκό κοινό, από την παγκόσμια κινηματογρα-
φία. Ανάμεσά τους, η πολυαναμενόμενη ταινία 
του αλεχάντρο Γιοντορόφσκι «La danza de la 
realidad», το «The invisible woman» με σκηνοθέτη 
και πρωταγωνιστή τον ρέιφ Φάινς, αλλά και το 
«Wild duck», η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του 
σκηνοθέτη Γιάννη Σακαρίδη, ένα φιλμ για τις επι-
λογές που κάνουμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι 
με ηθικά διλήμματα και οικονομικά συμφέροντα. 

Μιλώντας για τον Γιοντορόφσκι, ο Χιλιανός σκηνο-
θέτης θα είναι παρών και μέσω του συνολικού αφι-
ερώματος στο έργο του, το οποίο θα φιλοξενήσει 
τα «Fando y Lis» (1968), την πρώτη μεγάλου μήκους 
ταινία του, το «El Topo» (1970), ένα γκροτέσκο, βί-
αιο παραληρηματικό ταξίδι, το οποίο απέκτησε 
με το πέρασμα του χρόνου μυθικές διαστάσεις, 
το προκλητικό, σουρεαλιστικό έπος «The Holy 
Mountain» (1973), το «Santa Sagre» (1989), την πιο 
«εμπορική» και βατή αλληγορική ταινία του, και 
για πρώτη φορά το άπαικτο στην Ελλάδα, μικρού 
μήκους φιλμ του «La Cravate». 

Το αφιέρωμα «American Indie Go!» παρουσιάζει 
ταινίες ενός σύγχρονου, πραγματικά ανεξάρτη-
του αμερικανικού κινηματογράφου που βασίζεται 
στη λογική του DIY. Από το «Girl Walk: All Day», που 
με crowdfunding συγκέντρωσε περισσότερα από 
20.000 δολάρια, και το «Tiny Furniture» της λένα 
Ντάναμ, μέχρι το «Marfa Girl» του λάρι Κλαρκ, με-
ρικές από τις πιο φρέσκες φωνές της Αμερικής τού 
σήμερα θα είναι εδώ. 

Έχουμε γράψει ήδη για το αφιέρωμα στο ιταλικό 
είδος του στιλιζαρισμένου τρόμου των 60s και 70s 
που ανέδειξε ταλέντα, μια ολόκληρη σχολή δημι-
ουργών, και κατόρθωσε να μπλέξει το φτηνό με 
το σπουδαίο στις αιματοβαμένες, εξαιρετικά τρο-
μακτικές κι ακόμη ενδιαφέρουσες ταινίες του. Το 
Πανόραμα ανατρέχει την ιστορία του και επιλέγει 
μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του. 

Κοιτάζει επίσης στην ιστορία του ελληνικού σι-
νεμά, ανακαλύπτοντας τον «άλλο» ελληνικό κι-
νηματογράφοςτων 60s: Αν και η δεκαετία του ’60 
χαρακτηρίστηκε ως η χρυσή εποχή του εμπορικού 
εγχώριου σινεμά, υπήρξαν ταινίες που όχι μόνο 
άφησαν ανεξίτηλο το δημιουργικό τους αποτύ-
πωμα, αλλά και σημάδεψαν το ξεκίνημα μιας «ελ-

ληνικής άνοιξης», για να μετατραπούν σε σημείο 
αναφοράς τόσο για την εγχώρια όσο και την ευ-
ρωπαϊκή κινηματογραφία. Ταινίες όπως, μεταξύ 
άλλων, η «Αντιγόνη» του Γιώργου τζαβέλλα, η «Η-
λέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη, η «Συνοικία το 
όνειρο» του Αλέκου Αλεξανδράκη, η «Φαίδρα» του 
Ζιλ Ντασέν, «Το μπλόκο» του Άδωνι Κύρου και «Οι 
βοσκοί της συμφοράς» του Νίκου Παπατάκη.

Δίνει ακόμη χώρο σε Έλληνες συγγραφείς να δια-
λέξουν την αγαπημένη ταινία τους, προβάλλει τις 
μικρού μήκους που είναι φιναλίστ στα ευρωπαϊκά 
βραβεία κινηματογράφου, διοργανώνει συζητή-
σεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Όλα αυτά 14-27 
Νοεμβρίου, στους κινηματογράφους λαΪΣ - ταινι-
οθήκη της Ελλάδος, ίντεάλ και Capitol 3D. 

Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ, αλλά και πλη-
ροφορίες για εισιτήρια και ώρες προβολών,  στην 
επίσημη ιστοσελίδα του, www.panoramafest.org 

-ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

26o πανοραΜα έυρωπαϊΚου ΚινηΜαΤογραφου

14 μέρές ςινέμα

Ζητείταί κλοουν ηλίκίωμενος
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, 
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Χυτήριο
Τίμια, ρεαλιστική κουζίνα 

α
ν αποτέλεσμα της κρίσης είναι ένας εξαιρετικός σεφ, με 
μεγάλη εμπειρία και διεθνή καριέρα, να ανοίγει εστια-
τόριο σε μια γειτονιά προσφέροντας αριστουργήματα σε 
πολύ προσγειωμένες τιμές, τότε, ναι, μας αρέσουν πολύ 

αυτά τα νέα δεδομένα…
Ο Κώστας Συντάκας, στο στέκι του στον Άγ. Δημήτριο, πίσω από 
το μετρό, έστησε ένα χώρο που μοιάζει με σύγχρονη, σπιτική 
τραπεζαρία. Με συνδυασμούς του γκρίζου-μοβ, με ανάλαφρες 
κατασκευές σε ανοιχτόχρωμο ξύλο και με «πατριδογνωσία» 
μέσω των ελληνικών προϊόντων που είναι στοιχισμένα σε προ-
θήκες, το παλιό χυτήριο του πεθερού του άλλαξε εντελώς όψη. 
Ο σεφ μέσα από τα πιάτα του επικοινωνεί τη δική του άποψη 
για τη νέα και ρεαλιστική ελληνική κουζίνα: εκλεκτά προϊόντα 
παραγωγών, ειλικρινείς, ντελικάτες και μαζί «στοργικές» γεύ-
σεις, τιμές εξόχως φιλικές.
Ο κατάλογος είναι ταξιδάκι αναψυχής σε γεύσεις ελληνικές, 
με επιρροές όμως που τις απογειώνουν. Όπως παραδείγματος 
χάρη τα ταπεινά «φρέσκα αυγά με λουκανικάκι καραμανλίδι-
κο και πιπεριά Φλωρίνης» (€3,80), που στην πραγματικότητα 
είναι αυγά μπρουιγιέ τέλεια σερβιρισμένα πάνω σε χοντρή 
φέτα από προζυμένιο ψωμί. Όταν ο κατάλογος αναφέρει ψάρια 
(αντί €5,80), σημαίνει σαρδέλες με γκρεμολάτα (λάδι, σκόρδο, 
λεμόνι) και μυρωδικά μαζί με κουκουνάρι και λάδι στο φούρνο. 
Άλλο παράδειγμα μαγειρευτού το γνωστό μας χταπόδι με μα-
καρονάκι, εδώ φτιάχνεται με δεντρολίβανο, πράσινη ελιά και 
μπισκ γαρίδας – σκέτο μεγαλείο.
Δεν υπάρχει τέλος σ’ αυτό το παιγνίδι γεύσεων, ο σεφ το αλλά-
ζει σχεδόν καθημερινά, ανάλογα με τα κέφια του και τις εποχές. 
Το μοσχαράκι έχει τη νοστιμιά από τα άγρια ελληνικά μανιτά-
ρια, τα ραβιόλια είναι γεμιστά με κατίκι και σπανάκι κι έχουν 
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας με γλυκάνισο και κόκκινο πιπέρι. 
Κι ακόμη, υπάρχει πεντανόστιμη ψητή γουρνοπούλα (όπως 
τη λένε και στην Καλαμάτα, απ’ όπου ο Κώστας κατάγεται), 
ψημένη με χοντρό θαλασσινό αλάτι και φρέσκια ρίγανη, αλλά 
και η περίφημη μπογάνα, αρνάκι ψημένο στη γάστρα μέχρι να 
μελώσει ατελείωτες ώρες μαζί με πατατούλες λουκουμάτες. 
Στο αγαπημένο κεφάλαιο «γλυκά» υπάρχουν μους σοκολάτα, 
τσιζκέικ με γιαούρτι και αγριοκέρασο, φρέσκο ζεστό γαλα-
τομπούρεκο, γιαούρτι με γλυκά κουταλιού σπιτικά, όλα τους 
γνωστά και «συνηθισμένα» πράγματα, εδώ όμως, πιστέψτε με, 
είναι άλλη εμπειρία.
Κλείνοντας να πω ότι με τρελό-τρελό φαγοπότι και κρασί ο λο-
γαριασμός φτάνει στα €12-15. Ανοιχτά είναι κάθε μέρα από το 
μεσημέρι, οι τυχεροί της περιοχής έχουν και delivery, ο σεφ ανα-
λαμβάνει και κάθε είδους εκδηλώσεις, μικρές ή και μεγαλύτερες.
Αϊδινίου 9, Άγ. Δημήτριος, όπισθεν σταθμού μετρό «Άγ. Δημήτριος», 
δίπλα στο MetroMall, 210 9713282  

που τρωΜε
Της ΖΙΖΗ ΣΦΥΡΗ Παπαπαρασκευάς 

Ξάνθη-Αθήνα, το πιο γλυκό ταξίδι

Είναι πολλοί αυτοί που επισκέπτονται την Ξάνθη και, πέρα από 

τις ομορφιές της, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και 

τα ξακουστά γλυκά της. Ο «Παπαπαρασκευάς» είναι γι’ αυτούς 

η «κρίσιμη»  πληροφορία, μια και από το 1926 στην πόλη της 

Ξάνθης το ζαχαροπλαστείο του είναι συνώνυμο της 

απόλυτης γλύκας. Εδώ και λίγο καιρό η τρίτη γενιά της 

οικογένειας, ο νεαρός Γιώργος Παπουτσόγλου, μετέφερε 

παράδοση και γλύκα και στην Αθήνα. Στις αποσκευές του 

φέρνει τις μυστικές συνταγές της οικογένειας και την εμμονή 

στα ποιοτικά αγνά υλικά –  τα προϊόντα παρασκευάζονται στο 

υπερσύγχρονο εργαστήριο στο Πετροχώρι της Ξάνθης και  

μεταφέρονται καθημερινά στην  Αθήνα, τηρώντας όλες τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες. Για να πάρετε μια γεύση, στο νέο 

μοντέρνο ζαχαροπλαστείο θα βρείτε: τις ξακουστές καριόκες 

με τη γλυκόπικρη σοκολάτα και τα καρύδια, τους φημισμένους  

κουραμπιέδες με το βούτυρο που σπάει μύτες, 

τα χαρακτηριστικά «ανωμαλάκια» –μικρά σοκολατένια βραχά-

κια γεμιστά με  καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς Θράκης–, 

σιροπιαστό σαραγλί με φύλλο φτιαγμένο στο χέρι, εκμέκ κα-

νταΐφι, μπακλαβάδες, κορμούς, τούρτες, όλα τους μ’ εκείνη τη 

μοναδική αίσθηση του σπιτικού και χειροποίητου που όλοι οι 

παθιασμένοι γλυκατζήδες λατρεύουμε. 

Α. Παπανδρέου 13 & Λαζαρίδη, 
Γλυφάδα, 210 8980220, ανοιχτά κάθε μέρα 8.30-22.30 

Ψαράκια μυρίζουν στο κέντρο της πόλης, το Καπετάν 
Fishάει άνοιξε στην Εμμ. Μπενάκη 27-29 και δηλώνει ελ-

ληνικό ποιοτικό ψαροφαγικό fast food. Δηλαδή και σχάρας, 
και σε χωνί (γαριδούλες, γαυράκια, μαρίδες), και σε σάντουιτς, 
και επιτόπου και στο χέρι για το δρόμο. Το πρώην Altro, πρώην 
Αλεπού, στο Κολωνάκι (Χάρητος), μεταμορφώθηκε σε Bistrot Le 
Mignon, με γαλλικές νοστιμιές και ανάλογο περιβάλλον. Σε λίγες 
μέρες εκεί που ξέραμε τη Fishαλίδα (Αντήνορος, περιοχή Χίλτον), 
ανοίγει εστιατόριο με τον Κώστα Τσίγκα να μαγειρεύει απίθανες 
νοστιμιές της ιταλικής –βουνίσιας, παρακαλώ– κουζίνας. Το Cash 
στην Κηφισιά ανανεώνεται και στιλιστικά αλλά και… κουζινικά, και 
μετατρέπεται σε σύγχρονη brasserie με γαλλίζουσες προτάσεις 
σε καλές τιμές – αλλά τα κοκτέιλ (μεγάλη δύναμη στο εν λόγω), κο-
κτέιλ. Το Balthazar, μετά από δύο χειμώνες κλειστό, επανέρχεται 
δριμύτερο, αυτή τη φορά σαν cocktail restaurant, με τον Δημήτρη 
Κοντόπουλο στην κουζίνα (εξαιρετικός, τον είχαμε δοκιμάσει στο 
Harvest) και μουσικές swing, jazz, latin. Τέλος εποχής για το θρυ-
λικό Mamaca’s, που έγινε Παπαγάλος, με ελληνικούς μεζέδες και 
μουσικές του κεφιού. 

ΝΕΑ 

Π ως τΟ φτιά χΝΟυΜΕ

Βάζουμε το πλιγούρι για 20 λεπτά στο 
κρύο νερό και το χυμό του λεμονιού 
για να μουλιάσει. Στη συνέχεια το 
στραγγίζουμε, το βάζουμε σε ένα 
μπολ και προσθέτουμε όλα τα υλικά 
εκτός από το λάδι και ανακατεύουμε 
καλά. Σκεπάζουμε και αφήνουμε του-
λάχιστον 1 ώρα πριν το σερβίρισμα.  
Το λάδι το βάζουμε λίγο πριν σερβί-
ρουμε (για να μη μαραθούν τα φύλλα 
του μαϊντανού) και ανακατεύουμε 
καλά. Ψήνουμε το φιλέτο σολομού 
Deluxe σύμφωνα με τις οδηγίες της 
συσκευασίας. Σερβίρουμε τοποθετώ-
ντας σε κάθε πιάτο ένα κομμάτι από το 
φιλέτο σολομού και ένα τραγανό μα-
ρουλόφυλλο που το γεμίζουμε με τη 
σαλάτα ταμπουλέ που έχουμε φτιάξει. 
Καλή όρεξη!

υλιΚ ά

• 1 πακέτο φιλέτα σολομού Deluxe 
με μπαχαρικά (με σύνθεση μυρωδικών 
Toscane ή Provencale)
• 1/2  φλ. ψιλό πλιγούρι   
• 1/3 φλ. κρύο νερό  
• 3 φλ. μαϊντανός (ψιλοκομμένος)  
• 1 φλ. φρέσκα κρεμμύδια  
(ψιλοκομμένα)  
• 1/2 φλ. δυόσμο (ψιλοκομμένο)  
• 1/4 φλ. ελαιόλαδο  
 • χυμό από 3 λεμόνια  
• ½ κουταλάκι αλάτι   
• 2 μέτριες ντομάτες, κομμένες  
σε μικρούς κύβους  
• τραγανά φύλλα μαρουλιού

ΣολομοΣ με σαλατα 
ταμπουλέ

* Τα Lidl από 18 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος του 
έτους μάς δίνει την δυνατότητα να γιορτάσουμε 
πιο… Deluxe μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προ-
ϊόντων – ζυμαρικά, τυριά, αρωματικά βούτυρα, 
γλυκά, κρασιά, όλα εξαιρετικής ποιότητας, πολύ 
νόστιμα και σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

www.lidl-hellas.gr

H συνταγή 
τήσ εβδοΜαδασ 

απο τα
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 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, 6977 210501 Από φέτος 
εντελώς ανανεωμένο, με το 
νεαρό και ταλαντούχο Περι-
κλή 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.

BARAONDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 210 6444308 
Πολυτελές club resto για 
όλους όσους λατρεύουν το 
show off. Βραβευμένη ελ-
ληνική κουζίνα, εξαιρετικό 
σερβις. Αργότερα πέρνα για 
ποτό στο μπαρ-πασαρέλα.
œœœ

*ΒΟΛΤΑ  
Ιπποθοντιδών 10 & Κειριαδών, Κ. 
Πετράλωνα, 210 3459172 Το παλιό 
Μονοπώλιο γύρισε σελίδα. 
Ενδιαφέρουσα ελληνική 
κουζίνα με μεσογειακές πι-
νελιές. Δευτ. κλειστά œœΞ KΜ

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 

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

BY THE GLASS  
Γ. Σουρή 3  & Φιλελλήνων, 210 3232560  
Wine bar resto με πολλές 
ετικέτες, αρκετές επιλογές 
και σε ποτήρι, σε τιμές που 
ξεκινούν από € 3,5, και 
μερίδες των 25ml, 75ml και 
150ml για πολλές οινογνω-
σίες. Μαζί με σαλάτες και 
«εύκολα» μοντέρνα πιάτα. 
Τέλειο το «έσω-έξω» αί-
θριο. œœΜ

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

ΓΙΑ ΔΕΣ 
Χαλεπά 65, Άνω Πατήσια, 211 2140158 
Μια μαμά (Δέσποινα) κι 
ένας γιος (Γιάννης και 
σεφ) άνοιξαν αυτό το χα-
ριτωμένο μεζεδοπωλείο 
που σερβίρει από το πρωί 
προφέροντας ιταλικό καφέ 
Vergnano με κέρασμα 
σπιτικά κουλουράκια και 
cookies, και συνεχίζει ως 
αργά το βράδυ με σπιτι-

κούς μεζέδες και άφθονο 
ποτό.  œ Μ

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

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  

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

GALAXY ΒΑR & RESTO 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281000 Βραβευμένο σαν 
ένα από τα καλύτερα sky 
bars του κόσμου και ε-
ντελώς cosmopolitan. Για 
fingerfood σε ποτήρι μαρτί-
νι, μεσογειακή κουζίνα, κο-
κτέιλ και φαντασμαγορική 
άποψη της πόλης.   œΞ Κ 

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

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

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

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/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019975/Αργυρούπολη,210 9945772/ 
Χαλάνδρι, 210 6854210/ Κ. Πατήσια, 210 
2236295/ Ν.Μάκρη, 22940 91330  Πα-
ντού σε όλη την πόλη, για να 
μη νιώσεις ποτέ την έλλει-
ψη. Μπάρα για κρασί από 
την πλούσια κάβα του και 
ωραιότατο ιταλικό μενού 
που επιμελείται ο Ιταλός 
σεφ ettore Botrini. œ Μ Ξ 

PIZZA HUT 
I.Μεταξά 5, Γλυφάδα, A. Μουτσοπούλου 
8, Πειραιάς, Κολοκοτρώνη 32, Κεφαλάρι, 
Αγ. Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, Αγ. 
Παρασκευή, Κύπρου 104, Μπουρνάζι, Λ. 
Αλεξάνδρας 108, Νεάπολη, Λ. Νίκης 79 
(Λευκός Πύργος), Θεσσαλονίκη, 18118 
Με 17 καταστήματα σε όλη 
την Αθήνα για τους pizza 
lovers. Από τα καλύτερα 
delivery της πόλης. œ œ Α.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. Και 
παραδοσιακή vineria με 
αλλαντικά, τυριά και κρασιά 
της νότιας Ιταλίας. Ανοιχτά 
από 13.00.  œ œ Μ Ξ Κ

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

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 
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.   œœœ  Ξ A.V.

 SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι, 210 
6981032 Συγκλονιστικά κοκτέ-
ιλ και μενού με τάπας και 
μεσογειακές γεύσεις. Κάθε 
μέρα. œ A.V.

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, Παγκράτι, 210 
7564021 Bραβευμένο με αστέ-
ρι Michelin. Προσελκύει 
μεγαλύτερης ηλικίας κόσμο, 
αληθινούς connaisseurs. 
Λίστα με 1.000 (!) ετικέτες 
κρασιού. œœœ

STÕ ASTRA EAST
Λ. Αλεξάνδρας 10 (Radisson Blu Park 
Hotel), 210 8894500  Φαντασμα-
γορική θέα στη φωτισμένη 
πόλη, το τέλειο service, 
γεύσεις πολυασιατικές 
και sushi bar-έκπληξη. 
Τρ.-Σάβ. 19.30-01.00. Free 
parking. œœ

ΣΤΡΟΦΗ 
Ρ. Γκάλλι 25, Μακρυγιάννη, 210 9214130  
Μια από τις πιο παλιές 
αστικές ταβέρνες τώρα με 
ανακαινισμένο χώρο, με 
ελληνική πολύ καλή παρα-
δοσιακή κουζίνα και θέα 
στην Ακρόπολη. œ Μ  Ξ

ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ
Σπυρίδωνος Τρικούπη 12, 210 3838539 
Γνήσιος ιταλικός καφές, 
γευστικά αλμυρά και γλυκά 
σνακ κάθε μέρα από τις 7 
το πρωί έως 20.00. œ

TGI FRIDAY‹S 
Νεοφύτου Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 722 
7721/ Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 
6233947-8/ 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

ALTAMIRA 
Περικλέους 28, Mαρούσι, 210 6128841/ 
Τσακάλωφ 36 Α, Κολωνάκι, 210 3614695 
Μεξικάνικη, ινδική, αραβι-
κή και πολυνησιακή κου-
ζίνα. Kοκτέιλς, εισαγόμενη 
μπίρα, έθνικ ήχοι.Κυρ.και 
μεσημέρι. Στο Κολωνάκι, 
Κυρ. κλειστά.  œœΜ

DA VINCI
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρασκευή, 210 
6000102 Πολυεπίπεδος χώρος, 
ανοιχτός από το πρωί για 
καφέ ως το βράδυ για φαγη-
τό και ποτό. Και  πολυτελής 
αίθουσα για ιδιαίτερο μενού 
και αίθουσα εκδηλώσεων 
και champagne hall για πο-
τό και finger food. Parking. 
Έως 1.00. œœ 

FRAGMA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. από τον Άγ. 
Στέφανο, 210 8143415, 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

HOT-HOT 
Βρυούλων 3, 213 0246631/ Πραξιτέλους 
2 & Κολοκοτρώνη 14, Αθήνα, 213 
0272440 Buffalo Ribeye 
burger, με χειροποίητο, 
ζυμωτό ψωμί, αλλά η 
γκάμα των burgers είναι 
μεγάλη και πραγματικά 
λαχταριστή. Και hot-dogs. 
Χώρος sixties ατμόσφαι-
ρας, ανοιχτό όλο το 24ωρο, 
365 ημέρες το χρόνο. 
(delivery: 12.30-1.00). œX

ΜΠΕΜΠΕΚΑ 
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854880  
Νοστιμιές στα κάρβουνα 
και μεζεδάκια μαμαδίστι-
κα, μια ευχάριστη εμμονή 
στα ελληνικά προϊόντα και 
ένας κήπος απ’ όπου ξεχει-
λίζουν αρώματα βασιλικού 
και πορτοκαλιάς. Κάθε μέ-

ρα από το μεσημέρι. œ

 νοτια

MIMAYA     
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 
8944850 Μεσογειακή κουζίνα 
με έμφαση στις πρώτες 
ύλες που κατά κύριο λόγο 
είναι ελληνικές. Ο σεφ Μι-
χάλης Ηρωγλίδης αναμει-
γνύει ελληνική παράδοση 
και γαλλικές τεχνικές και 
σερβίρει θαύματα. œœ Μ

RIALTO
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 210 
9958764 Απολαυστικοί καφέ-
δες και cocktails από εξει-
δικευμένους baristas και 
γαστρονομικές απολαύσεις 
με έμφαση στα ζυμαρικά. 

ΣΑΡΔΕΛΑΚΙ 
Φοίβης 15, Γλυφάδα, 6948 609715  Με 
τέλειους ψαρομεζέδες, 
μεγάλες μερίδες, μικρες 
τιμές. Σε «σύμπραξη» με 
τη γνωστή ψαροταβέρνα 
Παπαΐωάννου. œM  

ΣΕΜΕΛΗ
Σερρών 67, Κορυδαλλός, 210 4953521 
Τσιπουράδικο με ιστορία 
που κρατάει από το ’93, 
φιλόξενο και ζεστό, με 
καλοφτιαγμένα κρεατικά 
και θαλασσινά και σαλάτες 
από φρέσκα υλικά ημέρας. 
Με πολύ παρεΐστικη διά-
θεση και κάποιες ημέρες 
ζωντανή μουσική.  œ 

VIΝCENZO 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 210 
8941310 Πάθος για ναπολιτά-
νικη κουζίνα, γι’αυτό πάντα 
γεμάτο από πελατεία που 
φτάνει εδώ από όλη την 
Αθήνα. Πίτσα με τραγανή λε-
πτή ζύμη και πάστα σε άπει-
ρες, νόστιμες παραλλαγές. 
Χαλαρό και cosy περιβάλλον 
– κάτσε στο «αίθριο», μια 
πράσινη όαση μέσα στο χει-
μώνα. Πέμπτη, Παρασκευή 
και Σάββατο σερβίρει μέχρι 
τις 5 το πρωί. œΞ Κ Μ A.V.

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢

CASA 
Μοναδικές γεύσεις με φρέσκα υλικά, μπάρα 

φημισμένη για τα κοκτέιλ, που μπορούν 

να συνδυαστούν με τραγανά finger foods, 

και μουσικές με bossa nova επιρροές, σε 

ένα cocktail bar restaurant στεγασμένο σε 

παλιό αρχοντικό με σοφιστικέ διακόσμηση 

που θυμίζει περασμένες δεκαετίες. Ανοιχτά 

καθημερινά από το πρωί. Το Σάββατο και 

την Κυριακή η κουζίνα λειτουργεί από το 

μεσημέρι. Πλ. Αγίου Δημητρίου 13, Κηφισιά, 

210 6234225

ο Γιαννης 
αΠοςτο-
λαΚης 
Προτέινέι 
Δέκα συνταγές με 

την αγαπημένη 

μαρμελάδα Bonne 

Maman δημιούρ-

γησε ο σεφ Γιάννης 

Αποστολάκης, δεί-

χνοντάς μας πώς μπορούμε να ξεχάσουμε 

το «ταμπού» που θέλει τη μαρμελάδα να 

συνοδεύει κυρίως και μόνο το πρωινό. Οι 

συνταγές θα κυκλοφορήσουν σε μια ειδική 

έκδοση που θα συνοδεύει την αγορά ο-

ποιασδήποτε από τις 14 ξεχωριστές γεύσεις 

της μαρμελάδας Bonne Maman. 
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              * ΑδιΑφορος

        ** Μέτριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚος

➜ makismilatos@gmail.com

Arcade Fire
ReflektoR  (***)

Το καλό είναι πως προκαλεί συζητήσεις… Είχα καιρό να ζή-
σω τόσο έντονες συγκρούσεις, διαφωνίες και αντιπαραθέσεις 
για ένα άλμπουμ, έστω κι αν συμβαίνουν με τον καινούργιο 
τρόπο του διαλόγου που γίνεται πια όχι διά ζώσης αλλά μέσα 
στο διαδίκτυο. Έχει σημασία αυτό; Θα αναρωτηθεί κάποιος… 
Προφανώς και έχει, όχι μόνο γι’ αυτόν αλλά για κάθε διάλογο 
που ανοίγει στο ίντερνετ καθώς οι διακινούμενες απόψεις δεν 
έχουν πρόσωπο, δεν έχουν εικόνα του σώματος, δεν έχουν στιλ 
και ντύσιμο, δεν έχουν τη δυνατότητα να κοιτάζονται –όσοι 
αντιπαρατίθενται– στα μά-
τια. Θα ήθελα πολύ να έχω 
εικόνα των υποστηρικτών 
και των διαφωνούντων γι’ 
αυτό το (διπλό, παρακαλώ, 
διάρκειας 75 λεπτών) άλ-
μπουμ σε αυτό τον εκτενή 
διάλογο που έχει μετατρέ-
ψει το «Reflektor», τον 4ο 
δίσκο των Kαναδών Arcade 
Fire, σε εκκρεμές που κινεί-
ται από το «αριστούργημα 
της δεκαετίας» ως «ανυπό-
φορο σκουπίδι».

Νομίζω πως το εκκρεμές των Arcade Fire εδώ και καιρό κι-
νείται ελάχιστα, έχει χάσει την (όποια) δημιουργική του δύναμη 
που το έκανε να ταλαντεύεται κι έχει μετατραπεί σε ένα «συμπα-
θές τίποτα», σε ένα εγκεφαλικό ποπ/ροκ κατασκεύασμα που 
προσφέρεται για «εναλλακτικό» άλλοθι των μη εναλλακτικών. 
Υπ’ αυτή την έννοια, όντως αυτό το άλμπουμ είναι το «αριστούρ-
γημά» τους. Είναι η απονευρωμένη εκδοχή της «psychokiller» 
εγκεφαλικής παράνοιας των Talking Heads. Ούτε psycho, ούτε 
killer… Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στο χέρι και να το συζητήσου-
με… Τι διάβασες χτες το βράδυ; Είδες την καινούργια ταινία του 
Τζάρμους;… Δεν μου άρεσε… Πάω το σκύλο βόλτα… Μήπως να 
φτιάξουμε μια μακαρονάδα;… Είναι η εγκεφαλικότητα χωρίς την 
τρέλα, η «συστημική» διανόηση που δεν αμφισβητεί τίποτα. Α-
πλώς διανοουμενίζει αυτάρεσκα κινούμενη εντός του πλαισίου. 
Προτιμά να ραφινάρει προηγούμενες ιδέες παρά να τις θέτει 
υπό αμφισβήτηση και να τις επαναπροσδιορίζει. Υπ’ αυτή την 
έννοια, ο δίσκος των Arcade Fire θυμίζει πολύ αυτόν των Daft 
Punk. Και τα δύο γκρουπ επεξεργάζονται μια αυθεντική τρέλα 
του παρελθόντος και την κάνουν πιο κομψή, πιο τώρα, πιο α-
ποδεκτή. Το «Reflektor» είναι το ευαγγέλιο των nerds του 21ου 
αιώνα, είναι ο δίσκος που μπορεί να αποτελέσει το σάουντρακ 
των νεαρών «διανοούμενων» της σύγχρονης αστικής ζωής, 
είναι μια χειρουργική επέμβαση απονεύρωσης. Δεν έχει συναι-
σθήματα, τσαγανό, αμφισβήτηση, τρέλα, δεν έχει rock attitude 
(κι ας το επικαλείται), δεν συγκρούεται με οτιδήποτε. 

Σαν μετρονόμοι, αυτοί και ο James Murphy, κατασκεύασαν 
ένα άλμπουμ με σκριπτ, με αυστηρό σενάριο, χειρουργικό περ-
φεξιονισμό, ακρίβεια λέιζερ, όπου ακόμη και ο «πειραματισμός» 
ή το «χάος» ελέγχονται απολύτως με δοσομετρητή ακριβείας. 
Δομικά είναι ένα «σωστό» άλμπουμ, που δικαιώνει τη φόρμα και 
απονευρώνει την ουσία. Απευθύνεται σε ακροατές της «νέας ε-
ποχής» που δεν ξέρουν, έχουν ξεχάσει, δεν ενδιαφέρονται, δεν 
δονούνται από την ουσία του ροκ, που είναι ακριβώς η αντίθετη 
απ’ την προσέγγιση των Arcade Fire και των (πολλών είναι αλή-
θεια) ομοϊδεατών τους. Κάτι σαν το Πολυτεχνείο (ας πούμε) που 
γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, αλλά έχουμε χάσει το νόημά του. 
Κι επειδή οι συγκρίσεις είναι πάντα ενδιαφέρουσες, ας θυμη-
θούμε πώς προσέγγισε πριν από μερικά χρόνια το θέμα «Ορφέας 
και Ευρυδίκη» –από το οποίο είναι επηρεασμένο και αυτό το άλ-
μπουμ– ο Nick Cave και οι Bad Seeds στο διπλό επίσης άλμπουμ 
του 2004, «Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus».

10 μονά  
εισιτήριά 

γιά τή Molly 
N i l s s o N  κ ά ι 

τουσ άutoMelodi 

H ΑTHENS VOICE εξασφάλισε 
για εσάς 5 μονά εισιτήρια για 
τη συναυλία της ςουηδέζας 
Molly Nilsson στο Death Disco, 
την Παρασκευή  15/11, σ τις 
21.00. ςτείλτε SMS: AVP (κενό) 1 
και ονοματεπώνυμο στο 54121.  
Και 5 μονά εισιτήρια για την 
εμφάνιση των Αutomelodi το 
Σάββατο 16/11, στις 21.00 στο 
Death Disco. ςτείλτε SMS: AVP 
(κενό) 2 και ονοματεπώνυμο 
στο 54121. Και για τα δύο, μέχρι 
τις 15/11 στις 12.00 το μεσημέρι.  

οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και τα ονόματά τους θα βρί-
σκονται στη λίστα στο ταμείο 
του Death Disco (Ωγύγου & Λεπε-
νιώτη 24, Ψυρρή, 210 0006666). 
Kάθε μήνυμα χρεώνεται €1,23 
με φΠΑ.

