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Τι γεύση 
έχει η Αθήνα;
Street food, στέκια,

Fοοd Blogging, 
πρόσωπα, τάσεις

Eπιμέλεια: Νενέλα Γεωργελέ
             σελ. 14

ΜπορούΜε να λεΜε
 gay τον Καβαφη; 

ο Δημήτρης παπανικολάου μπορεί 
Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, 

σελ 34

O ΖωρΖ πιλαλι 
σε νεεσ περιπετειεσ
Του Μάκη Μηλάτου, σελ. 40

ο πανοσ Κούτρασ Μασ 
ανοιγει τO «Xenia» τού  
Του Γιώργου Κρασσακόπουλου, σελ. 8
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν. Στις 26 ήταν όλοι στα γραφεία 

τους και η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Με κάποιο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ κα-

ταφέρνει να μετατρέπει ακόμα και τις νίκες σε ολίγον ήττες. Φταίει 

που έχει μετατρέψει την πολιτική σε κάτι άλλο το οποίο μοιάζει 

περισσότερο με βιντεοπαιχνίδι παρά με παραγωγή προτάσεων και 

λύσεων στα προβλήματα της κοινωνίας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν 

είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και τα προβλήματα θα λυθούν ακριβώς 

επειδή θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Η ζωή γίνεται μια συνεχής 

μάχη με αίτημα τις εκλογές, δηλαδή την τελική επικράτηση του 

καλού απέναντι στο κακό. Εμείς ή αυτοί. Τότε εμείς, χωρίς τους 

αυτούς, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας στην ηγεσία της Ευρώπης 

που θέλει υποτελείς κυβερνήσεις, και επειδή είμαστε ηρωικότεροι 

θα τους φοβίσουμε και θα κάνουν ό,τι θέλουμε. Και τι θέλουμε; Να 

γίνουν όλα όπως ήταν πριν, αφού το μνημόνιο φταίει για την κρίση. 

Αν αφαιρέσεις το go back κυρία Μέρκελ, από τον ΣΥΡΙΖΑ μένει ο Κ. 

Καραμανλής. Το ένδοξο 2009. Η χρονιά της χρεοκοπίας. 

Διαρκείς εκλογές, όπως διαρκής επανάσταση. Όταν η πολιτική 

απομειώνεται από προτάσεις, η εκλογική επικράτηση μετατρέπε-

ται σε αυτοσκοπό. Την επόμενη μέρα των εκλογών, ο αρχηγός της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούσε από τον Πρόεδρο εκλογές. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ νικάει γιατί η κυβέρνηση χάνει, πέφτουν τα ποσοστά της 

περισσότερο. Δεν αυξάνει τις δυνάμεις του, γιατί όταν τα αιτήματα 

της κοινωνίας είναι σταθερότητα, συνεργασίες, όχι εκλογές, απα-

ντάει με περισσότερες εκλογές, νέα πόλωση, αύξηση της έντασης. 

Η αντιμνημονιακή ρητορική επιβάλλει ένα διαρκή παροξυσμό, 

έκτακτες καταστάσεις, εμπόλεμη ατμόσφαιρα. Μια συνεχή προσο-

μοίωση πολέμου, ένα παιχνίδι με διαδοχικές πίστες μέχρι την τελική 

νίκη. Δεν υποψιάζονται καν ότι τα προβλήματα αρχίζουν με τη νίκη. 

Θρίαμβος. Χάσαμε μόνο 3-0. Έγραφε μια αθλητική εφημερίδα μετά 

από ένα παιχνίδι ελληνικής ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ 

οφείλει την ύπαρξή του στην πολιτική της κυβέρνησης και η κυβέρ-

νηση διασώζεται επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τέτοια αντιπολίτευση. Σ’ αυ-

τή τη χώρα όλοι νικάνε χάνοντας. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στις ε-

κλογές, ούτε στην πολιτική πίεση της αντιπολίτευσης. Βρίσκεται στο 

ότι κάθε μήνα συσσωρεύεται άλλο 1-1,5 δις ανείσπρακτοι φόροι. Η 

συνταγή της αφαίμαξης δεν αποδίδει άλλο και κανείς δεν φαίνεται 

διατεθειμένος να την αλλάξει. Η κυβέρνηση ναυαγεί ακόμα και σε 

μια περιφερειακή ρύθμιση για τις λαϊκές αγορές. 

Το Ποτάμι της (ήρεμης) Οργής. Ακόμα και αν σταμάταγε εδώ, το 

Ποτάμι του Σ. Θεοδωράκη πρόσφερε ήδη ευεργετικά στοιχεία στην 

πολιτική σκηνή. Απευθύνθηκε στις εφεδρείες της ελληνικής κοι-

νωνίας, ζήτησε από τους πολίτες να κινητοποιηθούν και να παρέμ-

βουν για να ανανεώσουν το φθαρμένο πολιτικό προσωπικό. Έδειξε 

ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος για να εκφράσεις την απελπισία, την 

οργή, τη δυσαρέσκεια. Όχι το μίσος, αλλά η δημιουργία. Αλλάζουμε 

τη χώρα, δεν την γκρεμίζουμε, είπαν. Έβαλαν δηλαδή μια διαχω-

ριστική γραμμή με την αυτοκαταστροφική λογική, τις συμμορίες, 

τον απομονωτισμό, τον αντιευρωπαϊσμό. Μίλησαν για αλλαγές την 

ώρα που το πολιτικό σύστημα επιχειρεί την αναπαλαίωση, νοσταλ-

γεί το 2009. Έδωσαν μια θετική διέξοδο στους απογοητευμένους, 

μίλησαν για πρώτη φορά θετικά, την ώρα που η «αντιμνημονιακή» 

αντιπολίτευση μιλάει μόνο αρνητικά και καταστροφολογικά. Τέλος, 

είπαν και κάτι πολύ πολιτικό, τι ειρωνεία, αυτοί που τους κατηγορού-

σαν ότι είναι απολίτικοι. Ότι, δηλαδή, στα σημερινά προβλήματα της 

Ευρώπης και ιδίως της Ελλάδας του κρατισμού και του πελατειακού 

μηχανισμού δεν επαρκούν λύσεις με ένα πρόσημο, δεξιό ή αριστε-

ρό, χρειάζεται σύνθεση προτάσεων. Ένα ελληνικό left liberal. Στη 

χώρα της ψεύτικης ταμπέλας και των συνθημάτων ήταν επόμενο ο 

ιδρυτής του κόμματος να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή επίθεση. 

Δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο, δεν έχει ξανασυμβεί πολιτικός να 

αντιμετωπίσει τέτοια προσωπική επίθεση που να αμφισβητεί ευ-

θέως την προσωπική και ηθική του υπόσταση. Οι εχθροί μας καμιά 

φορά μας καθορίζουν, είπε το Ποτάμι και είχε δίκιο. 

Τι είναι προοδευτικό σήμερα; Η επανεκλογή Καμίνη και Μπουτά-

ρη μπορεί να είναι πολύ σημαντική για το δρόμο που θα ακολου-

θήσει η χώρα μας. Γιατί τώρα δεν υπερψηφίστηκε απλώς μια ιδέα, 

αλλά και η υλοποίησή της την πρώτη τετραετία. Οι δύο δήμαρχοι 

των μεγάλων πόλεων, ο καθένας στα προβλήματα που είχε κυρίως 

η δική του πόλη, αντιμετώπισαν την κατάσταση αδιαφορώντας 

για κάθε χρώματος ιδεοληψία, έκαναν τη δουλειά, έδωσαν λύσεις, 

κράτησαν την πόλη τους ζωντανή. Χωρίς ταμπέλες, χωρίς άγονες 

αντιπαραθέσεις, χωρίς θρήνους και οδυρμούς, χωρίς «πόλεμο 

ενάντια στη θηριωδία των μνημονίων». Πόλεμο δηλαδή έκαναν 

στα προβλήματα και όχι στο παραπειστικό θέατρο σκιών που έχει 

καταντήσει η ελληνική πολιτική σκηνή. Έδειξαν έτσι στην πράξη τι 

είναι προοδευτικό σήμερα και τι συντηρητικό με όποια ταμπέλα κι 

αν εμφανίζεται. Η πολιτική τους παρουσία είναι παρακαταθήκη για 

τη δημιουργία ενός προοδευτικού ρεύματος αναγέννησης. 

Dry, με μια Ελιά. Μπορεί η κίνηση των 58 να μην είχε την απήχη-

ση που ήθελαν οι εμπνευστές της, έδειξε όμως ότι αποτέλεσε το 

εναρκτήριο λάκτισμα, άνοιξε το παιχνίδι. Παρά τις δυσοίωνες προ-

βλέψεις περί εξαφάνισης του χώρου, διατήρησε δυνάμεις και έχει 

νέες ευκαιρίες. Είναι προφανές ότι παρά τις επιθυμίες πολλών, ο 

κεντροαριστερός χώρος ούτε μπορεί να εξαφανιστεί, ούτε να υπο-

κατασταθεί από άλλες δυνάμεις, που δεν είναι κεντροαριστερές. 

Είναι αστείο, αλλά το ΠΑΣΟΚ που κατά την κοινή πεποίθηση ήταν 

το πιο βεβαρημένο με πρακτικές του παρελθόντος κόμμα, έδειξε 

μεγαλύτερη τόλμη και αυτό πρέπει να του πιστωθεί. Το πρόβλημα 

με τη σοσιαλδημοκρατία όμως δεν είναι μόνο τεχνικό, αυτονόητης 

συνένωσης δυνάμεων. Είναι και πολιτικό. Πρέπει να επανεφεύρει 

τον εαυτό της, ο κρατισμός, η υπεράσπιση των συντεχνιών και των 

πελατειακών δικτύων είναι αρμοδιότητα άλλου κόμματος τώρα. 

Ψήφισε ακόμα όσο υπάρχει κόμμα. Η ΔΗΜΑΡ έπαιξε έναν ιστορικό 

ρόλο αυτή την περίοδο και η πατρίς ευγνωμονούσα μπορεί να της 

απονείμει τώρα τιμές. Έδειξε με τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση 

ότι η συνεργασία με την Ευρώπη, η διατήρηση της χώρας στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, η διάσωση στα πλαίσια του δυτικού κόσμου και όχι 

της πλατείας Ταχρίρ, είναι υπόθεση εθνική και όχι κομματική. Την 

προσφορά της όμως αυτή την αντάλλαξε μόνο με λάθη. Οδήγησε 

στις επαναληπτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2012 γιατί δίσταζε. Εκλο-

γές που επέβαλαν το πολιτικό σκηνικό μέχρι σήμερα, άλλαξαν τους 

συσχετισμούς δυνάμεων τεχνητά, εξαιτίας του εκλογικού νόμου. 

Αποχώρησε από την κυβέρνηση επίσης χωρίς πραγματικό λόγο, 

επικαλούμενη το κλείσιμο της ΕΡΤ. Πρέπει να είναι παγκόσμια πρω-

τοτυπία σε μια χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μια κυβέρ-

νηση να κλυδωνίζεται για ένα κανάλι. Αρνήθηκε τη συμμετοχή της 

στη δημιουργία της μεγάλης κεντροαριστεράς. Και κατέληξε με ένα 

τραγικό φινάλε που έδειχνε αμήχανο καιροσκοπισμό, την ώρα που 

αρνιόταν τη συμμετοχή της στην Ελιά υποδεχόταν τα υπόλοιπα του 

παπανδρεϊσμού σε στιλ μεταγραφών. Το αποτέλεσμα ήταν προδια-

γεγραμμένο. Κάθε στροφή πέταγε και μερικούς επιβάτες έξω. 

Η Γέφυρα (των στεναγμών). Οι φιλελεύθεροι πλήρωσαν το προ-

πατορικό αμάρτημα, τότε που έχασαν την ευκαιρία στις προη-

γούμενες εκλογές να γίνουν ενωμένοι, μια υπαρκτή δύναμη του 

6%. Έκτοτε παρά την επιμονή τους δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν 

ξανά τέτοιο μέγεθος και η παρουσία τους στις εκλογές ήταν απο-

γοητευτική. Όμως πρέπει και σ’ αυτούς να αποτίσουμε ένα φόρο 

τιμής. Γιατί στη χώρα του κυρίαρχου κρατισμού, σε μια κοινή γνώ-

μη γαλουχημένη πελατειακά, επέμειναν χωρίς καμία υπεκφυγή 

να υπερασπίζονται την κοινή λογική. Χωρίς εκπτώσεις, πράγμα 

που κανείς άλλος δεν τολμάει να κάνει.   

Είναι τρελός, είναι τρελός ο πρόεδρός. Όσο το πολιτικό σύστημα 

συνεχίζει να λειτουργεί με μισές αλήθειες, με παραποίηση της 

πραγματικότητας, με τυχοδιωκτισμό, περίεργες δυνάμεις θα προ-

ωθούνται στο κέντρο της πολιτικής σκηνής αδιαμεσολάβητα. 