Molly Nilsson
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Variousartists
του ΜΑκη ΜηλΑτου

musicvoice
το sOUNDtraCK THσ Πολησ

του ΓιώρΓου ΔηΜητρΑκοΠουλου ➜ gdim400@gmail.com

❱❱ Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών. Τελευταία παράσταση της γερμανο-
βρετανικής ομάδας Gob Squad, σε ανάθεση 
του φλαμανδικού θεάτρου Campo. Βefore 
your very eyes. Μια ομάδα παιδιών καλείται να 
μεγαλώσει fast forward σε 80 λεπτά. Όσο και 
η διάρκεια της παράστασης. Βλέποντας τα 
παιδιά να αλλάζουν ρούχα για να υποδυθούν 
τον εαυτό τους στο πέρασμα του χρόνου, να 
καπνίζουν και να ποζάρουν κυνικά στη βιτρίνα 
που τους χωρίζει με το κοινό, λέγοντας πολύ 
σοβαρά πράγματα για το θάνατο και τη ζωή, 
αναγνώρισα τον εαυτό μου στις ατάκες των 
ηρώων και στη σάρωση του χρόνου. Σκέφτηκα 
ότι η πραγματική ζωή περνάει όσο γρήγορα 
πέρασε και στην παράσταση. 

❱❱ Τα παιδιά της παράστασης παίζουν κυριολε-
κτικά επί σκηνής αλλάζοντας ρούχα, μαλλιά, 
ρόλους, κοιτάζουν τον εαυτό τους στον κα-
θρέφτη, συνομιλούν με τον πριν από 3 χρόνια 
εαυτό τους μέσω βίντεο. Ξεκινούν ανέμελα το 
μακροβιότερο διάλογο της ζωής τους, χωρίς να 
νιώθουν το βάρος του χρόνου, τις πικρές αλή-
θειες που προκύπτουν από τη συνομιλία τους 
με την αόρατη φωνή που τους δίνει σκηνικές 
οδηγίες ενηλικίωσης. Αληθινό μέχρι δακρύων.

❱❱  Στα highlights της εβδομάδας είναι σίγουρα 
το κουαρτέτο Ρονίν του Ελβετού πιανίστα, 
συνθέτη και παραγωγού 
Nik Bärtsch (Στέ-
γη, 16/11), συνδυ-
άζοντας μίνιμαλ 
αισθητική με 
φανκ ρυθμο-
λογία. Ηχητικές 
εμμονές με στοι-
χεία αβανγκάρντ 
και τζαζ. Ιδιότυπο 
zen-funk που 
εντάσσεται στα 
σύγχρονα ρεύματα 

της τζαζ με αφοπλιστικούς αυτοσχεδιασμούς. 
Κάτι «σαν να κάθεσαι ανάμεσα στον Kurosawa 
και τον James Brown». 

❱❱ Eυχάριστη έκπληξη η άφιξη της Σουηδέζας 
τραγουδίστριας και μουσικού Molly Nilsson 
στο Death Disco (15/11) με leftfield, synth-pop 
και αναφορές στη δεκαετία του ’80. Πάθος, 
γλυκιά μελαγχολία και μια εξαιρετική δια-
σκευή στο «Ηey Moon» του John Maus. Iδα-
νικό support από τη δική μας Μelentini. Στο 
ίδιο ύφος μια μέρα μετά και η συναυλία των 
Automelodi, του Καναδού Xavier Paradis, 
από το ρόστερ της Wierd Records. Γαλλικά 
φωνητικά, κιθάρες, σύνθια και drum machines 
με μνήμες από minimal cold wave των eighties. 
Ξεκίνημα από τους Dead Buildings. Και για τις 
δύο συναυλίες έχουμε από πέντε προσκλήσεις 
να σας δώσουμε. Τσεκ.

❱❱ Στο metamatic:taf πρώτη παρουσίαση του 
καλοδουλεμένου ντεμπούτο άλμπουμ των 
Playground Theory Speaking of Secrets με 
dream pop ήχο (18/11). Μόλις κυκλοφόρησε. 
Του κουτιού.

❱❱ Βηταπείς Ώρα Μηδέν στο Anodos. Με πιστό 
hip-hop κοινό. Ορατότης μηδέν...  (15/11)

❱❱ Μετά από μεγάλο διάστημα στήνουμε το 
Σάββατο μια βραδιά NO! στο μπαρ πάνω από 
το Bios (free) με βινύλια. «I 

See NO! People» 
με γαλλικό 
coldwave, psych 
και πολλά edits. 
Προσεχώς στο 
Ρομάντσο έρχο-
νται οι «Βραδιές 
Νύχτας». Μορ 
ίνφο σουν.

BEFORE YOUR 
VERY EYES



14 - 20 NOEMΒΡΙΟΥ 2013 A.V. 39 



40 A.V. 14 - 20 ΝΟΕΜΒΡIOY 2013

>>> Ο Θάνος Κερμίτσης υπογρά-
φει την πρώτη ελληνική ταινία ε-
πικής φαντασίας «Τα χρονικά του 

Δρακοφοίνικα», που βασίζεται στο 
ομώνυμο κόμικ του Γιάννη Ρουμπούλια, 

ο οποίος πρωταγωνιστεί και στο ρόλο του 
«αδάμαστου» ήρωα Ντράγκαρ που θα α-
ψηφήσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία στο 
σκοτεινό κόσμο του Έλεμπρος. >>> Βασι-
σμένη σε αληθινά ιστορικά γεγονότα, η ται-
νία του Πίτερ Γουέμπερ «Ο αυτοκράτορας» 
(Emperor) είναι τοποθετημένη στην Ιαπωνία 
της Αμερικανικής Κατοχής μετά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και ακολουθεί την πορεία 
δύο Αμερικάνων αξιωμα-
τικών που βρίσκο-
νται αντιμέτωποι 
μ ε  δ ύ σ κ ο λ ε ς 
αποφάσεις και 
μια ξένη νοο-
τ ρ ο π ί α .  > > > 
Μια ακόμη χο-
ρευτική ταινία 
μ ε  ν έ ο υ ς  π ο υ 
ονειρεύονται 
μέσα από το street 
dance, το «Στη μάχη του 
χορού» (Battle of the Year: The Dream Team) 
προφανώς απευθύνεται σε συγκεκριμένο 
κοινό. >>> Δύο γαλοπούλες ανακαλύπτουν 
μια χρονομηχανή κι επιστρέφουν πίσω στο 
17ο αιώνα για να σταματήσουν την παρά-
δοση που θέλει τη μέρα των ευχαριστιών 
οι Αμερικάνοι να τρώνε γαλοπούλες. Ναι, 
το «Free Birds» του Τζίμι Χέιγουορντ είναι 
ταινία κινουμένων σχεδίων.

Aκόμη

Τι είναι αυτό που κάνει μια ταινία επίκαιρη; Τωρινή; Α-

ναγκαία; Το ότι μιλά για κάτι που συμβαίνει γύρω μας, 

ή που μας αφορά, λίγο-πολύ όλους; Πιθανότατα ναι. Ό-

μως το καινούργιο φιλμ του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, 

ο οποίος κλείνει μια μάλλον μακρινή απουσία από το 

σινεμά, κάνει κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Συλλαμβάνει 

με ακρίβεια όχι μια κατάσταση ή μια αίσθηση στην κοι-

νωνία γύρω μας, μα κυρίως την αμηχανία μας απέναντι 

σε μια καθημερινότητα που μοιάζει πια να έχει εξοκείλει 

από την κανονικότητά της. Για τον ήρωα της ταινίας, ένα 

μεσήλικα γεωπόνο με μια τακτοποιημένη ζωή και μια 

αγαπημένη οικογένεια, η αφορμή για το δικό του «ναυ-

άγιο» θα είναι η εισβολή μιας ομάδας διαρρηκτών στο 

σπίτι, που θα γκρεμίσει κάθε αίσθηση ασφάλειας και θα 

τον φέρει στα άκρα της λογικής και της νόμιμης συμπε-

ριφοράς. Όμως το φιλμ του Τσεμπερόπουλου δεν είναι 

απλά μια ιστορία αυτοδικίας και οργής, μια καταγραφή 

της ολοένα κι αυξανόμενης πόλωσης μιας κοινωνίας στο 

χείλος του γκρεμού, μα κάτι πιο ενδιαφέρον, μια προς τα 

μέσα εξερεύνηση του τρόπου που «το έξω» σε κάνει να 

χάνεις την εσωτερική σου ισορροπία, το πώς ο φόβος 

και η οργή δίνουν υπόσταση σε σκιές, το πώς όταν κρα-

τάς ένα όπλο είναι σχεδόν σίγουρο πως θα το χρησιμο-

ποιήσεις. Ο Τσεμπερόπουλος στήνει πάνω σε μια απλή 

ιστορία μια ταινία που σε κάνει πρωτίστως να αναρωτη-

θείς για τη δική σου στάση, ένα ηθικής αγωνίας θρίλερ 

που λειτουργεί αποτελεσματικά, δίχως διδακτισμό κι 

απλοϊκές ηθικολογίες. Και κυρίως, παρά τις όποιες επιμέ-

ρους αδυναμίες της, η ταινία κατορθώνει να σε εμπλέκει 

απόλυτα, να κεντρίζει το ενδιαφέρον σου ως το τέλος 

και ευτυχώς να μην προσφέρει εύκολες απαντήσεις και 

ένα βολικό φινάλε λίγο πριν ανάψουν τα φώτα.

cinevoice
 * ΑΔΙΑφΟΡη 
 ** ΜέΤΡΙΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** ΠΟλύ ΚΑλη 
 ***** έξΑΙΡέΤΙΚη
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ÇΔεν 
το βρίσκετε 

λίγο σεξιστικό;È

(Η Εμανουέλ Σενιέ ασκεί κριτική 

στο έργο του Σάχερ Μαζόχ στην 

ÇΑφροδίτη με τη ΓούναÈ του 

Ρομάν Πολάνσκι)

criticÕs CHOICE

Άβυσσος

Ο εχθρός μου ***
ΣκΗνοθΕΣίΑ: Γιώργος Τσεμπερόπουλος

ΠΑίζουν: Μανώλης Μαυροματάκης,  

Μαρία Ζορμπά, Αδριανή Καβαλιέρου,  

Γιώργος Γάλλος

H Αφροδίτη με τη γούνα 
(La vénus a La Fourrure) **
ΣκΗνοθΕΣίΑ: Ρομάν Πολάνσκι

ΠΑίζουν: Εμανουέλ Σενιέ, Ματιέ Αμαλρίκ

Όπως και το «Carnages», η προηγούμενη ταινία του 
Πολάνσκι, έτσι και η «Αφροδίτη» είναι βασισμένη σε 
ένα θεατρικό. Αυτή τη φορά στο έργο του Αμερικά-
νου Ντέιβιντ Άιβς, που παίρνει τη σκέψη του λέο-
πολντ φον Ζάχερ Μαζόχ για τη θηλυκή εξουσία και 
την ηδονή της υποδούλωσης του άντρα σε αυτή και 
τη μεταφέρει εκμοντερνισμένη στο σήμερα. Ο Πο-
λάνσκι τοποθετεί το θεατρικό σε ένα... θέατρο, όπου 
μια ηθοποιός φτάνει καθυστερημένη για την οντισιόν 
της και ο σκηνοθέτης, που αρχικά δεν θέλει ούτε να 
τη δει, καταλήγει να μαγεύεται από την αληθινή της 
δύναμη που αποκαλύπτεται μόνο επί σκηνής. η έμα-
νουέλ Σενιέ είναι όντως εξαιρετική στη μεταμόρφω-
σή της από «χαζή», «φτηνή» γυναίκα σε παντοδύνα-
μη θεά κι ο Ματιέ Αμαλρίκ την ακολουθεί κατά πόδας, 
όμως το φιλμ αναλώνεται σε διαλόγους και ιδέες, σε 
θεωρητικές αναλύσεις και ακατάσχετες κουβέντες 
που δεν είναι ικανές να κρατήσουν το ενδιαφέρον για 
πολύ, ακόμη κι αν ο Πολάνσκι αποδεικνύεται ένας ευ-
έλικτος και ικανός σκηνοθέτης έστω και κλεισμένος 
στους τέσσερις τοίχους ενός θεάτρου. 

Στο κενό της (FiLL the void) **
ΣκΗνοθΕΣίΑ: Ράμα Μπουρστάιν

ΠΑίζουν: Χαντάς Γιαρόν, Γιφτάχ Κλάιν, Ιρίτ Σελέγκ

Τοποθετημένο σε μια κοινότητα χασιδικών έβραί-
ων στο Ισραήλ, το φιλμ της Ράμα Μπουρστάιν μοιά-
ζει να προσπαθεί την ίδια στιγμή να απεικονίσει 
κάτω από ένα «δίκαιο» φως μια συχνά παρεξηγη-
μένη κοινότητα και την ίδια στιγμή να αφηγηθεί μια 
«κινηματογραφική» ιστορία. Σε αυτή η 18χρονη Σί-
ρα καλείται, όταν η αδελφή της πεθαίνει στη γέννα 
του πρώτου της παιδιού, να παντρευτεί τον άντρα 
της, προκειμένου εκείνος και το παιδί του να μεί-
νει κοντά στην οικογένεια. Το δίλημμα της νεαρής 
ηρωίδας δεν είναι αν πρέπει να παντρευτεί τόσο 
νέα, αφού ο γάμος της με έναν άλλο νεαρό που η 
οικογένειά της έχει διαλέξει είναι ήδη στα σκαριά, 
αλλά αν είναι σωστό να πάρει τον πρώην άντρα της 
αδελφής της. Ναι, ακούγεται εξωφρενικό (φαντά-
ζομαι ακόμη περισσότερο αν είσαι γυναίκα), όμως 
η Μπουρστάιν, που ανήκει επίσης στην κοινότητα 
–αν κι έχει ζήσει κοσμικά στη Νέα ύόρκη στο πα-
ρελθόν–, δεν κρίνει τους κανόνες της, αλλά τους 
αποδέχεται και τους κινηματογραφεί γοητευτικά 
σε μια ταινία ενδιαφέρουσα, αλλά και συνάμα ελα-
φρώς ανατριχιαστική. 

Σ’ Αγαπώ (how i Live now) **
ΣκΗνοθΕΣίΑ: Κέβιν ΜακΝτόναλντ

ΠΑίζουν: Σίρσα Ρόναν, Τομ Χόλαντ, Τζορτζ ΜακΚέι

Μπορεί ο τίτλος να προϊδεάζει για κάτι σαν ρομα-
ντική κωμωδία, όμως το φιλμ του Κέβιν ΜακΝτό-
ναλντ, αν και αρκετά ρομαντικό, ακόμη περισσό-
τερο είναι σκληρό και σκοτεινό, με τον ίδιο τρόπο 
που είναι νεανικό κι ενήλικο επίσης. Τοποθετη-
μένο σε ένα κοντινό μέλλον όπου οι τρομοκρατι-
κές πράξεις σαρώνουν τον πλανήτη και ο τρίτος 
παγκόσμιος πόλεμος δεν απέχει πολύ, ακολουθεί 
την ιστορία μιας δεκαπεντάχρονης Αμερικανίδας 
που φτάνει στην εξοχή της μεγάλης Βρετανίας για 
να περάσει το καλοκαίρι μαζί με τους συγγενείς 
της. Μόνο που όταν μια πυρηνική βόμβα εκραγεί 
στο λονδίνο και στη χώρα κηρυχθεί στρατιωτι-
κός νόμος, τα ξαδέλφια θα χωριστούν κι εκείνη, 
που θα έχει ήδη ερωτευτεί το μεγάλο εξάδελφό 
της, θα διασχίσει την Αγγλία για να επιστρέψει πί-
σω σ’ εκείνον. Βασισμένο σε ένα εφηβικό βιβλίο, 
το φιλμ ακροβατεί ανάμεσα στο ρομαντισμό και 
στην απεικόνιση ενός εφιάλτη και τις περισσότε-
ρες φορές κατορθώνει να απεικονίζει και τα δυο 
πετυχημένα, ακόμη κι αν το τελικό αποτέλεσμα 
δυσκολεύεται να βρει μια ισορροπία. 

Φετίχ τοτάλ

Ό,τι πει η οικογένεια

 Ταλαιπωρία in UK

Ο αυτοκράτορας



Θ έ μ η ς  Π ά ν ο υ: 

Γνωρίζοντας 

ΓιώρΓος 
Τσεμπερόπόυλόσ 

«Μου αρέσουν  οι ταινίες 
που έχουν και καρδιά»

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Υπήρξε ανέκαθεν ένας σκηνοθέτης 
που μπορούσε να μιλά απλά μα 
διαπεραστικά για την ανθρώπινη 
κατάσταση και για τον κόσμο γύρω 
μας αντανακλώντας την πραγματι-
κότητα, περασμένη από το φίλτρο 
και τη ματιά του δικού του σινεμά. Το 
ίδιο κάνει και στο «Ο Εχθρός μου», τη 
νέα του ταινία που δίνει τέλος σε μια 
μακρινή απουσία από το σινεμά.