Υπόδικοι θα ασκούν πολιτική, κατηγορούμενοι θα εκλέγονται δή-

μαρχοι, καταδικασμένοι θα ιδρύουν κόμματα, φοροφυγάδες θα 

διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, συμμορίες της νύχτας θα μετα-

τρέπονται σε παραστρατιωτικές κομματικές πτέρυγες, οικονομικά 

συμφέροντα θα ελέγχουν πόλεις. Το εκλογικό σώμα, διαβρωμένο 

από δεκαετίες πελατειακών σχέσεων και από χρόνια «αντιμνημο-

νιακού» ανορθολογισμού, είναι ευάλωτο, μπερδεμένο και χωρίς 

αντιστάσεις. Το στοίχημα αν θα γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα ή Κολομ-

βία της Μεσογείου δεν έχει κριθεί ακόμα. 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. Αργυροπούλου, 
Γ. Βαλλιανάτος, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης,  

Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Ν. 
Δαμίγου - Παπώτη, Γ. Δημητρακόπουλος, N. Zαχαριά-

δης, Μ. Ζουμπουλάκη, Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανικολού, Σ. 
Καρρά, M. Kοντοβά, Κ. Κουκουμάκας, Σ. Κραουνάκης, Γ. 
Κρασσακόπουλος, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Γ. Kωνσταντινίδης, 

Λ. Λαζόπουλος, M. Λεάνης, Β. Ματζάρογλου, Π. Μένε-
γος, M. Mηλάτος, Θ. Μήνας, Λ. Μητσάκου, Ι. Μπλάτσου, 
Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. Παναγοπούλου, Γ. Πανόπουλος, Δ. 
Παπαδόπουλος, Στ. Παπασπύρου, Γ. Παυριανός, Μ. Πι-
τένης, K.Ρήγος, E. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Α. Σωτηρέλλος, 
Π. Τατσόπουλος, Κ. Τζήκας, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tριαντα-
φύλλου, Σ. Tσιτσόπουλος, Δ. Φύσσας, Θ. Χειμωνάς, Λ. 

Χουρμούζη, Μ. Κοραχάη, Α. Μυλωνά, Κ. Βνάτσιου

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, Αγγελική Νικολάρη,  

Ελένη Μπεζιριάνογλου

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Digital Advertising Manager:  

Αναστασία Μπαφούνη 
Key Account Managers: Ρένα Πανταλέων

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Γιώργος Απέργης, Νίκος Δαμδημό-
πουλος, Δημήτρης Καλαμάρης, Θεοδώρα Θεμελή,  

Ελεονώρα Βερυκοκίδη  
Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market: 

Μαρία Αυγερινού marketing@athensvoice.gr

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού,  

Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

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
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Η ΚΑΚΚΑβιΑ
Ένας λούτσος, μια ζαργάνα

και μαζί τους το φαγγρί
έπιναν μια γκουαράνα

στην ταβέρνα «Το Γρι-Γρι»

Δίπλα ένας μπακαλιάρος
που ’χε κάνει υπουργός

φώναζε να φύγει ο σπάρος
το καπόνι κι ο σαργός

Σε μιαν άκρη τα σαφρίδια
χτένιζαν τους αχινούς

και ζωγράφιζαν τα φρύδια
σε γαρίδες κι αστακούς 

Στο τραπέζι μια μουρμούρα
που δεν έβρισκε εραστή
έβριζε μια κουτσομούρα

κι ένα χέλι τραβεστί

Οι παμπόνηρες σαρδέλες
πούλαγαν σε μια χειλού
για μεταξωτές κορδέλες
κάτι φύκια του γιαλού 

Διάβαζε τα ποιήματά του
δυνατά ο σολομός

και καθόντουσαν κοντά του
γαύρος, χάνος και ροφός 

Μόλις μπήκε το καλκάνι
του την ’πέσαν οι σουπιές

τον κερνάγανε μελάνι
και του ’λεγαν όλες «πιες!»

Τότε βγήκε μια σμέρνα
κι είπε σ’ όλους φωναχτά: 

«Έρχεται η Μανταλένα
να ψαρέψει στα ανοιχτά!»

Τρέχανε οι αθερίνες
να γλιτώσουν το κακό

πεσκανδρίτσες και σκορπίνες
είχαν πάθει πανικό

Ήρθε η βάρκα έγια-μόλα
και τους μάζεψε παιδιά

και μετά στην κατσαρόλα
’γίναν όλοι κακκαβιά

«Ξέρεις πώς είναι τα 
μαλλιά στις γριές, όταν η βαφή 

είναι χαλασμένη; ΑΥΤΟ το μοβ θέλω 
να κάνω».(Κορίτσια με piercing συζητούν. Athens 

Tattoo Convention, Σάββατο μεσημέρι, Τάεκβο-
ντό, Φάληρο)

«Φτάνει, δεν θέλω 
άλλα. Μου φτάνουν».

(Παππούς 80-και-βάλε, καθώς του δίνουν τα 
40-και-βάλε ψηφοδέλτια των κομμάτων για να 

ψηφίσει. Εκλογικό κέντρο στους Αμπελό-
κηπους, Κυριακή μεσημέρι)

«Σμηνίτης, 
θυμάμαι, είχα παρα-

κολουθήσει τραγωδία. Εσύ 
τραγωδία είχες παρακολουθήσει;»
(Δύο ηλικιωμένοι περνώντας έξω από το Ηρώ-

δειο, Παρασκευή απόγευμα)

«Τι, το έκλεισαν; Επειδή έ-
βαζαν μουσική τα παιδιά;»
(Ηλικιωμένη κυρία στον ηλικιωμένο 

σύζυγό της, καθώς διαβάζουν την ανα-
κοίνωση στην είσοδο στο μπαρ Κονσερ-
βοκούτι, προσωρινά κλειστό, λόγω μη 
έγκαιρης απόδοσης δικαιωμάτων στην 
ΑΕΠΙ. Η ανακοίνωση έλεγε ότι ναι μεν 
πλήρωσαν με 1-2 μέρες καθυστέρηση 

αλλά παρόλα αυτά τους έκλεισαν για 10 
μέρες Ð ξανανοίγει 30 Μαΐου. Ιπποκρά-

τους, Παρασκευή μεσημέρι)

«Κι όπως είπαμε, ε; 
Χρυσή Αυγή. Μπας και 
τους τρομάξουμε λίγο».

(Σκατοταρίφας ξεπροβοδίζει 
υπερ-ηλικιωμένη γιαγιά που την 
έφερε για να ψηφίσει. Εκλογικό 
τμήμα στο Λυκαβηττό, Κυριακή 

πρωί)

«Ωραίο σχέδιο.
 Γιατί, όμως;  Δεν το κα-

ταλαβαίνω».
(Νεαρή ρωτάει καλλιτέχνη τα-
τουάζ περί του μηνύματος ενός 

σχεδίου του Ð μία κατσαρίδα μέσα 
σε ένα πολυγωνικό σχήμα. Athens 
Tattoo Convention, Σάββατο μεση-

μέρι, Τάεκβοντό, Φάληρο)

ΦτιΑξε μου τΗ μέρα

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο  Kωνσταντίνος Bαρβιτσιώτης. Γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και είναι ήδη γνωστός στο χώρο της διαφήμισης 
και της επικοινωνίας. Σπούδασε διαφήμιση στο Boston University και 
γραφιστική στο Parsons School of Design. Δουλειές του έχουν απο-
σπάσει βραβεία στα ΕΒΓΕ και στα Ermis Awards. Αυτό τον καιρό παρου-
σιάζει τη πρώτη ατομική του έκθεση, «365 the project», ένα εικαστικό 
ημερολόγιο ενός ολόκληρου έτους από τη ζωή του στην γκαλερί Ζου-
μπουλάκη (29-31/5).  www.threesixfivetheproject.sqsp.com,
 www.facebook.com/365TheProject 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Για την πρωτοβουλία της να ανοίξει την υπέροχη 
ταράτσα της σε μια βραδιά τέχνης και μουσικής 

(Ηuman Touch) προς υποστήριξη 
του 10ου Athens Pride.

(είσοδος €15, δωρεά στο Pride, Κυριακή 1/6)

ΤΟ ΠΙΟ ΦΕΥΓΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Φροσελίνα Μπαχαρίου.

FASHION ΤWEET
-Δεν ήξερα ότι είναι στη μόδα τα κρόσσια.

-Τα νεύρα μου είναι.
(@kaimporei)

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΑΣΣΙΟΣ
Εμφανίστηκε στο Μega, είπε ό,τι είχε να πει, 

σύντομα, σταράτα, κατανοητά, και όταν του 
ζήτησαν να συνεχίσει είπε το αμίμητο «δεν έχω 

απολύτως τίποτα  άλλο να πω, ευχαριστώ». Αυτό 
είναι μια πανελλήνια πρώτη της ελληνικής τηλε-
όρασης. Αν πουλούσε το χρόνο που του χάρισαν 

θα γινόταν εκατομμυριούχος.

AΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΜΠΑΜΠΑ
Δεν θα το πιστέψεις αλλά βρήκα εποχή για να 
συναχωθώ. Μην ανησυχείς, όμως, παίρνω τα 

ντεπόν μου, πίνω τις κοτόσουπές μου και σε σκέ-
φτομαι. Εκεί στο νησί τώρα θα τρώτε αχινούς, ε; 

Πόσο σας ζηλεύω… Τσιμουδιά στη θεία Ευθυμία, 
γιατί θα με ζαλίσει.

(εσωτερικές υποθέσεις της στήλης)

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
Πού είναι το ελεύθερο WiFi παντού που μας 
υποσχέθηκες, Αντώνη;

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
To γεγονός ότι κλείνει θεωρώ ότι είναι (χωρίς 
υπερβολή) η πιο τραγική είδηση της εβδομάδας. 
Μόνοι, φτωχοί και φοβισμένοι θα τρώμε σουβλά-
κια και θα διαβάζουμε… Crash. 
Ζωή σε λόγου μας.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Όπου να ’ναι θα βγουν και τα μπουγαδόνερα.

ΜΑΡΙ ΛΕΠΕΝ
Έχει και η Ουρανία Μιχαλολιάκου τη δική της 
Lady Gaga.

ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
Πώς, πείτε μου, πώς γίνεται να μην πληρώνουν 
το φυσικό αέριο όλο το χειμώνα στην πολυκα-
τοικία μου και όταν αποφασίσαμε να βάλουμε 
θυροτηλέφωνο να δηλώνουν πρόθυμοι όλοι να 
παραγγείλουν το ακριβότερο προς 130 ευρώ ανά 
διαμέρισμα; 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
Αυτό θα πει Ελλάδα. Πρώτα κάνεις φυλακή και 
μετά μπαίνεις στην πολιτική. 

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Το παρτέρι που βλέπετε και 
που «αγγίζει την τελειότη-
τα» φωτογράφισα παρα-
μονές δημοτικών εκλογών 
σ τη συμβολή των οδών 
Παπαδιαμαντοπούλου και 
Βασ. Σοφίας έξω από το 
Θέατρο Ιλίσσια. Δεν είναι 
χάρμα οφθαλμών; Τα λου-
λουδάκια σε πλήρη ανθο-
φορία, τα λευκά βότσαλα 
σε τυφλώνουν από τη λάμ-
ψη τους. Λίγα λεπτά πριν 
πρέπει να είχαν ολοκλη-
ρώσει το έργο τους οι ερ-
γάτες. Το δημοσιεύω τώρα 
γιατί σε 1-2 μήνες θα απα-
θανατίσω και τη συνέχεια.  
Τουλάχιστον ας απολαύ-
σουμε την προσωρινή του 
ομορφιά έστω και φωτογρα-
φικά. Εις το επανειδείν.   -Σ.Π.
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η ταινια δεν ειναι 
ιδιαιτερα πολιτική 
σαν περιεχόμενό, 
αλλα ή επιλογή 
αυτών τών δυό 
παιδιών ηταν 
απολυτα, μια 
πολιτική πραξή

To «Xenia» είναι η επόμενη ταινία του Κούτρα 
μετά τη «Στρέλλα» και η μόνη ελληνική ταινία 
που προβλήθηκε φέτος (και τα τελευταία πέντε 
χρόνια) στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ 
των Καννών. Είναι η ιστορία δύο αδελφών αλβα-
νικής καταγωγής που συναντιούνται ξανά όταν 
η μητέρα τους πεθαίνει κι αποφασίζουν να ψά-
ξουν τον Έλληνα πατέρα τους που τους εγκατέ-
λειψε πριν πολλά χρόνια και να απαιτήσουν την 
αναγνώριση και την ελληνική υπηκοότητα. 

Τ
ο «Xenia» είναι ένα road movie στην Ελλάδα 
του σήμερα, της επαρχίας των σκυλάδικων, 
του υποβόσκωντος ή φανερού ρατσισμού και 
φασισμού, αλλά και μιας αμυδρής ίσως ελπί-

δας. Είναι επίσης μια εσωτερική διαδρομή, συναι-
σθηματική και πλούσια σε φαντασία, ντυμένη με 
την ομορφιά μιας Ελλάδας που μοιάζει πια στρα-
πατσαρισμένη, με τις παλιομοδίτικες μελωδίες της 
Πάτι Πράβο. Είναι ίσως η πιο ώριμη και γοητευτική 
ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα κι ένα φιλμ που έκανε 
τη δική του αίσθηση στις Κάννες κερδίζοντας τις 
εντυπώσεις και διανομή ήδη σε πολλές χώρες του 
κόσμου από την Αμερική μέχρι το Χονγκ Κονγκ. Στις 
αίθουσες της Ελλάδας θα φτάσει στις 9 Οκτωβρίου 
από τη Feelgood Entertainment αλλά, μέχρι τότε, 
ο Πάνος Χ. Κούτρας μοιράζεται μαζί μας κάτι σαν 
το χάρτη αυτής της υπέροχης κινηματογραφικής 
διαδρομής.  

H ταινία δανείζεται τον τίτλο της από τα ξενοδο-
χεία Ξενία και ένα κομμάτι της διαδραματίζεται 
σε ένα εγκαταλειμμένο Ξενία. Τι συμβολίζουν 
για σένα αυτά τα κομψά στην πλειοψηφία τους 
ερημωμένα σήμερα ξενοδοχεία μιας Ελλάδας 
του ’60 και του ’70; Με κάποιο τρόπο είναι λίγο τα 
παιδικά μου χρόνια. Είτε ήταν Ξενία ή όχι, τα ξενοδο-
χεία του καλοκαιριού είναι κάτι που θυμάμαι έντονα. 
Όλοι νομίζω οι άνθρωποι της γενιάς μου έχουν λίγο 
πολύ κάποιες κοινές αναμνήσεις από καλοκαιρινές 
διακοπές, από μια Ελλάδα που έχει περάσει. Ως ένα 
σημείο η ταινία μου λειτουργεί σαν μια επίσκεψη 
στη χαμένη μου νεότητα και στην παιδική ηλικία. 
Αυτή ήταν μία από τις βασικές μου ιδέες. 

Θα έλεγες ότι το φιλμ είναι ένα teen movie με 
κάποιο τρόπο; Σίγουρα είναι μια ταινία για το να 
είσαι έφηβος. Κάτι που με διασκέδαζε όσο δουλεύ-
αμε το σενάριο, αν και φοβάμαι ότι ακούγεται λίγο 
υπερφίαλο όταν το λέω, είναι το ότι προσπάθησα 
να κάνω την ταινία μέσα από τα μάτια του Ντάνι. 
Από το ύφος και τη ματιά της, ως την εικόνα της. Σαν 
με ένα διαστροφικό τρόπο να προσπαθώ μέσα από 
το φιλμ και τους ήρωες να ξαναζήσω τα δικά μου 
εφηβικά χρόνια. Να προσπαθήσω να ανακαλέσω το 
πώς ήμουν εγώ στα δεκάξι ή δεκαεφτά μου χρόνια. 

Γιατί είχε τόση σημασία για σένα; Μεγαλώνοντας, 
πρώτα απ’ όλα ξεχνάς. Κι ευτυχώς που ξεχνάς, για-
τί αλλιώς θα πήγαινες στο τρελοκομείο. Είναι ευ-
χή το να ξεχνάς. Κρατάς ίσως μερικές εικόνες και 
μια αίσθηση που ξανάρχεται κάπου κάπου σαν τη 
γεύση της μαντλέν στο «Αναζητώντας το χαμένο 
χρόνο» του Προυστ. Αν είσαι τυχερός. Οπότε θέλη-
σα να κάνω κάτι πριν ξεχάσω ολότελα. Γιατί από τα 
δεκαέξι στα πενήντα, μεσολαβούν πολλά χρόνια 
ανάμεσα...

Το «Xenia» μιλά για την ενηλικίωση και το τέ-
λος της εφηβείας, σε μια δύσκολη περίοδο της 
Ελλάδας, για ήρωες μη προνομιούχους, αλλά 
δεν είναι μια μελαγχολική ταινία. Αυτό που μου 
λες το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μου το λένε 
σχεδόν όλοι μέχρι τώρα, αγνοώντας ίσως ότι οι δύο 
ήρωες στο τέλος του φιλμ φεύγουν σε ένα ηλιοβα-
σίλεμα. Στη δύση του ηλίου. Όχι σε ένα ξημέρωμα. 

Ίσως γιατί αυτά τα δύο παιδιά σού αφήνουν την 
αίσθηση πως κάτι αισιόδοξο υπάρχει εκεί έξω. 
Γιατί είναι νέοι. 

Είναι μόνο αυτό κατά τη γνώμη σου; Είναι ένας 
από τους βασικούς λόγους. Κι επίσης, γιατί ακριβώς 
αυτό είναι αυτά τα παιδιά. Και δεν μιλάω μόνο για 
τους ήρωες, αλλά και για τον Κώστα Νικούλι και τον 
Νίκο Γκέλια που τους υποδύονται. Είναι δυο παιδιά 
που μάχονται με μια ελαφρότητα 
από το πρωί ως το βράδυ. 
Γι’ αυτό που είναι. Το να 

ζουν στην Ελλάδα και να είναι Έλληνες. 

Φαντάζομαι ήταν πολύ σημαντικό για σένα να 
βρεις ηθοποιούς που να είναι αλβανικής κατα-
γωγής, γεννημένοι στην Ελλάδα. Ήταν αδιαπραγ-
μάτευτο. Ήταν εξίσου σημαντικό με το να βρω τη 
Μίνα Ορφανού για τη «Στρέλλα». Δίχως αυτούς δεν 
θα έκανα την ταινία. 

Γιατί; Μπορεί να πεις ότι η ταινία δεν είναι ιδιαίτερα 
πολιτική σαν περιεχόμενο, αλλά η επιλογή αυτών 
των δύο παιδιών ήταν καθαρά, απόλυτα, μια πο-
λιτική πράξη. Όπως και το να κάνουν αυτά τα δύο 
παιδιά αυτή την ταινία. Το ίδιο και η «Στρέλλα». Δεν 
ήταν μια μαχητική ταινία για τα δικαιώματα των 
τρανσέξουαλ, αλλά το να κάνω μια ταινία σαν τη 
«Στρέλλα» ήταν για μένα μια πολιτική πράξη.Το ίδιο 
ισχύει κι εδώ.   

Πώς είδες την Ελλάδα μέσα από τα μάτια τους; 
Πάρα πολύ αισιόδοξη. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν ξέ-
ρουν κάτι άλλο εκτός κρίσης. Aπέκτησαν συνείδη-
ση κι ενηλικιώθηκαν μέσα στην κρίση. Και για αυτά 
τα παιδιά, όπως με κάποιον τρόπο και για μένα, η 
κρίση υπήρχε πάντα στη ζωή τους. Είναι Αλβανοί 
που ήρθαν στην Ελλάδα, σε ένα λαό που τους φέρ-
θηκε πάρα πολύ άσχημα. Αλλά πάρα πολύ άσχημα. 

Προφανώς μέσα από το «Xenia» η ζωή τους θα 
αλλάξει. Με τον ανάλογο τρόπο που άλλαξε και 
για τη Μίνα Ορφανού. Είναι αυτό κάτι που σκέ-
φτεσαι όταν γράφεις ένα σενάριο; Κοίτα, η αλ-
λαγή στην περίπτωση της Μίνας ήταν αναμφίβολα 
πολύ πιο δραματική. Τα παιδιά εδώ είχαν ήδη πάρει 
την απόφαση να γίνουν ηθοποιοί, πριν το «Xenia». 
Dεν τους άλλαξα την πορεία, απλά ίσως τους έδω-
σα μια ώθηση. Αλλά, ξέρεις, όταν γυρίσουμε στην 
Αθήνα τόσο ο Κώστας όσο κι ο Νίκος θα συνεχίσουν 
τη ζωή τους όπως ήταν και πριν.  Ο Νίκος θα δου-
λεύει για να μπορεί να ζει και να πληρώνει τη σχολή 
του κι ο Κώστας επίσης θα επιστρέψει στη δουλειά 

του. Η ταινία δεν θα αλλάξει κάτι άμεσα στη 
ζωή τους, δεν είναι ένα μαγικό ραβδί που 

θα τη μεταμορφώσει. A
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Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο 

site της A.V.

www.athens voice.gr

Λίγο μετά την 
προβολή του 

φιλμ στο επίση-
μο πρόγραμμα 
του φεστιβάλ 

των Καννών, ο 
σκηνοθέτης του 

«Xenia» μιλά 
στην Athens 

Voice 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ  
ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Φωτό: ΤΑΚΗΣ  
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
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Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ τΟυ 
Forrest Gump Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Δημιουργό του facebook group «SOS: Μη βάζετε παγκάκια 
κάτω από δέντρα που την άνοιξη βγάζουν κολλώδεις καρπούς 
που πέφτουν»)

Σημείωση προς τον Ιστορικό 
του Μέλλοντος: Ναι, όσο οι 
βελανιδοφάγοι της Ευρώπης 
ανακαλύπτουν τα ακροδεξιά 
κόμματα εμείς τους αφήνουμε 
για άλλη μια φορά πίσω και 
ήδη προχωράμε παρακάτω: 
Εκλέγουμε απευθείας 
προέδρους ποδοσφαιρικών 
ομάδων! 
● Που όπως όλοι ξέρουμε 
είναι το επόμενο στάδιο της 
εκλογικής ωριμότητας. Και 
αποκαλείται «Πολιτική χωρίς 
Προσχήματα»! Δηλαδή πολιτική 
όπου ο επιχειρηματίας/
αρχηγός της αγέλης δεν 
χρειάζεται πλέον τα πολιτικά 
κόμματα για μεσάζοντες, αλλά 
κάνει κατευθείαν τη δουλειά 
μόνος του. Για να είναι πιο 
σίγουρος. 
● Και γιατί δεν είναι καιρός για 
περιττά έξοδα σε μίζες.

Με ανασχηματισμό 
απαντά, λέει, στο «μήνυμα» 
των ευροεκλογών, ο Αντώνης 
Σαμαράς. Δηλαδή πιστεύει 
ότι το 9.2% που έχασε η Νέα 
Δημοκρατία είναι άνθρωποι 
που δεν μπορούσαν να 
αντέξουν άλλο το γεγονός ότι 
δεν είχε υπουργείο ο Άρης 
Σπηλιωτόπουλος και ο Ανδρέας 
Λοβέρδος; 
● Αυτό θα πει πολιτική 
αντίληψη!
● (Στην πραγματικότητα, είναι 
ακριβώς η ίδια λογική που 
κάνει τον Πάνο Καμμένο να 
απαντά στην εκλογική ήττα 
του με περισσότερη Ραχήλ 
Μακρή. Θεωρώντας ότι αυτό 

που έδιωξε τους ψηφοφόρους 
του είναι το γεγονός ότι δεν 
υπήρχαν αρκετές κραυγές του 
τύπου «Χούντααααααα» και 
«Δοσίλογοιιιιιιιι»).  

Δεδομένο Νο1: Ο Πάνος 
Καμμένος πριν τις εκλογές 
πήγε να προσευχηθεί στην Ιερά 
Μονή Πανορμίτη στη Σύμη.
● Δεδομένο Νο2: Μετά τις 
εκλογές, ο Πάνος Καμμένος 
έχασε 200.000 ψήφους. 
● Ναι, κανονικά τα δύο 
γεγονότα θα έπρεπε να 
προκαλέσουν σοβαρά 
ερωτηματικά στον 
Πάνο Καμμένο για την 
αποτελεσματικότητα της 
προσευχής του. 
● Αλλά, πάλι, αν ο Πάνος 
Καμμένος συνδύαζε τα δύο 

γεγονότα, δεν θα ήταν ο Πάνος 
Καμμένος. 

Πριν τις ευρωεκλογές, 
μόλις ανακοινώθηκε το εύρημα 
του σταυρού προτίμησης, 
πολλοί ήταν στα κάγκελα υπέρ 
της εφαρμογής του. Επειδή 
καταργούσε τις υπερεξουσίες 
του αρχηγού, έδινε το δικαίωμα 
στο λαό να επιλέξει (και 
εξασφάλιζε στον Βενιζέλο ότι 
οι πασοκικοί υποψήφιοι θα 
εξαφάνιζαν τους άσχετους της 
Ελιάς). 
● Μετά τις εκλογές, ΟΙ ΙΔΙΟΙ 
ΑΚΡΙΒΩΣ μοιρολογούν και 
αναθεματίζουν «το επίπεδο του 
λαού», που εξέλεξε την Καϊλή 
αντί π.χ. του Πιερράκη. 
● Λέγεται και «Σχιζοφρένεια 
του Βενιζελόφρονα».

Σοφή η κίνηση του ντουέτου 
Λοβέρδος - Αηδόνης να 
επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί 
μόνο έτσι έχουν τη δυνατότητα 
να ξαναζήσουν την απόλαυση 
να ξαναφύγουν.  

Πρόταση για τις επόμενες 
πέντε πρωτοχρονιές, που θα 
αλλάξουν με καθυστέρηση 
λόγω Καμίνη: Να μαζέψουμε τα 
χαμένα λεπτά των τεσσάρων 
πρώτων και να υποδεχθούμε 
το 2019 επισήμως μια ώρα 
μετά. Όπως στα δίσεκτα.

Ναι, η εκμετάλλευση 
των παρθένων παραλιών 
σκοντάφτει σε ένα λογικό 
παράδοξο: Από τη στιγμή που 
τις εκμεταλλεύεσαι, παύουν να 
είναι παρθένες. 
● Κατά συνέπεια, χάνεται το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που 
τις έκανε εκμεταλλεύσιμες.  A

Η απανθρωπΗ θέσΗ έργασίασ τΗσ έβδομαδασ Πολιτικός συντάκτης στον Antenna

Η (πραγματικΗ) απορια τΗς εβδομαδας
Το να συζητούν τα κόμματα της συγκυβέρνησης για κατάρ-
γηση του bonus των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα δεν είναι σαν 
να συμφιλιώνονται με την ιδέα ότι δεν πρόκειται κανένα από 
τα δύο να βγει ξανά πρώτο κόμμα; Αλλά αν έχουν συμφιλιω-
θεί με την ιδέα αυτή, τότε δεν είναι σαν να παραδέχονται επί-
σης ότι οι εξαγγελίες για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, που 
υποτίθεται ότι θα τους δικαίωναν και θα έφερναν τους ψη-
φοφόρους τους πίσω, είναι στην πραγματικότητα μούφες; 

Θα έπρέπέ να υπαρχέι μια λέξη για… 
Ψυγειάγχος: Ο μόνιμος φόβος, λόγω παιδικού τραύματος, 
ότι κρατάς ανοιχτό το ψυγείο με τα παγωτά περισσότερο 
από όσο πρέπει, με αποτέλεσμα να προκαλέσεις την επί-
πληξη του περιπτερά. 

Το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο
Ο νέος δήμαρχος κάνει πράξη την πολιτική του φιλοσο-

φία και επενδύει στο «Μεγάλο Σχολείο της Ζωής» που 

είναι το πραγματικό πανεπιστήμιο. Αυτό που βγάζει, δη-

λαδή, ανθρώπους της πιάτσας και όχι κουλτουριάρηδες 

που κλέβουν τα λεφτά του κοσμάκη με επιχορηγήσεις. 