Μ
πορεί να μην έχει μεγάλη σε όγκο 
φιλμογραφία, όμως ο Γιώργος 
Τσεμπερόπουλος είναι ένας από 
εκείνους τους σκηνοθέτες που 

έχουν κατορθώσει να κερδίσουν τη 
δική τους θέση στο τοπίο του ελληνικού 
σινεμά. Από το πρώτο του ντοκιμαντέρ 
«Μέγαρα» και μέχρι την «Πίσω πόρτα», 
από την οποία έχει περάσει ήδη πάνω 
από μια δεκαετία, ο Τσεμπερόπουλος 
έχει κατορθώσει να βρει τη λεπτή γραμ-
μή ανάμεσα σε ένα σινεμά για το κοινό 
και σε αυτό του δημιουργού, γυρίζοντας 
φιλμ που μας αφορούν όλους. Ο ίδιος 
λέει ότι θέλει οι ταινίες να έχουν εκτός 
από μυαλό και καρδιά και «Ο εχθρός μου» 
ανήκει αναμφίβολα σε αυτή την κατηγο-
ρία. Η ιστορία του θα μπορούσε να είναι 
βγαλμένη από τις ειδήσεις των εννιά ή 
τις εφημερίδες: Ένας φιλήσυχος πολίτης 
βλέπει τη ζωή του να γυρίζει ανάποδα 
όταν μια συμμορία εισβάλλει στο σπίτι 
του για να τους ληστέψει. Κάτι που θα 
μπορούσε να συμβεί σε όλους, μόνο που 
στην περίπτωση του ήρωα της ταινίας 
Κώστα Στασινού θα είναι η αρχή για μια 
κατάβαση στη δική του προσωπική 
κόλαση. Το φιλμ έκανε την πρώτη του 
παγκόσμια προβολή στο Φεστιβάλ του 
Μόντρεαλ, συνέχισε στις Νύχτες Πρεμιέ-
ρας και στο Φεστιβάλ του Λονδίνου, και 
από σήμερα προβάλλεται στις αίθουσες. 

Ο «Εχθρός μου» δίνει τέλος σε μια 
μεγάλη απουσία σου από το σινεμά. 
Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια 
από την τελευταία ταινία σου «Πίσω 
πόρτα». Γιατί πήρε τόσο καιρό; Με τη 
σειρά: μια γυναίκα συν μια κόρη που 
γεννήθηκε και ανέτρεψαν τη ζωή μου, 
δύο σενάρια που δεν απογειώθηκαν 
(γιατί άραγε;) και άλλα τρία χρόνια να 
γραφτεί, χρηματοδοτηθεί και απογει-
ωθεί «Ο εχθρός μου», συν ενάμιση για 
προετοιμασία, γύρισμα, μοντάζ, απο-
περάτωση, φεστιβάλ και… φτάσαμε 
στις 14/11/13, που αρχίζει η πτήση της 
ταινίας μέσα στην κοινωνία.

Πώς γεννήθηκε ο «Εχθρός μου;» Από 
μια ιστορία που άκουσες ή διάβασες, 
ή από μια γενικότερη διερώτηση για 
τις μέρες που ζούμε και την ηθική 
που δημιουργούν; Με είχε τραβήξει το 
θέμα της συσσωρευμένης οργής στη 
ζωή ενός ανθρώπου και απευθύνθηκα 
στον Γιάννη Τσίρο για το σενάριο. Αρχί-
σαμε να συζητάμε για καιρό σχετικά με 

το τι γίνεται γύρω μας και τι γίνεται μέ-
σα μας. Μια μέρα σκάρωσε μια ιστορία 
σε 2,5 σελίδες και… αυτό ήταν! 

Πιστεύεις ότι υπό συνθήκες κάθε 
άνθρωπος μπορεί να ξυπνήσει τον 
«εχθρό του» εντός του; Μα αυτό απο-
δεικνύεται σε όλους τους αμέτρητους 
πολέμους, όπου συχνά-πυκνά εκατομ-
μύρια απλοί άνθρωποι μετατρέπονται 
σε άγρια θηρία. Στις μεγαλουπόλεις 
που ζούμε υπάρχουν άλλες πιέσεις, 
ενίοτε τεράστιες, και τότε, ναι, the shit 
might hit the fan. 

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός 
ανθρώπου, αλλά δεν είναι δύσκολο 
να διαβάσεις σε αυτή μια πιο ευρεία 
παραβολή. Είναι μια ταινία για την 
«Ελλάδα του τώρα»; Όταν ξέρεις ότι το 
θέμα και οι χαρακτήρες σου «πατάνε» 
στην πραγματικότητα, αυτό που έχεις 
να σκεφτείς είναι αυτούς τους ανθρώ-
πους, αυτό που τους συμβαίνει, το πώς 
αντιδρά ο καθένας τους, τι γίνεται την 
επόμενη στιγμή, μη χάσεις το ρυθμό, να 
προχωράει η ιστορία κ.λπ. Το τι συμβο-
λίζει το κάθε πράγμα μού αρέσει όταν το 
ακούω μετά από τους θεατές. Άλλωστε, 
τι μπορεί να προλάβει κανείς στην Ελλά-
δα του σήμερα; Ανατρέπονται συνεχώς 
τα πάντα γύρω μας και μέσα μας. Αυτό 
βέβαια, έχετε δίκιο, συμβαίνει και στον 
Κώστα Στασινό, που από το ορεινό χωριό 
του πατέρα του ήρθε στην Αθήνα νεαρός 
για να μορφωθεί και να προκόψει. Τα έχει 
καταφέρει και τα δύο πολύ καλά και τίμια, 
μέχρι που του έρχεται μια κατακεφαλιά 
που τον «στέλνει». 

Το φιλμ δημιουργεί σε κάθε θεατή 
πολύ έντονο το ερώτημα «εσύ τι θα 
έκανες;». Εσύ θα έλεγες ότι το έχεις 
απαντήσει; Ναι, αλλά αυτή είναι μια 
συζήτηση που θέλω να κάνω με ανθρώ-
πους που έχουν ήδη δει την ταινία. 

Το ελληνικό σινεμά έχει προχωρήσει 
με άλματα τα τελευταία χρόνια, αν 
όχι στην επαφή του με το κοινό, του-
λάχιστον στον αντίκτυπο που έχει 
εκτός συνόρων. Πώς βλέπεις τις δου-
λειές των νεότερων συναδέλφων 
σου και αυτές της νέας γενιάς; Έχουμε 
εξαιρετικούς νέους σκηνοθέτες όλων 
των φύλων και όλων των κινηματο-
γραφικών τάσεων. Όσοι προτιμούν να 
απευθύνονται στους απόλυτα σινεφίλ 
και στο στίβο των ευρωπαϊκών φεστι-
βάλ στοχεύουν σε κάτι δύσκολο, τα κα-
ταφέρνουν πολύ καλά και τους αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια. Προσωπικά, 
μου αρέσουν λιγότερο οι εγκεφαλικές 
ταινίες που προεξέχει η κατασκευή και 
το ύφος, σε βάρος του στόρι και των χα-
ρακτήρων. Σαφώς προτιμώ αυτές που 
οι δημιουργοί τους εκτός απ’ το μυαλό 
βάζουν και την καρδιά, και ευτυχώς 
έχουμε και τέτοιες ταινίες. A

CinefageΠερισσότερο σινεμά στο athensvoice.gr 
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ΑθήνΑς
 
Α ΑΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, Νεάπολη,   
210 6423271

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 1 
& 2) Πέμ.-Τετ. 22:00 / Στο κε-
νό της Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15 

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου 3, 
210 6756546

Η Αφροδίτη με τη γούνα Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 

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

Αίθ.1 Gravity Πέμ.-Τετ. 19:00 
3D, 21:00 3D, 23:00 3D / Free 
Birds μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 3D / 
Σάβ.-Κυρ. 15:30 3D, 17:15 3D 
/ Βρέχει κεφτέδες 2 μετγλ. 
Κυρ. 12:00, 13:45 • Αίθ.2 Το 
κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 21:15 / 
Παγιδευμένη ψυχή: Κεφάλαιο 
2 Πέμ.-Τετ. 23:30 / Free Birds 
μετγλ. Πέμ.-Τετ. 19:15 / Εγώ, 
ο Απαισιότατος 2 μετγλ. Σάβ. 
15:15, 17:15 / Κυρ. 11:45, 15:15, 
17:15 • Αίθ.3 Gravity Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:15, 22:15 • Αίθ.4 
Captain Phillips Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:40 / Free Birds 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00 / Σάβ. 16:15, 18:00 / 
Κυρ. 12:30, 14:30, 16:15, 18:00 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
210 7782122

Αίθ.1 Gravity Πέμ.-Τρ. 18:10 
3D, 20:10 3D, 22:10 3D / Τετ. 
23:00 3D / Εγώ, ο Απαισιότα-
τος 2 μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:10 
Αίθ.2 Free Birds μετγλ. 
Πέμ.-Τετ. 16:00 3D / Captain 
Phillips Πέμ.-Τρ. 18:00, 20:30 
/ Gravity Πέμ.-Τρ. 23:00 3D 
/ Τετ. 18:10 3D, 20:10 3D, 
22:10 3D 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 210 8108230 

Αίθ.1 Gravity Πέμ.-Τετ. 18:10 
3D, 20:10 3D, 22:10 3D / Free 
Birds μετγλ. Πέμ.-Τετ. 16:00 
3D • Αίθ.2 Όλα χάθηκαν Πέμ.-
Τετ. 19:00 / Gravity Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 / Free Birds 
μετγλ. Πέμ.-Τετ. 17:00 
Αίθ.3 Όλα χάθηκαν Πέμ.-
Τετ. 22:30 / Captain Phillips 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00 / Εγώ, 
ο Απαισιότατος 2 μετγλ. Σάβ.-
Κυρ. 15:30 • Αίθ.4 Στη μάχη 
του χορού Πέμ.-Τετ. 17:00 3D 
/ Ο αυτοκράτορας Πέμ.-Τετ. 
22:20 / Η ζωή της Αντέλ (Κε-
φάλαια 1 & 2) Πέμ.-Τετ. 19:00 
/ Βρέχει κεφτέδες 2 μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 15:00 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
210 6841010

Αίθ.1 Gravity Πέμ.-Τετ. 18:45 
3D, 21:00 3D, 22:50 3D / Εγώ, 
ο Απαισιότατος 2 μετγλ. Σάβ.-
Κυρ. 16:00 • Αίθ.2 Η ζωή της 
Αντέλ (Κεφάλαια 1 & 2) Πέμ.-
Τετ. 17:45 / Captain Phillips 
Πέμ.-Τετ. 22:45 / Free Birds 
μετγλ. Πέμ.-Τετ. 16:45 3D / 
Ο αυτοκράτορας Πέμ.-Τετ. 
20:45

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

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

Α ΛΕΞ ΑΝΔΡΑ ne w stAR ARt 
CinemA
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 210 9512624

Αίθ.1 Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 20:00 / Παγιδευμένη 
ψυχή: Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Ντοκουμέντα της 
κατοχής και της αντίστασης 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00, 19:30 / Κυρ. 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 17:00, 19:30 / Gloria 
Πέμ.-Τετ. 17:30 / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
15:00 • Αίθ.2 Όλα χάθηκαν 
Πέμ.-Τετ. 19:00 / Νυχτερινό 
Τρένο για τη Λισσαβόνα Πέμ.-
Τετ. 21:00 / Παιδαγωγικό 
ποίημα - Ο δρόμος προς τη 
ζωή Πέμ.-Τετ. 17:00 / Καμιά 
ανάπαυση για τους γενναίους 
Πέμ.-Τετ. 23:00
 
ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ 2+1
Αγ. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, 210 813470

Αίθ.1 Free Birds μετγλ.
Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:15 / Νέα 
και όμορφη Πέμ.-Τετ. 21:00, 
22:45 • Αίθ.2 Το απαγορευμέ-
νο ποδήλατο Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30 / Εγώ, ο Απαισιότατος 
2 μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:30 / Σάβ.-Κυρ. 
16:45, 18:30

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, Αθήνα, 210 3221925

Miss Violence Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:10, 22:20 

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

Αίθ.1 Ο εχθρός μου Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:00, 22:00 • Αίθ.2 Η 
Αφροδίτη με τη γούνα Πέμ.-
Τετ. 18:15, 20:15, 22:15 

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

Στο κενό της Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30  

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

(26ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού 
κινμ/φου) Ταινίες μικρού 
μήκους EFA (πρόγραμμα 
Α) Πέμ. 18:00 / Free Birds 
μετγλ., Παρ., Δευτ., Τετ. 
16:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 12:00 
3D, 16:00 3D / Αίμα και μαύρη 
δαντέλα Πέμ. 20:45 / Μα-
κάβριος χορός Πέμ. 22:30 / 
Ταινίες μικρού μήκους EFA 
(πρόγραμμα Β) Παρ. 18:00 / Η 
Λίζα και ο Σατανάς Παρ. 20:45 
/ Lo spettro Παρ. 22:30 / Ο 
κόκκινος ψαλμός Σάβ. 18:00 / 
Σάρκα και μαστίγιο Σάβ. 20:00 
/ The House of the Laughing 
Windows Σάβ. 22:00 / Δευτ. 
18:00 / Marfa Girl Κυρ. 18:00 
/ Το Τρομερό μυστικό του Δρ. 
Χίτσκοκ Κυρ. 20:00 • / Ο γάτος 
με τις 9 ουρές Κυρ. 21:45 / Il 
castello dei morti vivi 
Δευτ. 20:10 / Το σπίτι του Τρό-
μου Δευτ. 22:00 / Ελ Τόπο Τρ. 
21:45 / Black Rock Τρ. 18:15 / 
Η μάσκα του Σατανά Τρ. 20:00 
/ In the Family Τετ. 20:15 / Viva 
la Liberta Τετ. 18:15  

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

Οικογενειακή υπόθεση Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 

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

Αίθ.1 Prisoners Πέμ.-Τετ. 
20:20, 23:20 / Free Birds 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 18:00 / 
Κυρ. 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Αίθ.2 Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 
21:10 / Gravity Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 19:00 
3D, 23:50 3D / Τρ. 23:30 3D / 
Free Birds μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00 
3D, 17:00 3D / Σάβ. 13:00 3D, 
15:00 3D, 17:00 3D • Αίθ.3 Ο 
εχθρός μου Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:30, 22:45 / Αεροπλάνα 
μετγλ. Σάβ. 14:15, 16:15 / Κυρ. 
12:15, 14:15, 16:15 • Αίθ.4 Εγώ, 
ο Απαισιότατος 2 μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 
/ Σάβ. 14:40, 17:00, 19:10 / 
Κυρ. 12:40, 14:40, 17:00, 19:10 
/ Σχέδιο απόδρασης Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:20, 23:40 / Σάβ.-Κυρ. 
21:20, 23:40 • Αίθ.5 Gravity 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., Δευτ., 
Τετ. 21:30, 23:30 / Τρ. 20:00, 
22:15  / Free Birds μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 15:30, 
17:30, 19:30 / Σάβ. 13:30, 
15:30, 17:30, 19:30 / Κυρ. 
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 
19:30 / Τρ. 15:30, 17:30 
Αίθ.6 Όλα χάθηκαν Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:45, 
21:00 / Σάβ.-Κυρ. 14:20, 
18:45, 21:00 / Δον Ζουάν 
Πέμ.-Τετ. 16:45, 23:15 • Αίθ.7 
Gravity Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 
17:45 3D, 20:00 3D, 22:15 3D, 
00:30 / Σάβ.-Κυρ. 15:30 3D, 
17:45 3D, 20:00 3D, 22:15 3D, 
00:30 / Τρ. 17:45 3D, 00:00 3D 
Αίθ.8 Στη μάχη του χορού 
Πέμ., Παρ., Τρ., Τετ. 17:10 
3D, 19:40 3D, 00:10 3D / Σάβ. 
14:50 3D, 17:10 3D, 19:40 3D, 
00:10 3D / Κυρ. 12:20 3D, 
14:50 3D, 17:10 3D, 19:40 3D, 