Ταυτόχρονα συμπλέει με τις κυβερνητικές εξαγγελίες 

για την επιχειρηματικότητα, σπάζοντας το κρατικό μο-

νοπώλιο στον τζόγο.  



Καταϊδρωμένος από την πρωινή του ά-

σκηση ο «επίμονος παρατηρητής» κάθισε 

στο παγκάκι για να πάρει μια ανάσα, λίγα 

μέτρα από το café του Εθνικού Κήπου το 

οποίο αναμένεται να επαναλειτουργήσει 

οσονούπω. Τρεις βλοσυροί τύποι, προ-

φανώς αστυνομικοί, πλησιάζουν και τον 

περιεργάζονται. Στην αυλή του café, ανα-

ψοκοκκινισμένη μακιγιέζ φροντίζει τη Ρέ-

να Δούρου. Η «φροντίδα» παίρνει χρόνο… 

πολύ χρόνο, πάνω από μισή ώρα. Προφα-

νώς υπάρχει ραντεβού για τηλεοπτικό γύ-

ρισμα. Είναι Δευτέρα, 11.00 το πρωί. Η Ρένα 

Δούρου είναι από χθες περιφερειάρχης. 

Ο «επίμονος παρατηρητής» βαδίζει προς 

την έξοδο του Κήπου, εκείνη που οδηγεί 

απέναντι από το Προεδρικό Μέγαρο. Οι 

πόρτες είναι ανοιχτές. Ο Αλέξης Τσίπρας 

συνοδευόμενος από τους Σκουρλέτη και 

Παππά, προσέρχεται στο ραντεβού με τον 

Κάρολο Παπούλια. Η μαγιάτικη ζέστη είναι 

αισθητή. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι εκ 

των πραγμάτων στα ύψη. Η γενική εικόνα, 

λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, 

είναι επίσης χαρακτηριστική. Οι συμβολι-

σμοί μιλούν από μόνοι τους.  

Ρένα Δούρου πήγε πολύ καλά στον 

Πειραιά. Απρόσμενα καλά. Συγκέ-

ντρωσε περισσότερες ψήφους 

στην Α΄ και τη Β΄ Πειραιώς από το σύνολο 

των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Περίεργο, 

διότι κάτι ανάλογο δεν παρατηρήθηκε στην 

υπόλοιπη Ελλάδα. Οι μελλοντικοί σπουδα-

στές που θα μελετήσουν τα αρχεία θα ανα-

ρωτηθούν για τις άμεσες επιπτώσεις της 

«συνάντησης κορυφής» στην ψαροταβέρ-

να για να καταλήξουν στο εάν και κατά πόσο 

στον Πειραιά συντελέσθη κάτι το καταλυτι-

κά σημαντικό.

Ο εφοπλιστής Ευάγγελος Μαρινάκης ήταν 

συγκινημένος όταν αφιέρωνε τη νίκη (του 

Μώραλη, για ξεκάρφωμα) στον πατέρα του. 

Είχε προηγηθεί η επίθεση της Γιάννας Αγ-

γελοπούλου κατά του νέου δημάρχου Πει-

ραιά. Η «σιδηρά Γιάννα» είχε χτυπήσει εκ 

νέου προσκεκλημένη από τον όμιλο «3Κ», 

γνωστότερου και ως «λέσχης των τριών κυ-

ριών». Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που 

κάνει πάταγο στη θλιβερή πρωτεύουσα της 

οποίας ηγείται η κυρία Έλλη Στάη, στηριζό-

μενη στις ισχυρές προσωπικότητες της κυ-

ρίας Μαριάνας Λάτση και της κυρίας Ελένης 

Κόκκαλη. Η Γιάννα Αγγελοπούλου λοιπόν (η 

οποία κατά καιρούς και για λόγους που δεν 

αντιστοιχούν σε κάποια πραγματικότητα η 

οποία επιτάσσει τη δημόσια παρουσία της, 

κάθε άλλο μάλιστα, εκτός εάν η δραστηρι-

ότητα αυτή ανταποκρίνεται σε μία εσωτερι-

κή της παρόρμηση ή ανάγκη), είχε δηλώσει 

το προηγούμενο βράδυ (Κυριακή των εκλο-

γών) «παρούσα» στις εξελίξεις, ποιος να της 

το ζήτησε άραγε, αλλά και πως ανησυχεί 

σφοδρώς για το αποτέλεσμα στον Δήμο 

Πειραιά. Όλα τα παραπάνω με καρύκευμα 

αριστεροσύνης, καλά λόγια για τον ΣΥΡΙΖΑ 

κ.λπ. Το ρεπορτάζ θα μπορούσε να τιτλο-

φορείται «Όταν η αστική τάξη οδεύει προς 

το αριστερό καμίνι» ή ακόμη «Η Υψικάμινος 

εξακολουθεί να καπνίζει» (κάθε αναφορά 

στον Εμπειρίκο θα ήταν ανίερος σκέψη).

Ορισμένοι παροικούντες την οδό Μοσχο-

νησίων και το γνωστό εδεσματοπωλείον 

του φίλου και αδελφού Σινάν, είχαν εγκαί-

ρως εκφράσει το φόβο ότι η δημοκρατία 

στην Ελλάδα θα δοκιμαζόταν σκληρά σε 

δύο μέτωπα: στον Βόλο και τον Πειραιά. 

Στον μεν Παγασητικό ο κ. Αχιλλέας Μπέος, 

προσωρινά εκτός Κορυδαλλού, με ένα κα-

τηγορητήριο που αναφέρεται στο σύνολο 

του ποινικού κώδικα να τον ακολουθεί, ανε-

δείχθη δήμαρχος. Προφανώς έπαιξε ρόλο 

το γεγονός ότι είναι ιδιοκτήτης της τοπικής 

ομάδας, του Ολυμπιακού. Το μεγάλο λιμά-

νι ανέδειξε ως κυρίαρχο πολιτικό 

και οικονομικό παράγοντα τον κ. 

Ευάγγελο Μαρινάκη. Προφανώς 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή αυ-

τή διαδραμάτισε το γεγονός ότι 

είναι και ιδιοκτήτης της ομάδας 

του Ολυμπιακού. Η Γιάννα Αγγε-

λοπούλου έκανε λόγο για «καθε-

στώς φουσκωτών» στον Πειραιά. 

Μάλλον υπερβάλλει. Ως σύζυγος 

του γνωστού επιχειρηματία, εφο-

πλιστή και εισοδηματία, είναι σε 

θέση να γνωρίζει πως στον Πει-

ραιά λαμβάνει χώρα ένας ιδιότυ-

πος εμφύλιος μεταξύ των οίκων 

Μαρινάκη - Μελισσανίδη, με εφο-

πλιστικό backround αλλά με δια-

κύβευμα το real estate στην Αττι-

κή, διακύβευμα που ανάγεται σε 

κρίσιμο επιχειρηματικό μέγεθος 

για την αμέσως επόμενη περίοδο. Επίσης 

η πολυπράγμων Γιάννα Αγγελοπούλου φέ-

ρεται να γνωρίζει πως στις τοπικές, περι-

φερειακές, ως εκ τούτου αυτό αφορά και 

τις ευρωεκλογές, μπήκαν τα θεμέλια των 

νέων συμμαχιών, αφού σε εποχές κρίσης 

και αναδιάταξης των λόμπι εξουσίας (συνέ-

βη και το ’89, αν θυμάστε, αλλά και το 1975 

και, κυρίως, το 1981) πραγματοποιούνται τα 

μεγάλα deals και αλλάζουν χέρια οι θέσεις 

στο πολιτικό και οικονομικό management 

του τόπου, με αναπροσαρμογές στο σύστη-

μα της διαχείρισης της διαπλοκής. Παστρικά 

πράγματα. 

Στη σύγχρονη πολιτική ορολογία στην υπό-

θεση «Εκλογές στον Πειραιά» θα καθιερω-

θεί ο όρος «Ψαροταβέρνα», όπως στο πα-

ρελθόν είχε καθιερωθεί επί Κωνσταντίνου 

Καραμανλή του θείου κάτι αντίστοιχο με το 

γνωστό «καλοφαγείον του Ψαρόπουλου» 

στη Γλυφάδα, του «ιερού ναού» της τότε πο-

λιτικής ίντριγκας. Ορισμένοι μάλιστα θεω-

ρούν, αν είναι δυνατόν να υφίσταται τέτοια 

σύγχυση στις εποχές του διαδικτύου, πως 

το «ρεύμα» των νέων πολιτικών ηθών έφθα-

σε και στο ευαγές ίδρυμα του Κορυδαλλού 

με τις γνωστές ομάδες και προσωπικότητες 

που φιλοξενούνται εκεί, όπου περιφανή ε-

κλογική νίκη κατήγαγε η Αριστερά σύμφω-

να με τα επίσημα αποτελέσματα.

Ο Μάκης Ψωμιάδης (Ευάγγελε Γιαννόπου-

λε, ζεις, εσύ μας οδηγείς) είχε δείξει το 

δρόμο, αλλά δυστυχώς γι’ αυτόν ξεκίνησε 

πολύ νωρίς τον αγώνα του για την πολιτική 

αναγνώριση του θεσμικού υποκόσμου ως 

βασικού ενωτικού παράγοντα της σύγχρο-

νης ελληνικής κοινωνίας, όπου η οικονομία 

δεν αποτελεί μια ελεύθερη και παραγωγική 

δραστηριότητα βασισμένη σε καπιταλιστι-

κούς κανόνες και αστική ηθική, αλλά μία ε-

λεγχόμενη και σκοτεινή εφαρμογή του δόγ-

ματος του Lucky Luciano, βαρόνου της Νέας 

Υόρκης και πρίγκιπα της Νάπολης αμέσως 

μετά την απόβαση των Συμμάχων κατά τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο τοπίο αυτό της νέας –νεοελληνικής– 

ευρωπαϊκής πραγματικότητας «σφάζονται 

παλικάρια» στην ποδιά της αντιευρωπαϊ-

κής κουλτούρας όπου οι κοινωνίες οραμα-

τίζονται νέες δόξες. Δεν υφίσταται πλέον 

το «σύνορο» μεταξύ προόδου 

και δημοκρατίας από τη μια, 

συντήρησης και σκότους από 

την άλλη. Οι νέοι «θεοί» ακούν 

στα ονόματα του real estate 

και money circulation speed, 

των χρηματοπιστωτικών πα-

ραγώγων και της βραχυπρό-

θεσμης συγκομιδής κερδών 

με ένα κλικ στον υπολογιστή 

του χρηματιστή. Αυτοί που 

επικαλούνται την εθνική ταυ-

τότητα και την εθνική ανεξαρ-

τησία έναντι των Βρυξελλών 

είναι εκείνοι που υπηρετούν 

την ισοπεδωτική λογική των 

ιδιωτικών hedge funds. Οι 

«αγορές» θριαμβεύουν. Ο θε-

σμικός υπόκοσμος θα κυρι-

αρχήσει. Πώς νομίζετε ότι θα 

θεμελιωθεί θεσμικά η Μαρίν Λεπέν; Με τις 

ψήφους των ανθρακωρύχων της Πικαρδίας 

που πριν από δέκα χρόνια ψήφιζαν μαζικά 

Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και τώρα επι-

λέγουν την ακροδεξιά; Όχι βέβαια. Με πλυ-

ντήρια και ξέπλυμα θα θεσμοθετηθεί η Μα-

ρίν Λεπέν σε ένα άναρχο περιβάλλον όπου η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχωρεί μπρος στην 

πίεση που της ασκείται. Πρώτο σύμπτωμα 

της νέας τάξης πραγμάτων είναι η ραγδαία 

βελτίωση των σχέσεων του Κρεμλίνου με 

τους Ευρωπαίους ακροδεξιούς, αντιευρω-

παίους και ναζί. Μέχρι χθες ο Farantz ήταν 

ένας γραφικός μπουφόνος. Ο Πέπε Γκρίλο, 

επίσης. Η Μαρίν Λεπέν ήταν η κόρη μιας η-

μίγυμνης «παραδουλεύτρας» στις σελίδες 

του «Playboy» και ενός μονιμά υπαξιωματι-

κού του γαλλικού στρατού με απωθημένα. 

Από χθες όμως οι ευτυχισμένοι και πλούσιοι 

Δανοί, οι «μορφωμένοι» Φιλανδοί, οι δημο-

κρατικοί Γάλλοι, τα παιδιά του Κρόμγουελ 

και οι «αγανακτισμένοι» Έλληνες επιλέγουν 

σκοτεινούς μηχανισμούς και τους στέλνουν 

στο Στρασβούργο. Μπροστά τους ο «οίκος 

Κορλεόνε» είναι απλώς ένα νηπιαγωγείο.   A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Η
Στο τοπίο τηΣ 

νέαΣ έυρωπαϊκηΣ 
πραγματίκοτηταΣ 
Çσφάζοντάι πάλι-
καρίαÈ Στην ποδία 
τηΣ αντίέυρωπαϊ-
κήσ κουλτουράσ

Η κοκκίνη γραμμΗ

Η μάχη του παρασκηνίου δόθηκε 
στα επιτελεία των δημοσκόπων για 
το exit poll της περασμένης Κυρια-
κής, για το εύρος της διαφοράς ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΝΔ στις ευρωεκλογές.

Αν δεν υπήρχε το σφάλμα του πρώτου γύ-
ρου με τη Ρ. Δούρου, μας λέει αναλυτής, θα 
έβγαινε και στο δεύτερο γύρο μια διαφορά 
6% και βάλε.  