00:10 3D / Δευτ. 17:10 3D / Ο 
αυτοκράτορας Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 22:00 / 
Δευτ. 19:40 • Αίθ.9 Σ’αγαπώ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10, 19:20, 21:40, 00:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 19:20, 21:40, 00:00 
/ Στρουμφάκια 2 μετγλ. Σάβ. 
15:00, 17:10 / Κυρ. 12:50, 
15:00, 17:10 • Αίθ.10 Gravity 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:30, 18:40, 20:50, 23:00 
/ Σάβ. 14:30, 16:30, 18:40, 
20:50, 23:00 / Κυρ. 12:30, 
14:30, 16:30, 18:40, 20:50, 
23:00 • Αίθ.11 Παγιδευμένη 
ψυχή: Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:30, 00:40 / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10 
/ Σάβ. 14:10, 16:10, 18:10 / 
Κυρ. 12:10, 14:10, 16:10, 18:10 
• Αίθ.12 Βρέχει κεφτέδες 2 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / Σάβ. 13:20, 15:20, 
17:30 / Κυρ. 11:20, 13:20, 
15:20, 17:30 / Captain Phillips 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:20 
Αίθ.13 Gravity Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 • Αίθ.14 Captain 
Phillips Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:20  
  
VillAGe 5 CinemAs pAGRAti 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου,  
Παγκράτι, 14848

Αίθ.1 Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:00, 22:10, 00:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 21:10, 23:20 / 
Free Birds μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / Σάβ.-
Κυρ. 15:10, 17:10, 19:10 
Αίθ.2 Βρέχει κεφτέδες 2 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ. 17:50 / Σάβ.-Κυρ. 15:20, 
17:20 / Τετ. 17:20 / Σ’αγαπώ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 19:50, 
22:00, 00:10 / Σάβ., Κυρ., Τετ. 
19:20, 21:40, 23:50 • Αίθ.3 
Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 18:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:00, 19:00 
/ Τετ. 17:00, 19:00 / Captain 
Phillips Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 
20:20, 23:00 / Σάβ., Κυρ., Τετ. 
21:00, 23:45 • Αίθ.4 Gravity 
Πέμ.-Τρ. 18:15 3D, 20:15 3D, 
22:15 3D, 00:15 3D / Τετ. 18:15 
3D, 20:15 3D, 22:15 3D, 00:15 
/ Βρέχει κεφτέδες 2 μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D • Αίθ.5 
Gravity Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:30, 23:30 / Free Birds 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30 3D / Σάβ.-Κυρ. 
15:30 3D, 17:30 3D   

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

Αίθ.1 Gravity Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:10, 23:10 / Free Birds 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:10 3D / Σάβ.-Κυρ. 
13:10 3D, 15:10 3D, 17:10 3D • 
Αίθ.2 Όλα χάθηκαν Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:40 / Free Birds 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 14:00, 
16:00, 18:00 
Αίθ.3 Ο εχθρός μου Πέμ.-Τετ. 
17:20, 19:40, 22:00 / Παγιδευ-
μένη ψυχή: Κεφάλαιο 2 Πέμ.-
Τετ. 00:20 Βρέχει κεφτέδες 2 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 13:20, 15:20 
• Αίθ.4 Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 18:50, 21:30, 00:10 
Αίθ.5 Σ’αγαπώ Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:10, 
21:20, 23:30 / Σάβ.-Κυρ. 
19:10, 21:20, 23:30 / Εγώ, 
ο Απαισιότατος 2 μετγλ. 
Σάβ. 13:00, 15:00, 17:00 / 
Κυρ. 15:00, 17:00 • Αίθ.6 Ο 
αυτοκράτορας Πέμ.-Τετ. 
22:10, 00:20 / Στη μάχη του 
χορού Πέμ.-Τετ. 17:30 3D, 
19:50 3D 
Αίθ.7 Gravity Πέμ.-Τετ. 
17:40 3D, 19:40 3D, 21:40 
3D, 23:40 3D / Free 
Birds μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
13:40, 15:40 • Αίθ.8 Όλα 
χάθηκαν Πέμ.-Κυρ. 
18:40, 21:20, 00:00 / 
Δευτ.-Τετ. 18:40, 21:20 
• Αίθ.9 Gravity Πέμ.-
Κυρ. 18:10, 20:10, 22:10, 
00:10 / Δευτ.-Τετ. 18:10, 
20:10, 22:10        

VillAGe AtHens metRO 
mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276,  
Άγιος Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 Gravity Πέμ.-
Τετ. 21:30, 23:30 3D 
/ Στη μάχη του χορού 
Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00 3D, 
19:15 3D / Σάβ.-Κυρ. 
14:45 3D, 17:00 3D, 
19:15 3D / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μετγλ. 

Σάβ.-Κυρ. 12:45 3D • Αίθ.2 
Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:30, 18:30 / Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 14:30, 16:30, 18:30 / 
Παγιδευμένη ψυχή: Κεφάλαιο 
2 Πέμ.-Τετ. 00:30 / Gravity 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 
Αίθ.3 Βρέχει κεφτέδες 2 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:30, 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 
11:30, 13:30, 15:30, 17:30 / Σ’α-
γαπώ Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45, 
00:00 • Αίθ.4 Captain Phillips 
Πέμ.-Τετ. 21:00 / Σχέδιο από-
δρασης Πέμ.-Τετ. 23:40  
/ Free Birds μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00, 
17:00, 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
Αίθ.5 Gravity Πέμ.-Τετ. 20:00 
3D, 22:00 3D, 00:00 / Free 
Birds μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00 3D, 18:00 
3D / Σάβ.-Κυρ. 12:00 3D, 
14:00 3D, 16:00 3D, 18:00 

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

Αίθ.1 Gravity Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 • Αίθ.2 Σ’αγαπώ 
Πέμ.-Τετ. 21:15, 23:40 • Αίθ.3 
Riddick Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:40 / Επικίνδυνη οικογέ-
νεια Πέμ.-Τετ. 23:20 • Αίθ.4 
Βρέχει κεφτέδες 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:15 3D / Σάβ.-Κυρ. 15:10 3D, 
17:15 3D / Gravity Πέμ.-Τετ. 
19:30 3D, 21:30 3D, 23:30 3D 
• Αίθ.5 Σχέδιο απόδρασης 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:50 / Free 
Birds μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20, 19:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 15:20, 17:20, 19:20 
• Αίθ.6 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00 / Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:00 
/ Σ’αγαπώ Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:15, 23:40 • Αίθ.7 Σχέδιο 
απόδρασης Πέμ.-Τετ. 00:20 / 
Στη μάχη του χορού Πέμ.-Τετ. 
17:10 3D, 19:45 3D / Ο αυτο-
κράτορας Πέμ.-Τετ. 22:10 
Αίθ.8 Gravity Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30 3D, 00:30 3D / Free 
Birds μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 3D / 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 3D, 18:30 3D 
Αίθ.9 Gravity Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:00, 
21:00, 23:00 / Σάβ.-Κυρ. 
15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 
23:00 • Αίθ.10 Captain 
Phillips Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:10, 23:45  • Αίθ.11 Βρέχει 
κεφτέδες 2 μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40 / Σάβ.-
Κυρ. 15:30, 17:40 / Σ’αγαπώ 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:10, 00:20 
Αίθ.12 Αεροπλάνα μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30 / Σάβ.-Κυρ. 15:30, 17:30 
/ Παγιδευμένη ψυχή: Κεφά-
λαιο 2 Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:40, 
00:00 • Αίθ.13 Ο εχθρός μου 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:45, 00:10 
Αίθ.14 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Σάβ.-Κυρ. 15:50, 
18:00 / Prisoners Πέμ.-Τετ. 
20:15, 23:15 • Αίθ.15 Το κά-
λεσμα Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10 
/ Βρέχει κεφτέδες 2 μετγλ. 
Πέμ.-Τετ. 16:30, 18:40 • 
Αίθ.16 Machete : Η επιστροφή 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:40, 23:50 
Αίθ.17 Τούρμπο μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / 
Σάβ.-Κυρ. 15:15, 17:15  

/ Παγιδευμένη ψυχή: Κεφά-
λαιο 2 Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:50 
Αίθ.18 Δον Ζουάν Πέμ.-Τετ. 
18:45, 20:45, 22:45 • Αίθ.19 
Captain Phillips Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:10, 22:45 • Αίθ.20 
Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:50 / Σάβ.-Κυρ. 15:40, 17:50 
/ Gravity Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:00, 00:00  

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

Αίθ.1 Η Αφροδίτη με τη γούνα 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:20, 22:20 
Αίθ.2 Όλα χάθηκαν Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Το Παρελθόν Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:30 

GA Z ARte
Βουτάδων 34, Γκάζι,  210 3452277

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 
1 & 2) Πέμ.-Τετ. 16:00, 19:20, 
22:30 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650318
 
Αίθ.1 Ο εχθρός μου Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 
22:30 / Σάβ.-Κυρ. 17:30, 
20:00, 22:30  • Αίθ.2 Εγώ κι 
εσύ Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:00 

Δ ΑΝΑΟΣ
Λεωφ.Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
Αμπελόκηποι,  210 6922655

Αίθ.1 Ο εχθρός μου Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:20, 22:30 / Το σύστη-
μα Κυρ. 17:00 • Αίθ.2 Η ζωή 
της Αντέλ (Κεφάλαια 1 & 2) 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 21:45

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028587

Όλα χάθηκαν Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 18:20, 
20:20, 22:20 / Δευτ. 20:20, 
22:20 / Από τις δύο πλευρές 
του Αιγαίου: Διωγμός και 
ανταλλαγή πληθυσμών, Τουρ-
κία-Ελλάδα 1922-1924 Σάβ. 
16:50 / Κυρ. 11:20, 16:50 / Το 
τέλειο χτύπημα Δευτ. 17:45 

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

Η Αφροδίτη με τη γούνα Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 2103418550

(2η Εβδομάδα Ισραηλινού 
Κινηματογράφου ) Ο προξε-
νητής Πέμ. 22:00 / Ο υπεύθυ-
νος ανθρώπινου δυναμικού 
Παρ. 20:00 / Δευτ. 21:00 / Δύο 
τη νύχτα Παρ. 23:00 / Σάβ. 
22:00 / Αναζητήσεις αγνοου-
μένων Παρ. 22:00 / Αντίκες 
Φίντελμαν Σάβ., Τρ. 20:00 / 
Τα φιλαράκια του Θεού Κυρ. 
21:00 /  Τρ. 22:00 / Ψέματα 
τέλος Κυρ.-Δευτ. 23:00 / 
Κλειστό Τετ. 

ΙΛΙΟΝ DiGitAl CinemA
Τροίας 34 & Πατησίων 113,  210 8810602
 
Όλα χάθηκαν Πέμ.-Τετ. 
22:00 / Η Αφροδίτη με τη 
γούνα Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Τρ., Τετ. 18:15, 20:20 / 
Δευτ. 18:15 

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 210 3826720

Τα χρονικά του δρακοφοίνικα: 
Αδάμαστος Πέμ.-Τετ. 17:20, 
19:50, 22:20 

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

Αίθ.1 Gravity Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:30 / Free Birds μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:15 / Σάβ.-Κυρ. 16:15, 18:15 
Αίθ.2 Ο εχθρός μου Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:00, 23:00 / Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 μετγλ. Σάβ.-
Κυρ. 15:00, 17:00

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cl Ass Cy tA
Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο),  
Κηφισιά,  210 6231601

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 
1 & 2) Πέμ.-Τετ. 21:30 / Miss 
Violence Πέμ., Παρ., Δευτ., 

Τρ., Τετ. 17:30, 19:30 / Σάβ.-
Κυρ. 19:30 

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 μετρό  Άγ.Ιωάννης), 210 9703158

Αίθ.1 Gravity Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00, 20:00, 
22:00, 00:00 / Σάβ.-Κυρ. 
20:00, 22:00, 00:00 / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
11:45, 13:45, 15:45, 17:45 
Αίθ.2 Gravity Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00 • 
Αίθ.3 Το κάλεσμα Πέμ.-Τετ. 
21:15 / Παγιδευμένη ψυχή: 
Κεφάλαιο 2 Πέμ.-Τετ. 23:30 / 
Free Birds μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:00, 19:00 
• Αίθ.4 Gravity Πέμ.-Τετ. 
20:30 3D, 22:30 3D / Στη μάχη 
του χορού Πέμ.-Τετ. 18:30 
3D / Free Birds μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:45 3D 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:45 3D, 14:45 
3D, 16:45 3D • Αίθ.5 Σχέδιο 
απόδρασης Πέμ.-Τετ. 18:15 
/ Ο αυτοκράτορας Πέμ.-Τετ. 
20:45, 22:45 / Free Birds 
μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 12:00, 
14:00, 16:00 • Αίθ.6 Captain 
Phillips Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:15 / Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 12:30, 
15:30, 17:30 

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

Miss Violence 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.-
Τετ. 19:20, 22:20 / Free Birds 
μετγλ. Πέμ.-Τετ. 17:20 
Αίθ.2 Captain Phillips Πέμ.-
Τετ. 22:20 / Επικίνδυνο 
κύκλωμα Πέμ.-Τετ. 19:50 / 
Αεροπλάνα μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:10 • Αίθ.3 Όλα χάθηκαν 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:50, 23:20 
/ Τούρμπο μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:20 • Αίθ.4 Εγώ, ο Απαισι-
ότατος 2 μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10 / Σάβ.-
Κυρ. 17:00, 19:10 / Prisoners 
Πέμ.-Τετ. 21:20 • Αίθ.5 Στη 
μάχη του χορού Πέμ.-Τετ. 
20:30 3D, 22:50 3D / Free 
Birds μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 3D / 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 3D, 18:30 3D 
Αίθ.6 Gravity Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 3D, 20:10 
3D, 22:10 3D / Σάβ.-Κυρ. 
15:50 3D, 18:00 3D, 20:10 3D, 
22:10 3D • Αίθ.7 Σ’αγαπώ 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:00, 22:30 
Αίθ.8 Βρέχει κεφτέδες 2 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 
17:50 / Σάβ.-Κυρ. 15:40, 17:50 
/ Ο εχθρός μου Πέμ.-Τρ. 22:00 
/ Τετ. 18:20, 20:40 / Μείνε 
δίπλα μου Πέμ.-Τρ. 19:50 
Αίθ.9 Gravity Πέμ.-Τετ. 19:00 
3D, 21:00 3D, 23:10 3D / Εγώ, 
ο Απαισιότατος 2 μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:40 3D • Αίθ.10 
Gravity Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:30, 21:30, 23:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:30, 19:30, 21:30, 
23:30 • Αίθ.11 Ο εχθρός μου 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 18:20, 
20:40, 23:00 / Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 18:20, 20:40, 23:00 
/ Τετ. 23:00 • Αίθ.12 Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:10 / 
Σχέδιο απόδρασης Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:30  

 ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 210 3622683

Αίθ.1 Ο εχθρός μου Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:20, 22:40 
Αίθ.2 Εγώ κι εσύ Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:00 

ΟDeOn stARCity
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος  
Κόσμος, 210 6786000

Αίθ.1 Ο εχθρός μου Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:40, 23:00 • Αίθ.2 Ε-
πικίνδυνο κύκλωμα Πέμ.-Τετ. 
21:40 / Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μετγλ. Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ.3 Σ’αγαπώ Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:30, 22:50 • Αίθ.4 
Μια στάση πριν το τέλος Πέμ.-

Τετ. 21:20 / Free Birds μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:10 / Σάβ.-Κυρ. 17:10, 19:10 
Αίθ.5 Gravity Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:00, 22:00 • Αίθ.6 Gravity 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00 3D, 21:10 3D, 23:10 3D 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D, 19:00 
3D, 21:10 3D, 23:10 3D • Αίθ.7 
Στη μάχη του χορού Πέμ.-Τετ. 
20:10 3D, 22:40 3D / Free 
Birds μετγλ. Πέμ.-Τετ. 18:10 
3D • Αίθ.8 Prisoners Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:30 • Αίθ.9 Βρέ-
χει κεφτέδες 2 μετγλ. Πέμ.-
Τετ. 18:50 / Σχέδιο απόδρασης 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:30 
Αίθ.10 Captain Phillips Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:20, 
23:20 / Σάβ.-Κυρ. 17:40, 
20:20, 23:20 

ΟΣΚ ΑΡ DiGitAl
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια,  
210 2281563

Το Παρελθόν Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 
19:15 / Κυρ. 19:15 / Η ζωή της 
Αντέλ (Κεφάλαια 1 & 2) Πέμ.-
Τετ. 21:25 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 2107511868

Γιο-Γιο Πέμ.-Τετ. 18:45 / Ο με-
γάλος έρωτας Πέμ.-Τετ. 20:40 
/ Κελί 211 Πέμ.-Τετ. 22:35 

ΣΙΝΕ ΧΟΛ ΑΡΓΟΣ  
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, Χολαργός, 
2106525122

Η Αφροδίτη με τη γούνα Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:30  
/ Βρέχει κεφτέδες 2 μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 

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

Gloria Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:30, 22:30 / Παρ.-Κυρ. 
18:30, 20:30, 22:30 