Όμως στη σύσκεψη για τη στάθμιση του 
πρώτου δείγματος (για τις 7 μ.μ.) κάποιοι έπε-
σαν στο άλλο άκρο και έδιναν διαφορά κάτω 
από 2%.
  
Τελικά η «σύνθεση» απόψεων, και έντονων 
διαφωνιών, έδειξε διαφορά στο 3% plus. 

Για την ιστορία, με βάση τις δημοσκοπήσεις 
της περασμένης Παρασκευής, πιο κοντά στη 
διαφορά έπεσαν η MARC με 3,6% και η ALCO 
με 3,4%.

Μαθαίνουμε ότι ο Μανώλης Γλέζος επιθυ-
μεί να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εθνι-
κές εκλογές...
   
Θυμηθείτε, οι ενδοκυβερνητικοί κραδασμοί 
με τις στηρίξεις πρωτοκλασάτων σε Μώραλη 
στον Πειραιά και Μπέο στον Βόλο, θα έχουν 
επιπτώσεις στον επικείμενο ανασχηματισμό. 

Δύο υπουργοί, ο Άδ. Γεωργιάδης και ο Ά. Γε-
ροντόπουλος, και η εκπρόσωπος της ΝΔ Μ. 
Ασημακοπούλου είχαν προβλέψει πρωτιά 
για τη ΝΔ. Ατυχία...

«Θα διεκδικήσουμε το αίτημα (για πρόω-
ρες εκλογές) όχι μόνο πολιτικά αλλά και με 
την κινητοποίηση των πολιτών». Εκδοχή του 
«Αριστερού Ρεύματος» διά στόματος Π. Λα-
φαζάνη.

«Η κυβέρνηση δεν φεύγει αύριο 
αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται». Θυμίζουμε 
στον Δημ. Παπαδημούλη το κεντρικό 
σύνθημα «στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 
φεύγουν».  

Η αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από την κυβέρ-
νηση είναι ένα «πολυπαραγοντικό φαινόμενο 
που δεν έγινε κατανοητό από τον κόσμο, για-
τί... δεν το επικοινωνήσαμε στο άριστο επίπε-
δο». Ανάλυση... επιπέδου από το γραμματέα 
Θ. Θεοχαρόπουλο.

«Στη διαδρομή μου είδα στο πρόσωπό του 
τον πρωθυπουργό που γνωρίζει, τον πρωθυ-
πουργό που διαπραγματεύεται, τον πρωθυ-
πουργό που υλοποιεί βήμα- βήμα τις δεσμεύ-
σεις του». Μ. Σπυράκη, ευρωβουλευτής ΝΔ.

Ψωμιάδης, Πολύδωρας προσεγγίζουν Νικ. 
Κακλαμάνη για μια ακόμα ανασυγκρότηση 
της «λαϊκής Δεξιάς». Από κοντά και ο Π. Καμ-
μένος. 

Ο Καρατζαφέρης πάντως δεν ακολουθεί. 
Με τέτοιο ποσοστό του ΛΑΟΣ θέλει αυτός την 
πρωτοβουλία  των κινήσεων. 

Ο βουλευτής της ΝΔ Μάξ. Χαρακόπουλος 
ξαναχτύπησε: «Σταυρός σε ανθρώπους του 
θεάματος, μόνον λόγω αναγνωρισιμότητας, 
δεν προσφέρει τίποτε στη επίπονη προσπά-
θεια της χώρας να επανακτήσει την αξιοπι-
στία της».

Η δήλωση αφορούσε σε, τουλάχιστον, μια 
περίπτωση στη ΝΔ. Και έγινε στο όνομα του 
Κώστα Καραμανλή. Για να μην ξεχνιόμαστε. ●

πολιτική

Η «κάψά» τΗς εξουςίάς
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη
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Αυτό εδώ είναι το δεύτερο αρθρίδιο που 

αναφέρεται συνοπτικά και απλουστευ-

τικά στις πεζοδρομήσεις στις ΗΠΑ, στην 

Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η αύξηση των 

ΙΧ, η  white flight και η άτακτη αστική εξά-

πλωση (urban sprawl) μείωσαν σταδιακά 

τους πληθυσμούς των εσώτερων πόλε-

ων και της φορολογικής τους βάσης. Οι 

αμερικανικές πόλεις δεν μπορούσαν να 

επωμιστούν τα έξοδα της συντήρησης και 

της ασφάλειας που απαιτούνταν στους 

εμπορικούς πεζοδρόμους με αποτέλεσμα 

πολλοί από αυτούς να πέσουν σε αχρησία, 

παραμελημένοι, σκοτεινοί και βρόμικοι. Η 

δημιουργία πεζοδρόμων παραβίασε δύο 

απλούς πολεοδομικούς κανόνες: το ότι δεν 

πρέπει να «πειράζουμε» (με αναπλάσεις, με 

αλλαγές στη λειτουργία) κάτι που ήδη λει-

τουργεί επαρκώς (μια παραδοσιακή πλα-

τεία, έναν δρόμο) και το ότι δεν πρέπει να 

δημιουργούμε τίποτα που να προϋποθέτει 

και να απαιτεί περισσότερη αστυνόμευση.

Θα μπορούσα να απαριθμήσω πολλά πα-

ραδείγματα αποτυχημένων πεζοδρομήσε-

ων στις ΗΠΑ: στο Poughkeepsie της Νέας 

Υόρκης, στο Σάουθ Μπεντ της Ιντιάνα, στο 

Μπέρλινγκτον της Άιοουα. Μια διαφορά της 

αμερικανικής εμπειρίας από την ελληνική εί-

ναι ότι οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν τα λάθη 

τους: μετά τη διαπίστωση των αποτυχιών, 

οι περισσότεροι πεζόδρομοι επιστράφη-

καν στην κυκλοφορία οχημάτων ή ανασχε-

διάστηκαν με τη συνεργασία πολεοδόμων 

και κατοίκων. Ίσως αυτή η συνεργασία να 

εκπλήσσει το ελληνικό κοινό που θεωρεί 

δεδομένο τον αμερικανικό αυταρχισμό: ω-

στόσο, για να επανέλθω στο παράδειγμα 

των Gruen Associates, που προώθησαν τις 

πεζοδρομήσεις, τα σχέδια για τον μεγάλο 

εμπορικό πεζόδρομο της Σάντα Μόνικα πα-

ρουσιάστηκαν τόσο στους πολιτικούς ηγέ-

τες όσο και στους εμπόρους και ιδιοκτήτες 

του δρόμου και, ένα χρόνο αργότερα, το 

1961, σχηματίστηκε μια επιτροπή που κατά-

φερε να συγκεντρώσει υπογραφές του 60% 

των εμπόρων και του 35% των ιδιοκτητών 

ακινήτων κατά μήκος του προτεινόμενου 

πεζοδρόμου της Third Street.

Έτσι δημιουργήθηκε το Third Street Mall 

που ανέφερα στο πρώτο αρθρίδιο. To Third 

Street Mall ονομάστηκε «παράδεισος των 

πεζών» και «εμπορική αυλή των θαυμάτων»: 

130 ανακαινισμένα καταστήματα, πλακό-

στρωτο από κόκκινο τούβλο, σιντριβάνια, 

140 δέντρα, 30 είδη θάμνων, 12 πισίνες, σύ-

στημα ήχου για τη μουσική και τις ανακοινώ-

σεις. Για να προσελκύσει επισκέπτες, το Mall 

διέθετε 3.000 νέες θέσεις στάθμευσης: μια 

τρομακτική σπατάλη χώρου. Αλλά, όπως εί-

παμε, ο κόσμος πέρασε μια φορά να θαυμά-

σει τα σιντριβάνια και τη διαμόρφωση του 

χώρου και δεν επέστρεψε. Το 1980, η Third 

Street ήταν μια σειρά από άδειες βιτρίνες, 

μπροστά στις οποίες στρατοπέδευε ο άστε-

γος πληθυσμός, ο οποίος απωθούσε ακόμα 

περισσότερο τους καταναλωτές. Τι έφταιξε 

γι’ αυτή την αποτυχία: η απουσία ποικιλίας 

–υπήρχε πλήθος καταστημάτων λιανικού 

εμπορίου και λιγοστά εστιατόρια–, τα ωρά-

ρια (τα καταστήματα έκλειναν, περιέργως, 

στις 5 μ.μ.) και η απροθυμία των εμπόρων 

να αναλάβουν το κόστος της συντήρησης. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν δομικής 

φύσεως: η Third Street εξακολουθούσε να 

μοιάζει με αυτοκινητόδρομο· το εύρος της 

παραήταν μεγάλο για να εξυπηρετεί πεζούς 

που έπρεπε να μπορούν να βλέπουν τις βι-

τρίνες και στις δυο πλευρές του δρόμου. 

Έτσι, οι κάτοικοι οργανώθηκαν πάλι προκει-

μένου να διορθωθούν τα σφάλματα και να 

αναζωογονηθεί ο πεζόδρομος. Δημιουρ-

γήθηκαν «πεζοδρόμια» με αποτέλεσμα το 

πλάτος του δρόμου καθεαυτού να περιορι-

στεί στα δέκα μέτρα, ενώ άνοιξαν υπαίθρια 

εστιατόρια, κινηματογράφοι και κέντρα 

νυχτερινής διασκέδασης· επανασχεδιά-

στηκε ο δημόσιος φωτισμός, αυξήθηκαν τα 

παγκάκια και οι κάδοι απορριμμάτων. Ο δή-

μος της Σάντα Μόνικα άρχισε να ενοικιάζει 

καροτσάκια σε πλανόδιους πωλητές και να 

στηρίζει τους καλλιτέχνες του δρόμου, ενώ 

την επιτήρηση, συντήρηση και καθαριότη-

τα ανέλαβε μεικτός φορέας.  H Third Street 

Promenade σημείωσε μεγάλη εμπορική επι-

τυχία (η αισθητική επιτυχία είναι διαφορετι-

κό ζήτημα), αλλά είχε δύο σημαντικές ιδιαι-

τερότητες: βρισκόταν στην άκρη της urban 

sprawl, κοντά στην ακτή –δηλαδή όχι στο 

κέντρο του Λος Άντζελες– και εποπτευό-

ταν από επιτροπές κατοίκων και ειδημόνων. 

Οι επιτυχίες των πεζοδρόμων της Σάντα 

Μόνικα, του Ντένβερ και του Μπάουλντερ 

του Κολοράντο οφείλονται, εν πολλοίς, σε 

αυτή τη διαχείριση, σ’ αυτά «τα μάτια στον 

δρόμο» σύμφωνα με την έκφραση της Jane 

Jacobs. 

Οι πεζόδρομοι είναι πιο επιτυχημένοι όταν 

βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον διοι-

κητικό-οικονομικό πυρήνα των μεγαλου-

πόλεων ή με πανεπιστημιουπόλεις (που έ-

χουν, εκ των πραγμάτων, υψηλά επίπεδα 

κυκλοφορίας πεζών) ή με περιοχές έντονης 

τουριστικής δραστηριότητας. Υπό αυτή την 

έννοια, οι περισσότεροι πεζόδρομοι στην 

Ελλάδα φαίνονται τυχαίοι· συχνά αποτε-

λούν πρόταση «εξωραϊσμού» και επαρχι-

ακής νοοτροπίας. Ακόμα κι αν δεν συμβεί 

ο μαρασμός, η αισθητική και η γενικότερη 

φιλοσοφία των πεζοδρόμων παραμένουν 

συζητήσιμες: τα καταστήματα ομοιογενο-

ποιούνται, χάνεται η ξεχωριστή προσωπι-

κότητα και η ατομικότητα που παρέχουν οι 

παραδοσιακές, μικρές επιχειρήσεις· εν κα-

τακλείδι, όλοι οι επιτυχημένοι πεζόδρομοι 

καταλήγουν να μοιάζουν μεταξύ τους, όπως 

μοιάζουν μεταξύ τους οι αποτυχημένοι. Α-

κόμα και οι «παραξενιές» τους είναι ίδιες: 

υπαίθριοι τραγουδοποιοί, μάγοι, κλόουν, 

χορευτές hip-hop· διασχίζοντας οποιον-

δήποτε πεζοδρομημένο χώρο έχουμε την 

αίσθηση της προμνησίας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα πικρής επιτυχίας είναι ο πεζό-

δρομος Fulton στο Μανχάταν που αντικα-

τέστησε την παλιά ψαραγορά: κόσμο έχει, 

κατανάλωση έχει, χαρακτήρα δεν έχει. Είναι 

μια παγίδα για τους τουρίστες.