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

Αίθ.1 Η Αφροδίτη με τη γούνα 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:20, 22:20 
/ Free Birds μετγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:30 • Αίθ.2 Το Παρελθόν 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:30 / Free 
Birds μετγλ. Πέμ.-Τετ. 18:15 

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

Αίθ.1 Gravity Πέμ.-Τετ. 20:00 
3D, 22:00 3D, 00:00 3D / Στη 
μάχη του χορού Πέμ.-Τετ. 
17:50 3D / Free Birds μετγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 13:50, 15:50 
Αίθ.2 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 
μετγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / Σάβ. 15:30, 17:30 
/ Κυρ. 13:30, 15:30, 17:30 
/ Gravity Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:30, 23:30 • Αίθ.3 Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 μετγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 14:00, 16:00, 18:00 
/ Σ’αγαπώ Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00, 20:15, 22:15 / Παρ. 
18:00, 20:15, 22:15, 00:20 / 
Σάβ. 20:15, 22:15, 00:20 / Κυρ. 
20:15, 22:15 • Αίθ.4 Captain 
Phillips Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 21:10 / Παρ.-Σάβ. 21:10, 
23:50 / Free Birds μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10, 19:15 / Σάβ.-Κυρ. 13:10, 
15:10, 17:10, 19:15 • Αίθ.5 
Gravity Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00 3D, 21:00 3D, 23:00 
3D / Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D, 
19:00 3D, 21:00 3D, 23:00 3D / 
Free Birds μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 3D / 
Σάβ.-Κυρ. 13:00 3D, 15:00 3D 
Αίθ.6 Ο εχθρός μου Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:20, 23:40 / Βρέχει 
κεφτέδες 2 μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 / Σάβ.-
Κυρ. 13:20, 15:20, 17:20 
Αίθ.7 Στρουμφάκια 2 μετγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:10 / Σάβ.-Κυρ. 14:10, 16:10 / 
Όλα χάθηκαν Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:20 / Σχέδιο απόδρασης 
Πέμ.-Τετ. 22:30 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ι. Οδός 48 & Μεγ.Αλεξάνδρου 134-136,  
210 3609695

(26ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού 
κιν/φου) Αίθ.1 Συγχαρητήρια 
στους αισιόδοξους? Πέμ. 
22:20 / Μέχρι το πλοίο Πέμ. 
18:15 / Ελ Τόπο Πέμ. 20:00 
/ Αντιγόνη Παρ. 18:00 / 

Σάντα Σάνγκρε Παρ. 20:00 
/ SaroyanLand Παρ. 22:10 
/ Μικροσκοπικά έπιπλα 
Σάβ. 20:00 / La danza de la 
realidad Σάβ. 22:00 / Η διπλή 
ζωή της Βερόνικα Σάβ. 18:00 
/ Το μπλόκο Κυρ. 16:45 / Ο 
κόκκινος ψαλμός Κυρ. 22:10 
/ Fando y Lis Κυρ. 18:15 / Η 
Αλίκη στις πόλεις Κυρ. 20:00 
/ Ο καθρέφτης Δευτ. 19:45 / 
Οι βοσκοί Δευτ. 17:30 / Holy 
Mountain Δευτ. 22:00 / Ου-
ρανός Τρ. 18:30 / Η μαμά και η 
πουτάνα Τρ. 20:15 / Fear and 
Desire Τετ. 20:15 / Marfa Girl 
Τετ. 22:00 / Όλα είναι δρόμος 
Τετ. 18:00 • Αίθ.2 Συνοικία 
το όνειρο Πέμ. 22:15 / Miss 
Violence Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00  / Πρόσωπο με πρόσω-
πο Παρ. 22:15 / Ηλέκτρα Σάβ. 
22:15 / Μικρές Αφροδίτες 
Κυρ. 22:15 / Το χώμα βάφτηκε 
κόκκινο Δευτ. 22:15 / Ο φόβος 
Τρ. 22:15 / Φαίδρα Τετ. 22:15 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 5, 
Αθήνα,  2103811147

Περσόνα Πέμ.-Τετ. 22:15 
/ Παιδαγωγικό ποίημα - Ο 
δρόμος προς τη ζωή Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Καμιά ανάπαυση για 
τους γενναίους Πέμ.-Τετ. 
20:15 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826873 

Αίθ.1 Gravity Πέμ.-Τετ. 18:45 
3D, 20:45 3D, 22:45 3D / Free 
Birds μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 3D / 
Σάβ.-Κυρ. 15:30, 17:00 3D 
Αίθ.2 Ο εχθρός μου Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:15 / Εγώ, ο 
Απαισιότατος 2 μετγλ. Σάβ.-
Κυρ. 16:00 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenteR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222702

Κλειστό Πέμ.-Παρ./ Το τέ-
λειο χτύπημα Σάβ.-Τρ. 22:30 
/ Indebito, το ρεμπέτικο στη 
κρίση Τετ. 22:00 

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

Gravity Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:10, 21:00, 22:40 / Σάβ.-
Κυρ. 21:00, 22:45 / Free Birds 
μετγλ.Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / Σάβ. 16:00, 17:30 / 
Κυρ. 11:30, 16:00, 17:30 / Εγώ, 
ο Απαισιότατος 2 μετγλ. Σάβ.-
Κυρ. 19:15 

 
ΠροΑςτίων

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

Το απαγορευμένο ποδήλατο 
Πέμ.-Τρ. 21:00 / Τετ. 19:00 / Η 
αξέχαστη πόλη Τετ. 21:15 

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

Τούρμπο μετγλ. Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / 
Ανάμεσα... Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:15 

ΠείρΑίΑ

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ
Πειραιώς & Χρ. Σμύρνης 84 (απέναντι 
από FACTORY OUTLET),  210 4830330

Τα κόκκινα παπούτσια Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 21:00 / Σάβ. 
21:00, 23:00 / Κυρ., Τετ. 19:00, 
21:00 

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

Μια στάση πριν το τέλος Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 21:00, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 23:00 / Επικίνδυνη 
οικογένεια Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00 / Στρουμφάκια 
2 μετγλ. Σάβ. 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 / Κυρ. 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00 / Οι ευνοούμενοι 
του φεγγαριού Τετ. 21:00 

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

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 1 
& 2) Πέμ.-Τετ. 21:40 / Gravity  
Πέμ.-Τετ. 18:00, 19:50  ●

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

Ο Εχθρός μου ***Η πετυχημένη επιστροφή του Γιωργου Τσεμπερόπουλου

H Αφροδίτη με τη Γούνα **   Η μάχη των φύλων επί σκηνής διά χειρός Πολάνσκι

Στο Κενό της **   Μια γυναικεία ματιά στην ορθό-δοξη εβραϊκή κοινότητα

Σ’ Αγαπώ **    Ρομαντισμός και καταστροφή  σε young adult τερέν

Ο ΑυτοκράτοραςΙστορικό φιλμ παλιάς κοπής

Τα Χρονικά του ΔρακοφοίνικαΕπική φαντασία που  
μιλά ελληνικά

Στη Μάχη του ΧορούΓια όσους αγαπούν τις φιγούρες

Free Birds
Meat is Murder

JUst tHe FACts



  

WIND 
RuNNINg 
Team 
Την πολυπληθέ-
στερη ομάδα του 
Κλασικού Μαρα-

θωνίου Αθηνών α-
ποτέλεσε η WIND 

Running Team, με πε-
ρισσότερους από 1.600 

δρομείς, ανάμεσά τους και 15 δημοφιλείς 
προσωπικότητες. Για κάθε συμμετοχή στην 
ομάδα της η Wind θα προσφέρει περίπου 
€10 στην ΕΛΕΠΑΠ, για παιδιά με αναπηρία, 
και τη ΦΛΟΓΑ, για παιδιά με νεοπλασματικές 
ασθένειες.

ΟΠΑ! ΓΟΠΑ
Τον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου στο 
Θησείο καθάρισαν από τα αποτσίγαρα περίπου 
50 εργαζόμενοι της British American Tobacco 
Hellas, στο πλαίσιο της δράσης «Κίνημα των 
10.000 ωρών», που φιλοδοξεί να 
«συγκεντρώσει» 10.000 ώρες εθελοντικής 
προσφοράς. Στη δράση, που 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του 
Δήμου Αθηναίων, σημαντική ήταν  η συμμετοχή 
των περαστικών.  www.10000hours.gr

>  Τ Ι  Ν Ε Α  <

Best Buy Stores 
Ό,τι λέει το όνομά του. Τρεις όροφοι 

συνολικής επιφάνειας 3.000 τ.μ., όπου θα 
βρείτε μια ατελείωτη ποικιλία από ρούχα 

διαφόρων σχεδιαστών, καθώς και μια 
πληθώρα ακόμα προϊόντων, όπως 

παπούτσια, τσάντες, είδη σπιτιού, λευκά 
είδη, εργαλεία, ποδήλατα και πολλά 

αξεσουάρ. Με πολύ καλή σχέση ποιότητας 
και τιμής. Μητροπόλεως 80 & Αιόλου 11 

(είσοδος μέσα από Starbucks), 210 3313117, 
www.bestbuystores.gr

Cu ResTaRT 
up@ΡΟμΑ-

ντσΟ 
Παράταση μέχρι τις 

26/11 για τον 
διαγωνισμό CU 

Restart Up@
Ρομάντσο, που καλεί 
νέους 18-28 ετών να 
δημιουργήσουν το 

δικό τους 
φωτορομάντζο, με 
θέμα «Restart στη 

ζωή μας». Έπαθλο, η 
δωρεάν  

επαγγελματική 
στέγαση για 8 μήνες 
στην καλλιτεχνική 
θερμοκοιτίδα του 

Bios Ρομάντσο. 
Πληροφορίες και 

δήλωση συμμετοχής 
στο www.vodafonecu.

gr/restartup 

Hondos Cender
Ένδυση, υπόδηση, αξεσουάρ, καλλυντικά, ό,τι πιο νέο βρίσκεται ήδη στα Hondos Center. 

Περνώντας από τα καταστήματα, ενημερωθείτε για τη νέα Hondos Center Card, θα εκπλαγείτε 
από τις δεκάδες ευκαιρίες και προσφορές. 

supeRDRY 
Από το vintage 
americana στο ιαπωνι-
κό street style και από 
το military look στα 
ζωηρόχρωμα navajo 
print παντελόνια 
κινείται η συλλογή 
της Superdry για το 
φθινόπωρο και το 
χειμώνα 2014. Εξαι-
ρετικά denim, πλεκτά 
και αξεσουάρ για άν-
δρες και γυναίκες από 
το βρετανικό brand, 
που θα βρείτε στον 1ο 
όροφο του The Mall 
Athens και σε επιλεγ-
μένα καταστήματα.

Ανω ΠετΡΑλωνΑ 
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

ΒΟυλιΑΓμενη 
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

>  A Γ Ο ΡΑ  <

BazaaR  
Οι ΦιλΟι τΟυ ΠΑιδιΟυ 
Στο φετινό 14ο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του 
σωματείου Οι Φίλοι του Παιδιού οι επισκέπτες 
θα γνωρίσουν διεθνείς γεύσεις και μουσικές, θα 
γευτούν σπιτικές λιχουδιές και θα αγοράσουν 
τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους διαλέγοντας 
ανάμεσα σε χειροτεχνίες, βιβλία και χριστου-
γεννιάτικα είδη. 23 & 24/11, με ελεύθερη είσοδο, 
Helexpo Palace, Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι 
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Για 
περισσότερη μόδα 

και ομορφιά μπες στο
www. 
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Σε γνωρίζω...

  

ABILITY. Υψηλών 

προδιαγραφών γνωρι-

μίες συντροφικότητας-

γάμου από όλη την Ελ-

λάδα-Ευρώπη-Αμερική-

Αυστραλία. Για εσάς 

που ψάχνετε ποιότητα, 

που αγαπάτε τη ζωή και 

αναζητάτε ένα σύντρο-

φο ζωής και ψυχής. 

Σύγχρονες μέθοδοι, 

στοχευμένα ραντεβού, 

πλειάδα επιλογών, 

άμεσα αποτελέσματα. 

Ρεκόρ γάμων και ευτυ-

χισμένων ζευγαριών. 

Δεκτή διαμεσολάβηση 

γονέων-συγγενών. 

Τιμές ασυναγώνιστες! 

Προλάβετε! Τηλ. κέ-

ντρο 210 3826.947, 

Ερμού 18, Σύνταγμα, 

4ος όροφος, www.

abilityclub.gr

Οι γιορτές πλησι-

άζουν... Αυτές τις 

χαρούμενες ημέρες η 

μοναξιά γίνεται μεγα-

λύτερη. Μια βόλτα στα 

καταστήματα που λά-

μπουν...Ένα καφεδάκι 

στα καφέ που φορούν 

τα γιορτινά τους…Ένα 

δείπνο στα εστιατόρια 

που έχουν τα χρώματα 

της άνοιξης...Ένα ρεβε-

γιόν που τα φώτα του 

θα φτάσουν μέχρι την 

ψυχή μας... Μόνοι; Όχι 

βέβαια!!! Το Γραφείο 

Συνοικεσίων «I DO!» 

υπογράφει το τέλος της 

μοναξιάς, όπου κι αν 

βρίσκεστε, ό,τι προτί-

μηση κι αν έχετε, ειλι-

κρινά, υπεύθυνα, εχέ-

μυθα. Γραφείο Συνοικε-

σίων «I DO!», Κολωνάκι, 

Αμερικής 19, 6ος όρο-

φος, καθημερινά 10:00-

20:00, 213 0260.000, 

6977 433711, τηλ./fax 

216 8001.820, www.

idosinikesia.gr. Βρείτε 

μας και στο Facebook.

 

Αβαντάζ. Ελεύθερος 

επαγγελματίας 33χρο-

νος, οικονομολόγος, 

εμφανίσιμος, 1.80 

ύψος, λεπτός, μελαχρι-

νός, ρομαντικός, υπεύ-

θυνος, ευκατάστατος, 

€5.000 μηνιαίως, σπίτι, 

εξοχικό, Ι.Χ., πατρική 

περιουσία, ζητά δε-

σποινίδα έως 33 ετών 

ελεύθερη, με ήθος και 

αρχές, για δημιουργία 

οικογένειας. «Πάππας», 

Ομήρου 38, Κολωνά-

κι, 3ος όροφος, 210 

3620.147, καθημερινές 

9:00-21:00, Σάββατο 

10:00-14:00, www.

pappas.gr  

Αισθησιακή οφθαλ-

μίατρος λυγερόκορ-

μη, ελεύθερη 40άρα, 

αναζητά γνωριμία, 

συμβίωση-γάμο, ια-

τρού-φαρμακοποιού-

πολ.μηχανικού-

οικονομολόγου, ελεύ-

θερου ή διαζευγμένου 

ή χηρευάμενου, από 

Αθήνα, νησιά, επαρχία. 

210 8064.902, 6979 

423346

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.

ΒριλήΣΣια
Παρασκευή 1/11, 22.17, 

ενώ έκανες βόλτα με σκύ-

λο… ρώτησες πού θα πά-

με, αλλά δεν ήρθες τελικά, 

maria1980g@gmail.com 

αθήνα-θεΣΣαλονική
Ταξιδέψαμε μαζί για 

Θεσσαλονίκη, Κυριακή 

10/11, 10 και μισή το 

βράδυ! Φοράς γυαλιά, 

φορούσες μαύρη φόρμα, 

κοιταχτήκαμε πολλές φο-

ρές, στη Θεσσαλονίκη σε 

βοήθησα να κατεβάσεις τη 

βαλίτσα, αν το δεις στείλε 

magicathens@gmail.com 

Γκαζι
Εμείς ζευγάρι εμφανίσιμο, 

εσύ κουκλίτσα, ανταλλά-

ξαμε ματιές…

Πεύκή
Έξω από ένα βιβλιοπω-

λείο μαζί με ένα φίλο σου, 

ήμουν σε ένα μαύρο αυτο-

κίνητο, μου χαμογέλασες, 

ήσουν νέος, μελαχρινός. 

facebook Vasw Politaki

αμΠελοκήΠοι
I saw you at 

Ampelokipous, Asian girl 

from Phillipines maybe, I 

am Greek 29 years old. 

6932 859372

ντελ κορΣο
Μιλούσες με τον ντι-τζέι 

και ήσουν πολύ σέξι… από 

πίσω, αν είσαι έτσι κι από 

μπροστά, γιατί έπρεπε 

να φύγω και δεν σε είδα 

καλά, στείλε μου στο 6983 

783072, κάτι μου λέει πως 

και το δικό μου «πίσω» το 

πρόσεξες! Η καστανή με 

το κολλητό στράπλες

μετρο
Αμπελόκηποι-Πλακεντίας, 

Παρασκευή 8/11 περί-

που 9μισι. Thomas Mann, 

αρσενικό… αν θες να 

συνεχίσουμε: al_freddo@

hotmail.gr 

ΒιΒλιοΠΩλειο Πολι-
τεια
Παρασκευή απόγευμα, 

κοίταζες ένα βιβλίο του 

Μουρακάμι. Μελαχρινή, 

με κόκκινα γυαλιά. Είμαι 

ο ψηλός μελαχρινός που 

καθόμουν δίπλα σου. Σου 

είπα πως το ’χω διαβάσει 

και είναι καλό. Μου χαμο-

γέλασες. Θέλω να σε ξα-

ναδώ. Ραντεβού ίδια ώρα, 

ίδιο μέρος;

«ΨύχΩΣή»
Τρίτη 29/10, τελείωσε η 

παράσταση, έξω από το 

θέατρο, κοιταχτήκαμε 

έντονα, εγώ μακριά μαλ-

λιά, κόκκινο κραγιόν, με 

φίλους, εσύ ξανθοκάστα-

νος, φόραγες πουλόβερ, 

ήσουν με φίλο, γιατί δεν 

μίλησες; Στείλε εδώ αν το 

δεις…

Duty Free Δαα
Σε λένε Φανή, με καρέ 

μαλλί, πρώην ξανθιά, εγώ 

πρώην security. Γιώργος, 

6936 779293

μιχαλή, ύΔροχοε 32+ 
πάνω από 1.85, καλό 

παιδί και έξυπνο παλικάρι, 

σε είδα μάντεψε πού… 

newyorkleo@hotmail.

com 

θεατρο
Στη Λ. Αλεξάνδρας, Πέ-

μπτη 7/11 βράδυ, φο-

ρούσες καφέ δερμάτινα, 

παρέα με 3 φίλες σου,

 με πρόσεξες που σε 

πρόσεξα; freemail_gr@

freemail.gr 

JOe WeIDer καλλιθεα
Τρελό ξανθό κορίτσι με 

τη ροζ φόρμα και τα ροζ 

παπουτσάκια σου, με 

τρελαίνεις. Μην τρέχεις 

έτσι στο διάδρομο, θα πά-

θουμε τίποτα εμείς που σε 

κοιτάμε. 

ΠαΓκρατι
Βρεθήκαμε Τρίτη πολύ 

αργά το βράδυ, μιλήσα-

με, αλλά μετά χαθήκαμε, 

όμορφε μουσάτε μελαχρι-

νέ. Και δεν κράτησα ούτε 

το τηλέφωνό σου!

DruNK SINAtrA
Σάββατο 9/11. Έπινες 

λευκό κρασί. Ήσουν με 

δυο αγόρια. Φορούσες 

μαύρο φόρεμα και κόκκινα 

all star. Δεν μπόρεσα να 

σου μιλήσω, αλλά το μετά-

νιωσα. 

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...

Πωλίνα, σε γνώρισα στο 

Circus την Πέμπτη 7/11, 

είμαι ο Παναγιώτης και 

ελπίζω να με θυμάσαι, 

αν το δεις στείλε μου 

paandrits@gmail.com

Βάλια, βρήκα μήνυμα μάλ-

λον από σένα. Δεν έδινα 

τηλέφωνο μη νομίζεις ότι 

σου κολλάω. Αν ήσουν 

εσύ, πάρε 6943 919189 

Ψιτ, γλυκάκι; Σπαστικάκι; 

Ναι, εσύ! Κώστα; Σε ευχα-

ριστώ για όλα. Σ’ αγαπάω 

και είμαι τρελή για σένα. 

Η λατρεμένη σου Γιώτα!

Είμαι ερωτευμένος μαζί 

σου, κι ας λέω ψέματα 

σε όλους πως το ελέγχω. 

Ωστόσο, θα μάθω να 

μπορώ να αντέχω με τα 

νέα σου.

Πήγα σε μάγισσες, σε 

χαρτορίχτρες και όλες μου 

είπαν πως θα είμαστε όλο 

γλύκες. 

Εγώ σε προσκάλεσα σε 

δείπνο, αλλά έλειπες 

μακριά. Περιμένω να μου 

τηλεφωνήσεις για να  

ανανεώσουμε το ραντε-

βού μας. 
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Της Μυρτώς Κοντοβά
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Μίλα Μου βρώμικα
Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Μυρτώ, σκάω μύτη σε μπαρ που 
είχα να πατήσω 2 χρόνια και 
ο κούκλος μπάρμαν με θυμά-
ται με το όνομά μου, ενώ είχα-
με συστηθεί μόνο ονομαστικά 

και παρόλο που τον είχα σβήσει από 
Facebook. Κερνάει εμένα και τη φί-
λη μου το γνωστό ποτό –που αφορά 
τη σεξουαλική ευχαρίστηση που μας 
προσφέρουν οι άντρες– και φεύγουμε 
κυρίες. 2 φορές έχω πατήσει μετά για 
να τον δω πάλι και τον ξαναέκανα φίλο 
στο fb. Την τελευταία, μάλιστα, ενώ με 
χαιρέτησε αμέσως και μου έριχνε συ-
νέχεια ματιές αρχικά, από ένα σημείο 
και μετά σημασία! Να σημειώσω ότι ή-
μουν σε παρέα 6 κοριτσιών. Τι να κάνω 
για να τον ρίξω και να μη φαίνομαι και 
λυσσάρα; Έχω σκαλώσει για τα καλά. 
Help me.

Ναι, γενικά δεν είναι και πολύ καλή ιδέα να 
πηγαίνετε για να φλερτάρετε  κουβαλώντας 
μαζί και όλο το λύκειο Ελληνίδων. Επιμείνετε 
στα μικρότερα σχήματα που βολεύονται πιο 
εύκολα στην μπάρα – στην οποία εννοείται ότι 
προτιμάτε να κάθεστε, αφενός γιατί είσαστε 
κορίτσι με άποψη και αφετέρου γιατί ο στόχος 
είναι σε απόσταση βολής. Το να «ρίξετε» έ-
ναν άντρα που δείχνει ότι σας γουστάρει, είναι 
σχετικά εύκολο στις μέρες μας: πιάνετε κου-
βέντα για την ξυλόσομπα που πήρατε πέρυσι 
και σωθήκατε, για το σπίτι σας που βγαίνει σε 
πλειστηριασμό, για τη σύνταξη του πατέρα 
σας που μειώνεται κι άλλο, για τα πανεπιστή-
μια που αν ανοίξουν γράψτε μου, για τον έξ-
τρα φόρο που θα πληρώσει ο παππούς σας 
επειδή έχει κοτέτσι στο χωριό κ.λπ. Μόλις τα 
ακούσει αυτά ο μπάρμαν (που στάνταρ έχει 
τα ίδια προβλήματα) θα τσιμπήσει άμεσα, θα 
αρχίσει να λέει το δικό του πόνο, σύντομα θα 
δείτε ότι συμφωνείτε σχεδόν σε όλα, θα πιεί-
τε κι ένα σφηνάκι παραπάνω για να το γιορ-
τάσετε, κι έτσι το αντιμνημονιακό επόμενο 
ραντεβού σας θα το ’χετε στο τσεπάκι. Καλή 
επιτυχία στον αγώνα σας. 

Υ.Γ. 1 Όμως το σκεφτήκατε καλά; Θέλετε να 
τα φτιάξετε με μπάρμαν και δη όμορφο; Μπαί-
νει ποτέ μόνο του το πρόβατο (εσείς) στο στό-
μα του λύκου (μπάρμαν); Θα πεθαίνετε στη 
ζήλια όταν μένετε σπίτι κι εκείνος θα φεύγει 
γιατί πρέπει να δουλέψει, θα ξεροσταλιάζε-
τε στην μπάρα πίνοντας τον άμπακο μέχρι να 
σχολάσει, θα κάνετε σεξ τις ώρες που οι άλλοι 
ξυπνάνε για τη δουλειά (ποια δουλειά; λέμε 
τώρα), θα σας γυρνάνε τα μυαλά όταν αργεί 
να γυρίσει, θα σκέφτεστε ότι ένα σωρό πορ-
νίδια τον πολιορκούν και θα τρώτε τα έπιπλα. 
Ζωή είναι αυτή;  
Υ.Γ. 2 Το γκομενικό με μπάρμαν είναι χειρό-
τερο ακόμα κι απ’ το γκομενικό με δημοσιο-
γράφο. 
Υ.Γ. 3 Πλάκα κάνω.

Εγώ: ο κλασικός τύπος της λογικής, που 
έχει την ψευδαίσθηση ότι τα έχει όλα 
υπό έλεγχο. Αυτός: μεγαλύτερος, πιο 
έμπειρος, πιο ενθουσιώδης, αλλά με τα 
θέματά του. Έπειτα από μεγάλο διάστη-
μα συναισθηματικού «χειμώνα» βρήκα 
στο πρόσωπό του την αφορμή να «α-
φυπνιστώ» και να αφεθώ, παρόλο που 
γνώριζα πως διαφέρουμε άρδην. Φυσι-
κά, οι συνέπειες ήταν ολέθριες…! Έκα-
να όλα όσα κορόιδευα στις σχέσεις των 
άλλων. Βγήκαν στην επιφάνεια φόβοι, 
ανασφάλειες, ψυχοσωματικά, καθώς 
έχασα τον έλεγχο της κατάστασης, ίσως 
για πρώτη φορά στη ζωή μου. Έπειθα 
τον εαυτό μου ότι μπορώ να το διαχειρι-
στώ και να αποδεχτώ τον άλλο γι’ αυτό 
που είναι, παρά το γεγονός ότι το σώμα 
μου με προειδοποιούσε για το αντίθετο. 
Και όλα αυτά για να μην το χάσω. Πήρα 
τη μεγάλη απόφαση να δώσω ένα τέλος, 
διότι άρχισα να αρρωσταίνω. Η λογική 
μου έλεγε να φύγω, η καρδιά μου έλε-
γε να μείνω. Άκουσα την πρώτη. Τό-
τε άρχισαν τα δράματα, οι κατινιές, τα 
κλάματα, τα καψουροτράγουδα… Δεν 
βοήθησαν καθόλου, το αντίθετο μάλι-
στα! Πλέον θεωρώ ότι όλα αυτά ήταν α-
φορμή να ξεκουνηθώ από το θρόνο μου 
και να δουλέψω με τον εαυτό μου, να 
καταλάβω τι σκατά συμβαίνει με μένα. 
Άρχισα να με προσέχω περισσότερο, α-
κούγοντας το μυαλό, την καρδιά και το 
σώμα μου και αποκτώντας πιο ειλικρι-
νή σχέση μαζί μου, κάνοντας ένα βήμα 
προς την «ενηλικίωση».
Λένε ότι ο έρωτας περνάει με έρωτα. Ο-
ψόμεθα! Θα περιμένω άλλα 5 χρόνια να 
βρεθεί κάποιος να μου γαμήσει το μυα-
λό. Ή μήπως θα πέσω πάλι με τα μούτρα 
κάνοντας τις ίδιες μαλακίες...

Δηλαδή, εννοείτε ότι όλα αυτά με την ενηλι-
κίωση και τη δουλειά με τον εαυτό σας τα πε-
τύχατε μόνος σας; Και μάλιστα, με αφορμή 
μια σχέση γεμάτη δράματα και κλάματα και 
υστερίες; Τι να πω, σας συγχαίρω και σας υπο-
λήπτομαι διότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο από 
το να ελέγξεις μια πεισματάρα καρδιά που 
βαράει το δικό της βιολί μέσα στο φεστιβάλ 
της Νεύρωσης. Έτσι όπως πάτε, στην τέταρτη 
σχέση θα είσαστε ο Φρόιντ. 

Μυρτώ μου, κλείνω 14 μήνες χωρίς δου-
λειά, χωρίς σχέση και χωρίς όρεξη για τί-
ποτα. Δεν έχω κάτι να ρωτήσω, απλώς η 
ίδια αναρωτιέμαι «πόσο ακόμα;». Φιλιά. 

Υπομονή. Τα πάντα θα λυθούν σε περίπου ένα 
χρόνο από τώρα, ακριβώς τη στιγμή που ο-
λόκληρη η χώρα θα συνδέεται με το δωρεάν 
ασύρματο wi fi του Σαμαρά και ένα ουράνιο 
φως θα μας λούζει όλους. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Σκέφτεσαι τους λογαριασμούς που έχεις να πλη-
ρώσεις, αναρωτιέσαι για το παρόν και το μέλλον 
της δουλειάς σου, έχεις σχέση –κάτι έχει ξεφου-
σκώσει–, δεν έχεις σχέση –κάτι σου λείπει–, θα 
’θελες για πέντε λεπτά να γίνεις Μπάτμαν να σώ-
σεις τον κόσμο. Και, ναι, έχεις πολλά να καταφέ-
ρεις ακόμα. Υπάρχει ένας αναστεναγμός στο φό-
ντο της ζωής σου τελευταία, αλλά και η δύναμη 
να κάνεις τον άνεμο κουβάρι. Να στο πω αλλιώς: 
είσαι ένας έφηβος που μελαγχολεί σε έναν κό-
σμο μεγάλων αλλά που είναι έτοιμος να δώσει 
ένα χαστούκι στο σύστημα και να κάνει αυτό που 
θέλει η ψυχή του. Πρακτικά: Η Πανσέληνος στον 
Ταύρο στις 17/11 σου λέει ότι περισσότερο από 
την τσέπη σου χρειάζεται να εντείνεις τη δημι-
ουργικότητά σου – εντάξει το κυνήγι του επιού-
σιου, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να κυνη-
γήσεις τα όνειρά σου και τις κλίσεις σου. Και μην 
ξεχνάς ότι όσο κι αν ένα κομμάτι της ψυχής σου 
θέλει να αποτραβηχτεί, ένα άλλο επείγεται να 
βγει έξω, να συναντήσει ανθρώπους, να μιλήσει 
για δουλειές, να ερωτευθεί σαν να μην υπάρχει 
αύριο. Μην το σκέφτεσαι – έξω είναι η ζωή.  

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Ζωή είναι να ρισκάρεις κάθε τόσο. Η ζωή δεν εί-
ναι στάσιμη. Η ζωή είναι αλλαγές. Προχωράμε. 
Δεν μπορείς καθισμένος/η πίσω από ένα τζάμι 
να τη βλέπεις να κοχλάζει απέξω και να μελαγχο-
λείς. Η Σελήνη στο ζώδιό σου, όπου βρίσκεται και 
ο Νότιος Δεσμός, κονταροχτυπιέται με τον Ήλιο 
ακριβώς απέναντί της στον Σκορπιό (Πανσέλη-
νος, 17/11), που βρίσκεται και ο Κρόνος. Το μή-
νυμα είναι σαφές και πιεστικό: Ξεκόλλα από ό,τι 
ΔΕΝ προχωράει, σε αφήνει δυσαρεστημένο, δεν 
σε ωφελεί, λιμνάζει, σε κρατάει δέσμιο στο πα-
ρελθόν. Σπάσε αυγά. Μην αφήσεις τη σκοτεινή 
πλευρά του Ταύρου (υλισμό, στενοκεφαλιά και 
φόβο της αλλαγής) να σε ακινητοποιεί. Επίσης 
χρειάζεται να αναλάβεις το δύσκολο καθήκον, 
όχι να αποφασίσεις ποιες σχέσεις θα κρατήσεις 
και ποιες θα αφήσεις πίσω σου –αυτό είναι το εύ-
κολο κομμάτι–, αλλά με ποιους θα βαθύνεις τη 
δέσμευσή σου για τα επόμενα χρόνια – συναι-
σθηματικά ή επαγγελματικά. Βγες για λίγο από 
το κεφάλι σου κι αν κάποιος σου προσφέρει μια 
καλή συμβουλή άκουσέ την προσεκτικά. Α, ναι: 
Σταμάτα να λειτουργείς σαν να είσαι μόνος/η 
σου, αν δεν είσαι μόνος ή μόνη σου.   
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Ο Ποσειδώνας, που επανέρχεται σε ορθή πορεία 
(από 13/11) –επηρεάζοντας τους γεννημένους 
κυρίως του Μαΐου, όπως και ωροσκόπους Δι-
δύμους, ή άλλους πλανήτες, στις αρχές των Δι-
δύμων–, με μια φράση σημαίνει την επιθυμία να 
ενωθείς με κάτι μεγαλύτερο από σένα. Παρόλο 
που συχνά λέμε ότι θέλουμε «να βρούμε τον εαυ-
τό μας», με τον Ποσειδώνα συμβαίνει ακριβώς το 
αντίθετο: ενισχύει την επιθυμία να χάσουμε τον 
εαυτό μας, να επιστρέψουμε στην «ωκεάνια», 
όπως την ονόμασε ο Φρόιντ, αίσθηση της πραγ-
ματικότητας. Έτσι, με τον Ποσειδώνα έρχεται μια 
ιδέα, ένας έρωτας, μια νέα δουλειά, ένας στόχος, 
ένα σκοπός, μια προοπτική για να δημιουργήσει 
την ψευδαίσθηση της ενότητας με κάτι υπέροχο 
που μας συνεπαίρνει. Και απογοητευόμαστε. Για-
τί πάντα οι φαντασιώσεις, οι αυταπάτες, η μαγεία 
και οι άνθρωποι ηττώνται από την πραγματικότη-
τα. Δεν μπορείς όμως να μην υποκύψεις σε αυτές 
τις στιγμές της έκστασης, όσο κι αν ξέρεις ότι στο 
τέλος υπάρχουν δάκρυα και «τι κρίμα!». Υ.Γ. Στην 
Πανσέληνο στις 17/11 μην επιτρέψεις στον εαυ-
τό σου σκέψεις για το πόσο πολύ σε έχουν στύ-
ψει αφεντικά και σχέσεις, για το πόσο πολύ σου 
δυσκολεύουν την επέλαση, για τις αντιξοότητες 
που επικρατούν στη δουλειά σου, για το πόσο 