Oι αντιρρήσεις στη δημιουργία πεζοδρό-

μων δεν πρέπει να αποδίδονται στην άνευ 

όρων αποδοχή των τροχοφόρων στη ζωή 

της πόλης. Η αυτοκίνηση, ιδιαίτερα εκείνη 

των ΙΧ, πρέπει να περιοριστεί, για μια σειρά 

ευνόητους λόγους, και να ενθαρρυνθεί η 

κυκλοφορία των πεζών χωρίς τους οποίους 

οι πόλεις πεθαίνουν. Αλλά οι πεζοδρομήσεις 

δεν μπορούν να είναι αποτέλεσμα μίμησης: 

η κάθε πόλη έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά της. Για παράδειγμα, στο Έσσεν της 

Γερμανίας, οι έμποροι διαπίστωσαν ότι α-

κόμη και τις βροχερές ημέρες οι πεζόδρο-

μοι συγκεντρώνουν πεζούς, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η βαριά κυκλοφορία είναι 

το μεγαλύτερο πρόσκομμα για περπάτημα 

σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Παραλλή-

λως, σημαντικό ρόλο παίζει η φύση των 

καταστημάτων στους πεζοδρόμους: εξυ-

πακούεται ότι τα καταστήματα επίπλων ή 

μεγάλων συσκευών δεν ευημερούν στους 

πεζοδρόμους. Εξάλλου, όπως προανέφερα, 

η αύξηση των πωλήσεων, όσο υπέροχη κι 

αν είναι για τους εμπόρους, δεν πρέπει να 

αποτελεί τον μοναδικό στόχο. Η διατήρηση 

των κεντρικών λειτουργιών της πόλης, η 

διευκόλυνση των μεταφορών ανθρώπων 

και εμπορευμάτων, η βελτίωση της εικόνας 

της πόλης (εδώ υπάρχει σφοδρή διαμάχη: 

καγκελάκια; σιντριβανάκια; κολονάκια; 

κηπάκια; Τα υποκοριστικά είναι κακόηχα), 

μείωση του θορύβου και της ρύπανσης (κι 

εδώ υπάρχει διαμάχη: μήπως η μείωση του 

θορύβου των αυτοκινήτων συμβαδίζει με 

αύξηση του θορύβου των ανθρώπων; Και: 

είναι η απόλυτη ησυχία «ανθρώπινη»;)

Πρέπει να εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο 

που έχει δημιουργηθεί μετά από πολλές 

δοκιμές και αρκετά λάθη: το πρώτο βήμα 

είναι η συνεργασία αρχών και εμπόρων, κα-

θώς και το πειραματικό κλείσιμο στην κυ-

κλοφορία ενός δρόμου που προορίζεται για 

πεζοδρόμηση. Ακριβώς επειδή χρειάζεται 

μια δοκιμαστική περίοδος, δεν πρέπει να 

πεζοδρομούνται κεντρικές αρτηρίες: θα ή-

ταν σκέτη παλαβομάρα να πεζοδρομηθεί, 

λόγου χάρη, η λεωφόρος των Ηλυσίων Πε-

δίων στο Παρίσι, ή η 5η Λεωφόρος στη Νέα 

Υόρκη. Εξάλλου, υπάρχουν κι άλλες προϋ-

ποθέσεις: η σύνδεση του πεζοδρόμου με τις 

δημόσιες μεταφορές και ιδιωτικές μεταφο-

ρές (π.χ. να είναι εύκολη η πρόσβαση των 

οχημάτων εφοδιασμού των καταστημάτων, 

των απορριμματοφόρων, των ασθενοφό-

ρων κτλ), με τους αρχαιολογικούς ή άλλους 

τουριστικούς χώρους, με τα μνημεία και τα 

πάρκα: για παράδειγμα, ο κυκλικός πεζό-

δρομος γύρω από το Κολοσσαίο φαίνεται 

σωστός και επιτυχημένος· αλλά η πεζοδρό-

μηση της πλατείας Τραφάλγκαρ πρέπει να 

θεωρηθεί αποτυχημένη – η υπερβολική πυ-

κνότητα πλήθους καταγράφεται ως αποτυ-

χία (ρύπανση, θόρυβος, εγκληματικότητα) 

όπως και η ερήμωση (περιβαλλοντική πα-

ραμέληση, σιωπή, εγκληματικότητα). Απο-

τυχημένη ήταν, φυσικά, και η πεζοδρόμηση 

της οδού Τοσίτσα: γιατί να πεζοδρομηθεί 

ένας φαρδύς δρόμος ανάμεσα σε δύο ιστο-

ρικά ιδρύματα της πόλης; Τι περίμεναν οι πο-

λεοδομικές αρχές από μια τέτοια ανάπλαση 

αν όχι ακριβώς αυτό που συνέβη, δηλαδή 

να μετατραπεί η Τοσίτσα στο τοπικό μας 

Needle Park;

Επιπλέον, υπάρχουν κάποιοι κανόνες για την 

ίδια την κατασκευή των οδοστρωμάτων (τα 

οποία πρέπει να διευκολύνουν την κυκλο-

φορία αμαξιδίων, ποδηλάτων, πατινιών κτλ) 

και της αστικής επίπλωσης. Μεταξύ άλλων 

κινδύνων, ο εξωραϊσμός (gentrification) 

μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του 

«φυσικού» περιβάλλοντος της πόλης και 

στην αντικατάστασή του από μια τεχνητή, 

κιτς, πραγματικότητα. Τέλος, η δημιουργία 

πεζοδρόμων σε περιόδους αποπληθωριστι-

κής κρίσης, με χαμηλή παραγωγή αγαθών 

και μικρή αγοραστική δύναμη πολλαπλα-

σιάζει τους κινδύνους της αποτυχίας τους: 

δεν θα φέρουν οι πεζόδρομοι την ανάπτυξη 

αλλά η ανάπτυξη ίσως επιτρέψει τη δημι-

ουργία ορθά σχεδιασμένων πεζοδρόμων.  A

Πολή

Η άΠοτυΧίά τΩΝ ΠεΖοΔΡοΜΩΝ (μέρος 2)
Της ΣωΤηΣ ΤρίάΝΤάΦυΛΛου

Οι περισσότεροι πε-
ζόδρομοι στην Ελλάδα 

φαίνονται τυχαίοι· 
συχνά αποτελούν 
πρόταση Çεξωραϊ-

σμούÈ και επαρχιακής 
νοοτροπίας
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Ο Ευτύχιος (Van) Βλαχάκης ίδρυσε πριν από 47 
χρόνια την Earth Friendly Products στην Αμερική, 
όπου βρέθηκε σαν μετανάστης από την πατρίδα 
του την Κρήτη. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στις 
100 πιο πράσινες εταιρείες της Αμερικής χάρη στα 
κορυφαία καθαριστικά και απορρυπαντικά προ-
ϊόντα ΕCOS. Η εταιρεία-σύμβολο στον τομέα των 
υπεύθυνων περιβαλλοντικά εταιρειών παγκοσμίως 
ανοίγει εργοστάσιο τώρα στην Ελλάδα προσφέρο-
ντας «πράσινες» θέσεις εργασίας. 

Τα προϊόντα ΕCOS κατασκευάζονται από συστα-
τικά που προέρχονται αποκλειστικά από φυτικές 
πρώτες ύλες, είναι απαλλαγμένα από τοξίνες, φιλι-
κά και ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Η εταιρεία και τα προϊόντα της έχουν αποσπάσει 
αμέτρητα βραβεία και διακρίσεις τόσο για την ποιό-
τητά τους όσο και για τον τρόπο παρασκευής τους, 
ενώ πρόσφατα απέσπασαν τη διάκριση της Μηδε-
νικής εκπομπής ενεργού άνθρακα, κάτι που πολύ 
λίγες εταιρείες παγκοσμίως έχουν καταφέρει. 

Ο Ευτύχιος Βλαχάκης πραγματοποίησε το όνειρό 
του να κατασκευάσει υψηλού επιπέδου φυσικά 
προϊόντα καθαρισμού για το ευρύ κοινό, στα 5 ερ-
γοστάσιά του που στηρίζονται σε ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας. Φεύγοντας πρόσφατα από τη ζωή, 
η κόρη του Κέλλυ Βλαχάκη-Χανκς ανέλαβε τα ηνία 
της επιχείρησης και την ευθύνη να ολοκληρώσει ε-
κείνο που ο πατέρας της οραματιζόταν: μια μονάδα 
παραγωγής στην Ελλάδα. 

Το καλοκαίρι του ’13 ιδρύθηκε στην Αθήνα η πρώ-
τη θυγατρική εταιρεία εκτός Αμερικής, παράλληλα 
με την πρεμιέρα της ταινίας για τη ζωή του Ευτύχιου 
Βλαχάκη, «Μια Πράσινη Ιστορία», ενώ τα σχέδια για 
την Ευρωπαϊκή Μονάδα Παραγωγής στην Ελλάδα 
έχουν ήδη ξεκινήσει. Για την οικογένεια Βλαχάκη 
η επένδυση για την επέκταση της εταιρείας στην 
Ελλάδα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Στόχος 
είναι να μειωθεί και το κόστος και το ενεργειακό 
αποτύπωμά της εταιρείας, εξυπηρετώντας ταυτό-
χρονα τις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατο-
λής και της Αφρικής.

Τα προϊόντα της Earth Friendly Products διατί-
θενται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το 
Μεξικό, σε όλη την Κεντρική και Νότια Αμερική, 
την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την 
Ασία. Στην Ελλάδα μπορούμε να τα βρούμε σε μεγά-
λες αλυσίδες σουπερμάρκετ, όπως ο Σκλαβενίτης, 
τα My Market, Χαλκιαδάκης, Θανόπουλος κ.ά.

Η Earth Friendly Products επιδεικνύει ευαισθησία 
και σε κοινωνικά, εκτός από οικολογικά θέματα. 
Έτσι, αποφάσισε να στηρίξει το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» προσφέροντας το ποσό των €0,50 με κάθε 
τεμάχιο Baby ECOS 1,5L της σειράς Disney Baby, που 
θα πωλείται στην Ελλάδα μέχρι τις 10/9/2014.

Η εταιρεία Earth Friendly Products δημιούργησε 
τη σειρά των προϊόντων ΕCOS αναπτύσσοντας οι-
κολογική συνείδηση και υπεύθυνη στάση απέναντι 
στο κοινωνικό σύνολο σήμερα αλλά και στις επόμε-
νες γενιές, με γνώμονα το μότο της «Με αγάπη για 
το περιβάλλον και την υγεία της οικογένειάς μας».
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STREET 
FOOD 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟΥ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Η παγκόσμια τάση που γεύεται πια παντού η Αθή-

να. Από τις πολύχρωμες καντίνες στα open markets 

του Λονδίνου ως τα καρότσια στη Σανγκάη, έθνικ 

κουζίνες από Μεξικό μέχρι Ιταλία και Βιετνάμ προ-

σφέρουν την οικονομικότερη επιλογή για να χορτά-

σεις την πείνα σου. Στη δική της παράδοση, η Αθήνα 

είχε το φρέσκο κουλούρι το πρωί και το σουβλάκι το 

βράδυ. Σήμερα το κουλούρι έγινε begel, το σουβλά-

κι φρεσκαρίστηκε με χιούμορ και το τοστ έγινε πε-

ντανόστιμο σάντουιτς. Το κλασικό hot dog από την 

πρώτη καντίνα της Μιχαλακοπούλου και αργότερα 

της Μαβίλη εξελίχθηκε σε bratwurst και jalapenos 

στην καντίνα μπροστά από το Πάντειο. 

Τα coffee breaks ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμα. Τα 

προσεγμένα μαγαζιά «ταξιδεύουν» γρήγορα σαν 

τα καλά νέα. Γκουρμέ για όλους. Χρώμα και exotica 

στην Αθήνα γιορτάζονται με street food events και 

γεύσεις από όλο τον κόσμο. Βιετνάμ και Ταϊλάνδη 

ανοίγουν την όρεξη. Ο κόσμος βγαίνει στο δρόμο, 

σταματά για αλμυρές και γλυκές γεύσεις. Συνδυάζει 

λουκουμάδες με κοκτέιλ στο Μelouk στο Χαλάνδρι, 

μαθαίνει να ξεχωρίζει τα πιο  ζουμερά burgers, τα 

πιο γευστικά σάντουιτς. Ξαναπηγαίνει στο ήσυχο 

Σαν Φρανσίσκο (Κεραμεικού 99) για τους ωραίους 

και εθιστικούς συνδυασμούς του Βασίλη και του Δη-

μήτρη. Λογικές τιμές, προσεγμένα υλικά, σπιτικό 

κλίμα. Και για χορτοφάγους. Στο Pane Salame της 

Μηλιώνη στο Κολωνάκι ο Antonio Tuttera φτιάχνει 

τα πιο νόστιμα και γκουρμέ ιταλικά σάντουιτς, και 

όχι μόνο, που έχεις ποτέ δοκιμάσει. 

Τα αυθεντικά ρώσικα πιροσκί της Πωλίνας στο 

Καλίνκα Μαλίνκα στη γωνία Σόλωνος με Μαυρο-

μιχάλη δημιουργούν ουρές με ανυπόμονους που 

γεύονται τα παραδοσιακά πιροσκί με κιμά, αλλά 

δοκιμάζουν και εκείνο με μούρο ή παπαρούνα. Το 

Crepe Diem στο Χαλάνδρι (Σωκράτους 6) έχει φοβε-

ρό παγωτό μηχανής, κρέπες, λουκουμάδες, σάντου-

ιτς, burger, club, pizza. Το παγωτό με κρέμα bueno, 

nutella, θρυμματισμένο oreo και caprice είναι απο-

κάλυψη. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έφερε στο και-

νούργιο Βankie (Κατεχάκη 1) τα Cronuts, που σκίζουν 

στη Νέα Υόρκη. Κάτι γιάμι ανάμεσα σε κρουασάν και 

ντόνατ, που έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα. Αντί για ένα 

κλασικό café point φροντίζει τους πελάτες με χειρο-

ποίητα cupcakes, ενώ τώρα που ζέστανε ο καιρός 

ετοιμάζει γρανίτες και bankie shakes πειρασμούς 

με παγωτό βανίλια και σοκολάτα της επιλογής σου. 

Από lila pause μέχρι maltesers. Φοβερή κρέπα κάνει 

η Ρωξάνη (Πραξιτέλους 4) με χανιώτικο παρελθόν, 

ολόφρεσκα υλικά και μεγάλη ποικιλία. Μυζήθρα και 

απάκι κάνουν τη διαφορά. Παρασκευή και Σάββα-

το φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο όλους τους 

ξενυχτισμένους του κέντρου. Φρέσκες σαλάτες, 

πολίτικες πίτες και προφιτερόλ σε περιμένουν στο 

Πέρα Καφέ (Αιόλου 57), όμως σπεσιαλιτέ εδώ δεν 

είναι άλλα από τα υπέροχα αυθεντικά λαχματζούν 

με γνήσια πολίτικη γεύση που φτιάχνουν με τα χε-

ράκια τους. Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Θείος Φάνης με 

μικρασιατικά μυστικά θα σε γυρίσει στην πιο παιδική 

ανάμνηση με ολόφρεσκη παραδοσιακή μπουγάτσα 

που φτιάχνει από το 1974. Όλα δικά του, όλα φρέσκα. 