κοντά βρίσκεσαι στα πρόθυρα της υπερκόπωσης 
και για το πόσοι θέλουν να σε δουν να πέφτεις 
τρέχοντας στη μετ’ εμποδίων κούρσα. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Η Αφροδίτη στον Αιγόκερω σου προσφέρει την 
ευχαρίστηση που σου δίνουν οι άνθρωποι που σε 
ενδιαφέρουν όταν κολακεύουν τη δύναμη και την 
αντοχή σου. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μπαίνουν 
σε καλύτερη φάση. Δημιουργούνται γέφυρες εκεί 
που πιθανόν υπήρχαν ρήγματα και μεγαλύτερη ά-
νεση σε σχέσεις που δεν ήξερες μέχρι τώρα πώς 
να χειριστείς. Ωστόσο με την Πανσέληνο στον 
Ταύρο (17/11) δεν είναι σίγουρο –όσο κι αν υπο-
δυθείς ότι διαθέτεις αδύναμη μνήμη– ότι μπορείς 
να συγχωρήσεις  κάποιον/α/ους κάνοντας ότι δεν 
συνέβη τίποτα. Διαθέτεις Μνήμη, και μάλιστα επι-
λεκτική, σε ό,τι συναισθηματικά θετικό ή αρνητικό 
σού έχει συμβεί από τη μέρα της γέννησής σου. 
Αν η ένταση της δουλειάς μπορεί να σε αποσπάσει 
από σχέσεις που το λιγότερο σε μελαγχολούν και 
το περισσότερο σε κάνουν έξαλλο, έχει καλώς. 
Δεν βγάζεις που δεν βγάζεις άκρη με τις σχέσεις, 
τουλάχιστον φρόντισε ώστε η εργασιοθεραπεία 
να σου αποφέρει κέρδος. Αν ούτε η εργασία δεν 
σε ηρεμεί, κάνε γιόγκα. Υ.Γ. Το μήνυμα που εκπέ-
μπεις πάντως είναι ένα: ΑΓΑΠΑΤΕ ΜΕ. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ναι, η εποχή δεν έχει μεγάλους ήρωες, αστρα-
φτερή γοητεία, δυνατά αισθήματα. Κι είναι και 
ο Κρόνος που τα κάνει όλα ακόμα πιο γήινα, πιο 
ρεαλιστικά, πιο πραγματικά. Η Πανσέληνος στον 
Ταύρο (17/11) σου υπενθυμίζει για άλλη μια φο-
ρά ότι όσο κι αν η επαγγελματική ζωή παραμένει 
ένα ζητούμενο, αυτό που επείγει είναι η συναι-
σθηματική σου κατάσταση. Παραφράζοντας το 
«δος μοι πα στω και ταν γαν κινάσω» του Αρχιμή-
δη, «δώσε μου σημείο να στηριχθώ και θα κινή-
σω τη Γη», σε «δώσε μου κάποιον/α να στηριχτώ 
και θα κερδίσω τον κόσμο», χρειάζεσαι επειγό-
ντως έναν άνθρωπο που να θεωρήσεις οικογέ-
νεια και σπίτι σου. Αν χρειάζεται να μετακινηθείς, 
να αλλάξεις σπίτι, ακόμα και πόλη ή χώρα, αυτή η 
επιλογή μπορεί να δημιουργήσει μια καινούργια 
προοπτική στη ζωή σου. Ναι, εντάξει. Δείχνεις 
πάντα ένας άψογος επαγγελματίας, επιτυχημέ-
νος, ταλαντούχος, μοναδικός. Όμως πώς νιώ-
θεις όταν, γυρνώντας στο σπίτι φωνάζεις: «Είναι 
κανείς εδώ;», χωρίς να παίρνεις απάντηση; 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Μην ξεχνάς ότι με τον Άρη στο ζώδιό μας ανε-
βαίνουν τα ποσοστά εγωισμού. Φυσικά και δεν 
υπάρχει τίποτα το παράλογο ό,τι ζητάμε, μία στο 
τόσο, να μας δίνεται. Σημείωση: Αν όμως ζητάμε 
για πολύ καιρό και οι άλλοι αδιαφορούν, τότε υ-
πάρχει η περίπτωση έκρηξης. Ε, ναι, δεν γίνεται 
να είσαι με ανθρώπους που σε γράφουν συνεχώς 
στα παλιά τους τα παπούτσια και εσύ να τους αντι-
μετωπίζεις στωικά. Όπως λέει η παροιμία «πολλές 
φορές πάει η στάμνα για νερό, μία όμως πάει και 
δεν γυρίζει» – σπάει. Παρόλα αυτά και πριν πάρεις 
οριστικές και δραστικές αποφάσεις, σκέψου και 
το ενδεχόμενο οι σχέσεις ζωής να είναι ικανοποι-
ητικές υπό τον όρο να μην απογοητεύεσαι εάν κά-
ποιος/α που σε ενδιαφέρει δεν ενδιαφέρεται για 
σένα με τον ίδιο τρόπο. Όπως και να ’χει, η Αφρο-
δίτη στον Αιγόκερω σε κάνει προσηνή, ανοιχτό 
και ευαίσθητο στο περιβάλλον και στους ανθρώ-
πους γύρω σου: όταν αγαπάς, δένεσαι. Πρόσεχε 
τι εύχεσαι… Ίσως τώρα εισακουστείς.  

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η Αφροδίτη στον Αιγόκερω σε στρέφει προς το 
σπίτι και την οικογένεια, ή σε αυτούς που αισθά-
νεσαι οικογένεια και είναι οι δικοί σου άνθρωποι. 

Η διάθεση γίνεται νοσταλγική, συναισθηματική, 
ευγενική, δεκτική. Αν είσαι με κάποιον/α ουσι-
αστικά και ολόψυχα συνειδητοποιείς ότι είσαι 
τυχερός/ή, με την προϋπόθεση ο Ουρανός να 
μη σε έχει τρελάνει με κάποιον/α που έχεις και 
δεν έχεις, που ήρθε αλλά έφυγε, που ήρθε και 
εξαφανίστηκε, που φαινόταν για «γάμος» αλλά 
δεν ήτανε να γίνει. Αν δεν υπάρχει κανείς από την 
άλλη πλευρά, αισθάνεσαι έντονα την απουσία. 
Βεβαίως υπάρχει πάντα ο Άρης στην Παρθένο 
που κάνει τον απολογισμό της ζωής σου βαρύ 
– επιμένεις κυρίως στα λάθη που έχεις κάνει κρι-
τικάροντας αυστηρά τον εαυτό σου και στα ερω-
τικά φαντάσματα που έρχονται τις νύχτες για να 
σε μελαγχολήσουν ή για να σε κάνουν έξαλλο/η, 
ακόμα κι αν απέχεις χρόνια από το χωρισμό. Μην 
το κάνεις αυτό στον εαυτό σου – ΜΗΝ.   

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Κάποιες διαπιστώσεις: Ακόμα και με τον Κρόνο στο 
ζώδιό σου δεν έχεις μπει –ούτε πρόκειται– στον 
πειρασμό να αποσυρθείς σε μια γωνία τρώγοντας 
τα νύχια σου, περιμένοντας πότε θα εμφανιστεί ο 
από μηχανής θεός. Είσαι Σκορπιός και όταν δου-
λεύεις είναι για ένα σκοπό: Για να πετύχεις. Τελεία. 
Φυσικά με παρούσα και την Πανσέληνο (17/11) 
είναι εποχή ρεαλιστικών δια-
πιστώσεων: Πού είναι ο Άλλος 
κι αν είναι γιατί αισθάνομαι μό-
νος/η; Και η χαρά; Δεν υπάρχει 
τίποτα το μεμπτό στη διασκέ-
δαση που περιέχει και μικρές 
υπερβολές. Όλοι χρειαζόμαστε 
το ρυθμό και τον έρωτα, αλλά 
πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος/η 
να αντιμετωπίσεις το επώδυνο 
hangover της επόμενης μέρας, 
αν παρασυρθείς από το αλκοόλ 
ή από έναν έρωτα που δεν υπο-
λόγισες καλά τις συνέπειές του. 
Αλλά πάλι… μερικές φορές 
πέφτοντας στον γκρεμό συνει-
δητοποιείς ότι είσαι τυχερός/ή. 
Μπορείς να πετάξεις. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Ίσως λόγω Κρόνου στον Σκορπιό (που βρίσκεται 
κυριολεκτικά πίσω από την πλάτη σου) αισθάνε-
σαι πολλές φορές ότι ο κόσμος σου καταρρέει. 
Ότι καταπιέζεις τις ανάγκες σου, ότι για αλλού ξε-
κίνησες και αλλού η ζωή σε πάει, ότι τα αισθήματα 
δεν είναι όσο φωταγωγημένα όσο θα ήθελες ή ότι 
οι σχέσεις είναι άτονες. Η διέλευση του Κρόνου 
στον Σκορπιό αποτελεί για σένα μια αργή, μακρό-
συρτη διαδικασία κατά την οποία ένας πολυετής 
κύκλος ζωής τελειώνει. Όταν το 2015 ο Κρόνος 
μπει για τα καλά στο ζώδιό σου θα ξεκινήσει ένας 
νέος κύκλος. Μέχρι τότε συνειδητοποιείς σταδι-
ακά ότι ολόκληρες πλευρές του χαρακτήρα σου, 
απόψεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές που θεω-
ρούσες αναπόσπαστα κομμάτια του εαυτού σου 
δεν έχουν την ίδια ανταπόκριση από τους άλλους, 
δεν δημιουργούν τα ποθητά αποτελέσματα, δεν 
ισχύουν πια. Αρχίζεις με λίγα λόγια να αντιλαμ-
βάνεσαι ότι αν θέλεις να πετύχεις –σε σχέσεις, 
εργασία, σχέδια κ.λπ.– θα πρέπει να αλλάξεις τα 
πάντα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρεις 
ΠΩΣ να το κάνεις. Αυτή η Πανσέληνος στον Ταύρο 
(17/11) τονίζει για ακόμα μια φορά την αίσθηση 
του κύκλου που ολοκληρώνεται – πετώντας τη 
«σαβούρα», το αερόστατο ανεβαίνει πιο ψηλά.     

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Αυτοί που σε κριτικάρουν για εσωστρέφεια, για 
έλλειψη ανοχής στην κριτική και αργές συναισθη-
ματικές αντιδράσεις δεν ξέρουν πόσο εξαιρετική 
ποιότητα χιούμορ διαθέτεις – εντάξει, το χιούμορ 
σου είναι στεγνό και κυνικό, αλλά ακριβείας και 

ευθύβολο. Τον τελευταίο καιρό 
μάλιστα προσπαθώντας να ικανοποιήσεις τους 
πάντες (και κυρίως τους πολύ κοντινούς ανθρώ-
πους ή την οικογένειά σου) μπέρδεψες το παρόν 
με το παρελθόν, κουράστηκες, κάηκες. Οπότε κα-
νείς δεν μπορεί να σε κατηγορήσει τώρα για μα-
ταιόδοξο επειδή επικεντρώνεσαι στα θέλω σου, 
στις ορέξεις σου, στην εμφάνισή σου και στην ε-
πιθυμία σου να αρέσεις – ναι, να αρέσεις, να είσαι 
όμορφος/η, να σου κάνουν κομπλιμέντα. Θέλεις 
αγκαλιές (όχι φυσικά δημόσια), δείπνα για δύο, 
σαββατοκύριακα σε καλά ξενοδοχεία, δώρα και 
ό,τι ονομάζεται πολυτέλεια της καθημερινής ζω-
ής. Δεν χρειάζεσαι ένα σκέτο «σ’ αγαπάω», χρειά-
ζεσαι και τις υλικές χειρονομίες για να το αισθαν-
θείς καλύτερα. Αν ΔΕΝ στα δώσουν, πρόσφερέ 
τα εσύ στον εαυτό σου. Α, και δεν είναι ποινικό 
αδίκημα μια στις τόσες να ζητάς δυνατά. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Με τον Άρη να πυρπολεί τη λίμπιντο –όσο κι αν 
χαμηλώνεις τα μάτια και ορκίζεσαι στη μονογα-
μία– η αφοσίωσή σου σε ένα μόνο άνθρωπο σου 

προκαλεί πιθανόν ένα παρα-
τεταμένο χασμουρητό. Έτσι 
όπως τα τύμπανα των πειρα-
σμών χτυπάνε είναι τρομερά 
δύσκολο να αγνοήσεις τους 
πειρασμούς και οτιδήποτε σε 
κάνει να νιώθεις ζωντανός. Μια 
συμβουλή: Παίξε όσο θέλεις. 
Αυτό που δεν πρέπει να κάνεις 
είναι να ξεκινήσεις κάτι που δεν 
θα το ολοκληρώσεις ή δεν θα 
το φτάσεις μέχρι το τέλος του. 
Επίσης ο Άρης πυρπολεί και τα 
οικονομικά σου – δηλαδή τα 
κατακαίει. Επιπλέον, με την Α-
φροδίτη στον Αιγόκερω οι δι-
απροσωπικές σχέσεις αποκα-
θίστανται όπου υπήρχε ρήγμα, 
αναζωογονούνται όπου υπήρ-

χε πλήξη, δημιουργούνται και υπόσχονται εκεί 
που δεν υπήρχαν. Επανάληψη μήτηρ μαθήσεως: 
Μιλάμε πάντα για σχέσεις που δεν περικλείνουν 
τρίτο, όσο κι αν χαμογελάς στο σλόγκαν «δύο σε 
μια σχέση είναι κανείς», που προφανώς το κυκλο-
φόρησε υδροχόος. 
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Μόνος ή μαζί; Επίθεση ή τακτική υποχώρηση; Με 
τελεσίγραφο ή με διαπραγματεύσεις; Ανακωχή ή 
διαιτησία; Επιβιώνω ή μοιράζομαι; Αυτά είναι με-
ρικά από τα ερωτήματα που καλείσαι να απαντή-
σεις όλες αυτές τις εβδομάδες και να διαλέξεις 
αναλόγως και τη δράση σου. Το σίγουρο είναι ότι 
στα οικονομικά, παρά τις δυσκολίες, η πίεση σε 
ενθαρρύνει να βρεις τρόπους για να εξελίξεις τη 
δουλειά σου ή να δρομολογήσεις το επόμενο βή-
μα σου. Η τελική ερώτηση είναι: Μπορεί η αγάπη 
να είναι σταθερή και ανθεκτική όταν πέφτει στα 
βράχια; Υ.Γ. Αυτός που είπε για σένα ότι σε όλη 
σου τη ζωή «σε τραβάει ένας συγκεκριμένος τύ-
πος συντρόφου, ο λάθος» είναι υπερβολικός. Εί-
ναι; Υ.Γ. 2 Ο Ποσειδώνας γυρίζει σε ευθεία πορεία 
επηρεάζοντας ξανά τους γεννημένους του Φε-
βρουαρίου: Ελπίζοντας ότι δεν έχεις παρασυρθεί 
από αυταπάτες ίσως χρειάζεται για άλλη μια φο-
ρά να σου επισημανθεί ότι η Χώρα του Παραμυ-
θιού είναι ένα υπέροχο μέρος για να αφήνεις τη 
φαντασία σου να καλπάζει, αλλά όταν θεωρείς 
ότι η πραγματική ζωή μπορεί να χωρέσει σε αυτή 
τότε αντιμετωπίζεις τη Χώρα του Ποτέ Ποτέ. A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Τοξότη, πού είσαι; Χάθηκες. 

Κ Υ Κ ΛΟΦΟΡΕ Ι

Ο ΓιώρΓος ΠανοΠουλος σε καθημερινή επικοινωνία στο cosmictelegram.gr
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