Μπριοσάκια, πιτάκια, αλμυρά και γλυκά σφολιατά-

κια, πεϊνιρλί, μπόμπες, κοτοκροκέτες, ζεστά σάντου-

ιτς με δικά του ψωμάκια. Όρεξη να ’χεις.   Γ.Δ.
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● Το Oozora μεταφέ-

ρεται για όλο το καλο-

καίρι στο κηφισιώτικο 

Cash. 

● Το ολοκαίνουργιο 

City Bistro της Στοάς 

Σπυρομήλιου ανοίγει 

ακριβώς δίπλα deli με 

εκλεκτά προϊόντα και 

wine bar μέχρι αρχές 

Ιουλίου. 

 ● Η οδός Αδριανίου 

στο Ν. Ψυχικό μετά το 

Δουράμπεης Oyster 

(όπου κάθε βράδυ γί-

νεται χαμός), εμπλουτί-

ζεται και με καινούργιο 

εστιατόριο από το ήδη 

υπάρχον Χοχλιδάκι. 

● Ψαράδες στο Πα-

λαιό Φάληρο, Λίγο 

Θάλασσα στη πλατεία 

Μεσολογγίου στο 

Παγκράτι, Ιθάκη Θα-

λασσινές Γεύσεις στη 

Νέα Κηφισιά, όλα τους 

καινούργια ψαροφαγι-

κά της Αθήνας. 

● Fajitas, burritos και 

πάνω από 30 τεκίλες 

για καλοκαιρινές βρα-

διές με μεξικάνικη αλε-

γκρία στην καινούργια 

Agavita στη Φιλαδέλ-

φεια. 

● Ο Λευτέρης Λαζά-

ρου μετά από μακριά 

διαδρομή επιστρέφει 

μαζί με το Βαρούλκο 

του στον Πειραιά και το 

Μικρολίμανο, εκεί που 

ήταν τα Τρεχαντήρια.

● Το Kiku προσθέτει 

και το Seaside και για 

όλο το καλοκαίρι μετα-

φέρεται στο Coast της 

Βουλιαγμένης.

● Στη Βούλα, εκεί που 

ήταν η Ψιψίνα, τώρα 

βρίσκουμε το Modest 

με ελληνική δημιουρ-

γική από το νεαρό και 

ταλαντούχο σεφ Νίκο 

Μπούκη. 

● Φουάρ, το νέο πό-

στο του Χρήστου Πό-

τσιου (Soul, Deluxe κ.ά) 

στο κέντρο της πόλης 
(Μητροπόλεως 72), με 

κουζίνα από όλο τον 

κόσμο, κοκτέιλ μπαρ 

και μουσική σκηνή.

● Τέλος εποχής για το 

Cucina Povera του 

Γιάννη Καημενάκη στο 

Παγκράτι, στη θέση 

του μεταφέρεται το 

Trapezaria του Δημή-

τρη Παναγιωτόπου-

λου, ο οποίος ακριβώς 

δίπλα θα ανοίξει και 

junk gourmet food 

ντελιβεράδικο, ανοι-

χτό μέχρι τις 4 το πρωί 

– και τα δύο μέσα στον 

Ιούνιο. 
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Pane SalameΓ.Παπαδόπουλος, 
ιδιοκτήτης του Bankie

Bankie

Πέρα Καφέ

Ρωξάνη Καλίνκα Μαλίνκα

Θείος Φάνης
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FΟΟd 
BlOgging 
Ο κόσμος του ελληνικού food 

blogging είναι νεανικός, φρέσκος, 
δημιουργικός, γεμάτος χρώματα 
και μυρωδάτος! Ανακαλύψτε τον.

Eπιμέλεια: ΤΖΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στο φαγητό, όπως και στη μόδα άλλωστε, οι τάσεις 

έρχονται και παρέρχονται. Μερικές φορές όμως 

αποκτούν τέτοια δύναμη που σαρώνουν καθετί 

προηγούμενο. Το food blogging είναι ένα τέτοιο 

φαινόμενο. Καθόλου τυχαίο που η βιομηχανία 

τροφίμων, οι ιθύνοντες των εστιατόριων και τα με-

γάλα γαστρονομικά περιοδικά διεθνώς τρέχουν να 

προλάβουν τις τάσεις που εκφράζουν οι απαντα-

χού food bloggers. Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες 

το βιβλιαράκι με τις συνταγές της γιαγιάς αποτε-

λούσε κρυμμένο μυστικό και αντικείμενο κληρο-

νομικής διαμάχης. Στον αιώνα της τεχνολογίας, 

όμως, οι food bloggers τα λένε όλα. Με το ένα χέρι 

στην κατσαρόλα και το άλλο στο πληκτρολόγιο τα 

βγάζουν όλα στη φόρα. Eίναι επιδειξιομανείς, είναι 

η μόδα ή συμβαίνει κάτι άλλο; Ζητήσαμε από μία 

ειδική και βραβευμένη foodblogger, τη Μαριλίτα 

Χατζηβασιλείου (www.gourmelita.
gr), της οποίας το blog ψηφίστηκε 

ανάμεσα στα δέκα καλύτερα ελλη-

νικά Food blogs, να μας εξηγήσει 

τη νέα τάση.

 

«Πρόσφατα με ρώτησαν τι σημαί-

νει το να είσαι blogger. Νόμιζα ότι 

είναι απλή η απάντηση: blogger 

είναι αυτός που μοιράζεται τις 

όποιες σκέψεις του με το κοινό 

γράφοντάς τες σε ένα ηλεκτρονικό “ημερολόγιο” 

στο οποίο έχει πρόσβαση ο καθένας.  Όταν όμως 

σκέφτηκα τι σημαίνει το να είσαι food blogger, είδα 

ότι η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Food blogger 

είναι αυτός που μοιράζεται σκέψεις, συνταγές, 

φωτογραφίες και άλλα σχετικά με το φαγητό. Το 

food blogging είναι ένας τρόπος να εκφράσουν οι 

άνθρωποι που αγαπούν τη μαγειρική –ανάμεσα 

τους και εγώ– το πάθος τους. Είναι επίσης ένας 

σύγχρονος τρόπος να μοιραστούν τις γνώσεις και 

τις απόψεις τους πάνω στο φαγητό με πολλούς 

ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη 

άνθιση στα blog μαγειρικής. 

Ο κόσμος τα προτιμάει, τα ακολουθεί, και πραγ-

ματικά φτιάχνει τις συνταγές που του τραβούν το 

ενδιαφέρον. Να λάβουμε υπόψη μας ότι στα πε-

ρισσότερα blog οι συνταγές είναι πάντα αληθινές 

και “βγαίνουν” όπως φαίνονται στις φωτογραφίες, 

πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Ένας από τους 

λόγους που ξεκίνησα το δικό μου blog ήταν αυτός 

ακριβώς! Είχα βαρεθεί να φτιάχνω συνταγές από 

βιβλία και περιοδικά που έβγαιναν εντελώς διαφο-

ρετικές από τις φωτογραφίες τους στην καλύτερη 

των περιπτώσεων ή δεν τρωγόντουσαν στη χει-

ρότερη... Τα πιο πολλά ελληνικά blogs μαγειρικής 

προσφέρουν πρωτότυπες, προσωπικές συνταγές 

των δημιουργών τους, και για αυτό ακριβώς τα 

αγαπάει ο κόσμος: είναι συνταγές δοσμένες σε 

εκείνους από εκείνους.

Οι bloggers είμαστε εσείς: η φίλη σας, η μαμά 

σας, η κόρη σας, ο αδερφός σας, ο γείτονάς σας. 

Αγαπάμε το καλό φαγητό, ενθουσιαζόμαστε όταν 

ανακαλύπτουμε νέες γεύσεις, καλά εστιατόρια και 

εξαιρετικές πρώτες ύλες. 

Με το food blog υπάρχει μια άμεση επαφή με τον 

αναγνώστη μας και, τελικά, αυτός είναι ο μεγα-

λύτερος κριτής. Αυτός επιλέγει ποιον από εμάς 

θα διαβάσει, ποιανού συνταγή θα δοκιμάσει να 

φτιάξει, ποιον θα κριτικάρει θετικά ή αρνητικά. Η 

επιβράβευση του foodblogger έχει πάντοτε να 

κάνει με αυτή την επαφή: ένα θετικό σχόλιο, κά-

ποιο mail από την άλλη άκρη της γης λέγοντάς του 

πόσο αγαπούν τις συνταγές του, είναι αυτά που 

τον κάνουν ευτυχή.  Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει τη χαρά της προετοι-

μασίας ενός γεύματος που θα το μοιραστούμε με 

άλλους. Η φράση “Το έφτιαξα με τα χεράκια μου” 

κρύβει, τελικά, εκτός από λίγη υπερηφάνεια και 

πολλή αγάπη.

Το blogging, όμως, είναι και προσφορά. Όχι μόνο 

επειδή μοιραζόμαστε τις συνταγές μας, αλλά ε-

πειδή μπορεί να είναι και κοινωνικά υπεύθυνο. Για 

παράδειγμα τον τελευταίο χρόνο με πρωτοβουλια 

της Funky cook, δημιουργήθηκε η ομάδα Food for 

Good (funkycook.gr, wonderfoodland.gr, sugarbuzz.
gr, elenascooking.gr, saborconna.blogspot.gr, 
thefoodiecorner.gr, gourmelita.gr) και διοργανώνει 

εκδηλώσεις στις οποίες προσκα-

λούνται κι άλλοι food bloggers να 

μαγειρέψουν.  Τα έσοδα από την 

πώληση των φαγητών και γλυκών, 

που δίνονται έναντι ενός πολύ 

μικρού αντιτίμου, πάνε εξ ολοκλή-

ρου σε φιλανθρωπικά ιδρύματα 

ή ΜΚΟ. Το να ανήκω σε αυτή την 

ομάδα κάνει για εμένα το food 

blogging ακόμα πιο σημαντικό. Το 

food for good όχι μόνο προσφέρει, 

αλλά και ενώνει πολλούς bloggers 

κάθε φορά για έναν κοινό, καλό, σκοπό. 

Στον κόσμο των bloggers δεν θα πω ότι δεν υπάρ-

χουν ζήλιες, ανταγωνισμοί, κλεμμένες φωτογρα-

φίες και συνταγές. Όλα αυτά υπάρχουν. Υπάρχει 

όμως και μεγάλη αγάπη για το φαγητό, δημιουρ-

γία, πρωτοτυπία, νοστιμιά, φιλία, ομαδικότητα, 

προσφορά, χαρά κι ενθουσιασμός».  

3
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ΟΙ φΟΥΡΝΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΘΡΑΥΣΗ
Για κανελέ ντε μπορντό στον Paul
Η πόλη πάσχει από υπερπροσφορά σφολιάτας και δεν είναι αστείο. Ή μάλλον είναι ωραίο 

αστείο, γιατί στους φούρνους τρως φτηνά, γρήγορα, φρέσκα και νόστιμα, και μας αρέσει που 

τους βρίσκουμε πια παντού. Κάθε γειτονιά έχει έναν ή και παραπάνω μοσχομυριστό παράδει-

σο. Τώρα ξέρεις ποιος έχει την τέλεια κουρού, το καλύτερο τσουρέκι και το πιο αφράτο ψωμί 

και τα βρίσκεις όλα στην ίδια γειτονιά. Η δική μας μικρή αδυναμία σερβίρει φουρνιστά και σφο-

λιατοειδή αλά γαλλικά. Με ρουστίκ διακόσμηση, θυμίζει φούρνους της γαλλικής επαρχίας, 

μυρίζει γαργαλιστικές μυρωδιές γαλλικών κρουασάν και φρεσκοψημένων γλυκών. Ο Paul, 

που φτιάχνει brioche και 32 τύπους γαλλικού ψωμιού πάνω από έναν αιώνα, ξεκίνησε να α-

νοίγει φούρνους στη Γαλλία και τώρα έχει φτάσει στους 130 σε όλο τον πλανήτη. Η κουλτούρα 

του ζεστού, οικογενειακού και ταυτόχρονα αστικού και στιλάτου φούρνου του Paul, όπου κι 

αν εμφανίστηκε, αγαπήθηκε αμέσως. Το δικό μας αθηναϊκό Paul κρησφύγετο νοστιμιάς είναι 

αυτό της Πανεπιστημίου και έχει τραπεζάκια τύπου γαλλικού μπιστρό για να φας πρωινό ή 

μεσημεριανό σαν αυθεντικός Παριζιάνος. Οι Αθηναίοι το λάτρεψαν και απ’ την αρχή έκαναν 

ουρές. Περαστικοί ή σκαστοί από τα γύρω γραφεία, πάντα έχουν χρόνο για ένα κανελέ ντε 

μπορντό στου Paul. Πολύ πιθανόν να μας βρείτε εκεί. Αν πάλι όχι, θα είμαστε στη Γλυφάδα 
(πλατεία Εσπερίδων και Κύπρου 70), και το καλοκαίρι στην Κηφισιά, στο καινούργιο κατάστημα 

που ανοίγει μέσα στον Αύγουστο στο καλύτερο σημείο της περιοχής (Λεβίδου 4), εκεί που πα-

λιά ήταν η Louis Vuitton.  Μ.Κ.

4
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Για χρόνια η πλατεία Βάθη ήταν το σκοτεινό 
πρόσωπο της πόλης. Και αν αυτό τρόμαξε τους 
Αθηναίους και μετοίκισαν στα προάστια ήρθαν ξέ-
νοι, καινούργιοι κάτοικοι της πόλης, κουβαλώντας 
την παράδοση και τον πολιτισμό τους, να εγκατα-
σταθούν γύρω της και να την αλλάξουν. Το νέο 
σκηνικό, της πολυπολιτισμικότητας, ήρθε να κα-
λύψει τις σκόνες της πλατείας, να τη ζωντανέψει 
και να αναδείξει τη χαμένη ομορφιά της. 

Περπατώντας στη Μάρνη, από το Μουσείο 
προς το Μεταξουργείο, η μυρωδιά θα σε σύρει 
στα στενά: οι Άραβες έχουν στήσει τις κουζίνες 
τους στη Λιοσίων, οι Κούρδοι στην Αχαρνών και 
στη Φαβιέρου βρίσκεις εστιατόρια με παραδοσια-
κά πιάτα από το Μπαγκλαντές. Η Βάθη πάντα στο 
επίκεντρο, να ενώνει κάτω από τη στέγη της τις 
κουλτούρες και τις γεύσεις του κόσμου. Εδώ ανα-
κάλυψα ένα απομεσήμερο τα φαλάφελ ή αλλιώς 
ρεβιθοκεφτέδες. Με καταγωγή από τη Συρία, είναι 
κοινός μεζές για όλη τη Μέση Ανατολή και μεγάλη 
νοστιμιά.

Αν λαχταράς αυθεντικό φαλάφελ σε αυτή την 
πλατεία θα το βρεις. Ανάμεσα σε ερειπωμένα νε-
οκλασικά και τη βουή του δρόμου κρύβεται η πιο 
αυθεντική εκδοχή αυτού του ανατολίτικου street 
food. Επί της Λιοσίων, αλλά και στους γύρω δρό-
μους, υπάρχουν 3-4 μαγαζιά που τα διευθύνουν 
αποκλειστικά Άραβες. Για αυτούς το φαλάφελ δεν 
είναι η νέα αθηναϊκή μόδα αλλά ένα από τα παρα-
δοσιακά τους εδέσματα –σαν να λέμε σουβλάκι 
ένα πράγμα–, που σημαίνει ότι και ο τελευταίος 
φαλαφελοπώλης ξέρει να τα μαγειρεύει καλά.

Εγώ παίρνω πάντα από το μαγαζί του οποίου 

το όνομα δεν μπορώ να γράψω (αφού αδυνατώ 
να βρω τα αραβικά στο πληκτρολόγιο), αλλά πά-
ντως είναι το μοναδικό που βρίσκεται πάνω ακρι-
βώς στην πλατεία Βάθη με είσοδο από τη Λιοσί-
ων, στον αριθμό 1. Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και οι 
φαλαφελτζήδες (το ξεσηκώνω από το «σουβλα-
τζής») είναι από την Αίγυπτο και κάνουν εξαιρετικό 
φαλάφελ. Την πρώτη φορά που πήγα, ο Ιμπραήμ, 
που ετοίμαζε την παραγγελία μου, μου είπε σε 
σπαστά ελληνικά: «Όταν το φας θα τρως από εδώ 
κάθε μέρα!». Γέλασα, αλλά το γέλιο μού κόπηκε 
απότομα λίγο αργότερα όταν, στην τρίτη μπουκιά, 
παραλίγο να με πατήσει αυτοκίνητο, είχα τόσο 
αφαιρεθεί. Πράγματι, όλη την επομένη εβδομάδα 
τρεφόμουν αποκλειστικά με φαλάφελ. 

Για να καταλάβεις, μέσα σε μια αραβική πίτα 
στριμώχνουν τρία φαλάφελ, λάχανο, καρότο, ντο-
μάτα, πατάτες και μια σάλτσα της αρεσκείας σου 
που είναι είτε ταχίνι είτε κάτι που το λένε σκορ-
δαλιά αλλά μοιάζει με σάλτσα σκόρδου, είτε μία 
μυστική κόκκινη σάλτσα που φτιάχνουν οι ίδιοι. 
Προσοχή γιατί η τελευταία είναι πολύ καυτερή. 
Στη συνέχεια το τυλίγουν με αλουμινόχαρτο και το 
ζεσταίνουν σε μια τοστιέρα. Είναι πεντανόστιμο 
και πολύ χορταστικό. Αν πω την τιμή δεν θα το πε-
στεύεις... €1, τόσο κοστίζει.
Έχω δοκιμάσει και με κοτόπουλο (€2) και είναι ε-
ξίσου γευστικό. Για την ακρίβεια είναι από τα πιο 
νόστιμα που έχω φάει – νομίζω ότι οφείλεται στην 
πάπρικα που περιτριγυρίζει το κοτόπουλο.
Και κάτι τελευταίο. Κάθε φορά που πάω, βλέπω 
συνέχεια Άραβες, κάτι που νομίζω ότι επιβεβαιώ-
νει το χρυσό κανόνα: Αν βλέπεις ντόπιους στο μα-
γαζί πάει να πει αυθεντικό και καλό φαγητό. Φαλά-

φελ, λοιπόν!  A     

Πολυπολιτισμικά μαγειρέματα 
και μυρωδιές στα στενά γύρω 
από την πλατεία Βάθη. 
Νέες γεύσεις και νέο σκηνικό.
Κείμενο - φωτό: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΝΑΤΣΙΟΥ
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Ο  Φαρχάντ στην κουζίνα του

Στου Τζαίημς, εκτός από φαλάφελ, θα βρεις και σουβλάκι

Ο Ιμπραήμ  ετοιμάζει το φαλάφελ σε δευτερόλεπτα

I n f o  Στου Ιμπραήμ για 

φαλάφελ, Flafel Abu 

Milad, πλατεία Βάθη & 

Λιοσίων 1, 210 5224880

Στου Μοχάμεντ για 

φαλάφελ και σις κε-

μπάπ, Λιοσίων 5,  

πλατεία Βάθη,  

210 5201839

Στου Τζέημς για φα-

λάφελ και σουβλάκι, 

Go Grill, Λιοσίων 2, 

210 5244986

5
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Το καλοκαίρι η πόλη έχει τα καταφύγιά 

της, που χαρίζουν στους Αθηναίους 

ανάσες δροσιάς. Μεταφράζονται σε 

ψηλά μπαλκόνια, δροσερές ταράτσες, 

πράσινες αυλές, πεζοδρόμια, όλα καλά 

προφυλαγμένα από τη ζέστη και τη φα-

σαρία. Κρύψου σε μια αυλή να μυρίσεις το νυχτο-

λούλουδο, γίνε ένα με την παρέα του κόσμου στα 

μαγαζιά που έχουν βγει στο δρόμο ή ανέβα σε μια 

ταράτσα τα μεσάνυχτα. Αν είσαι τυχερός και πετύ-

χεις το φεγγάρι ολόγιομο να σουλατσάρει πάνω 

από την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, θα δεις πώς 

είναι να ζεις σε μια πλανεύτρα πόλη.

Παραδοσιακά, τα ξενοδοχεία της πόλης είναι εκείνα 

που προσφέρουν την καλύτερη θέα. Στο La Suite 

Lounge του St. George Lycabettus, μπορείς να χορ-

τάσεις πανοραμική θέα και μοντέρνα μεσογειακή 

κουζίνα καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, ή να πιεις το 

κοκτέιλ σου με την πόλη να απλώνεται φαντασμα-

γορική και φωτισμένη κάτω από τα πόδια σου. 

Η αυλή της Ροζαλίας αυτή την εποχή είναι κατα-

πράσινη, ανθισμένη και μαζεύει όλους όσοι ανα-

ζητούν στιγμές δροσιάς. Απόλαυσέ την με μαγει-

ρευτό φαγητό που φέρνει στο νου το ταλέντο της 

μαμάς, αλλά και κουζίνα που ψήνει εξαιρετικό κρέ-

ας και ψάρι. Έχει και καλό κρασάκι χύμα και πολύ 

καλές τιμές σε όλα τα πιάτα.

Λίγο πιο πέρα, στο Παγκράτι, ο Κατσούρμπος α-

πλώνει τα τραπέζια του στην πιο ήσυχη πλευρά 

της hot πλατείας Προσκόπων και κρατάει ψηλά τη 

σημαία της κρητικής κουζίνας σερβίροντας αυθε-

ντικά πεντανόστιμα πιάτα σε καλές τιμές. 

Η Φιλαδέλφεια έχει τον υπέροχο Λεμονόκηπό της. 

Μία πανέμορφη χρωματιστή και δροσερή αυλή που 

θυμίζει παραμύθι, όπου σερβίρονται γεύσεις που γε-

φυρώνουν την παράδοση με τη μοντέρνα κουζίνα.

Το Πόρτο Κάγιο στην Αγία Παρασκευή έχει πολύ 

όμορφο κήπο που θυμίζει αυλή παλιού αθηναϊκού 

σπιτιού και μαγειρεύει αυθεντικά και πεντανόστι-

μα πιάτα με μανιάτικη καταγωγή.

Στα βόρεια, θα πέσεις πάνω στο γυάλινο κήπο ενός 

παλιού αρχοντικού, όπου στεγάζεται το Altamira 

με τα πολυεθνικά ταξίδια της γεύσης του από το 

Μεξικό ως την Ινδία και από τις αραβικές χώρες μέ-

χρι τη νοτιανατολική Ασία.

Στην άλλη πλευρά της πόλης, στο δημοφιλή πεζό-

δρομο της Αγίας Λαύρας, στο Αιγάλεω, γίνε ένα με 

το φοιτητόκοσμο που κάθεται έξω, στα τραπεζά-

κια του Ρακοθεωρίες, με καλή παρέα, μεζεδάκια 

και ρακί.

Αν αποφασίσεις να σε φυσήξει το αεράκι του νοτιά, 

πήγαινε στο Χαρτί & Καλαμάρι στο Πέραμα. Εδώ 

θα ξεκουραστείς στο πράσινο άλσος που βρίσκε-

ται η αυλή του, τρώγοντας νόστιμες εμπνεύσεις 

της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας.  Κ.Β.

ΜΥριΣΕ κΑλοκΑιρι
ΟΙ ΑΥλΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΡΑΤΣΕΣ 

ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΡΟΣΙΑ
6

ΑλΜΥρΑ ΤΟ φΕΤΙΝΟ 
ΣΤΑΜΝΑγΚΑΘΙ 
Όχι πως δεν υπήρχε από πάντα, αλλά φέτος το χορταρικό με 

τη λεπτή «θαλασσινή» γεύση που φυτρώνει στην άμμο κάνει 

θραύση σε όλα τα καλά εστιατόρια. Τη φάγαμε σκέτη με λάδι 

και λεμόνι να συνοδεύει πανδαισία ψαρικών στο Παράμαλο, 

με μαριναρισμένα ντοματάκια και μους ταραμά από πάνω 

στο Μαύρο Πρόβατο. Εσύ πάρ’ την από τη λαϊκή και απλά 

ζεμάτισέ τη για ελάχιστα λεπτά.

7

Λεμονόκηπος

St.  George Lycabettus Altamira

Ροζαλία
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Ο chef pattisier 
Διονύσης Αλέρτας

Burgers σαν το πρώτο 
μας φιλί στα KFC
Το νέο μότο στα καταστήματα KFC: 
Θυμάσαι το πρώτο σου φιλί; Ζου-
μερό, έντονο, πρωτόγνωρο, ανε-
παίσθητα αλμυρό και γλυκό μαζί, 
τελικά αξέχαστο. Μια τέτοια γεύση 
έχουν και τα Smats Burger των KFC, 
τα οποία θα βρείτε σε τρεις εκδο-
χές. Smats Burger classic, με τρα-
γανό φιλετάκι, δροσερό μαρούλι 
και σος Dijon (€2), Smats Burger brioche, με 
τραγανό φιλετάκι, φρέσκια ντομάτα και σος μαγιονέ-
ζα, σε ψωμάκι brioche (€2) και Double Smats lunchbox, δηλαδή 
δύο Smats (ελεύθερος συνδυασμός) μαζί με μεγάλες πατάτες (€4,99). Θα 
βρείτε εστιατόρια KFC σε: The Mall Athens, Village shopping & more Αγ. Ι. Ρέντη, Athens 
Metro Mall, Γλυφάδα, Πειραιάς, Παγκράτι, Mediterranean Cosmos. 

ΚΑλΟΚΑΙΡΙ ΧωΡΙΣ ΜΑγΟ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑλΟΚΑΙΡΙ
Κοσμικός και πανέμορφος, ο κήπος του Balthazar άνοιξε προχτές, 

15 Μαΐου, δίνοντας το σήμα: το καλοκαίρι είναι και πάλι εδώ! Με α-

νανεωμένο look και καινούργια ονόματα στην ομάδα αναμένεται να 

συγκεντρώσει για μια ακόμη σεζόν το κοσμικό και κεφάτο πλήθος 

της πόλης σε βραδιές που κρατάνε μέχρι το πρωί και τα έχουν όλα. 

Μεσογειακή κουζίνα από τους Σάββα Κωνσταντινίδη και Άρη Καλλι-

πολίτη, καταπληκτικά γλυκά από τον chef pattisier Διονύση Αλέρτα, 

τέλεια ποτά και κοκτέιλ από τον Αλέξανδρο Γκικόπουλο. Στα συν, οι ι-

διοκτήτες Αντρέας και Γιώργος Πιτσιλής, η δεμένη ομάδα στην οποία 

φέτος μετά από χρόνια ξαναβρίσκεται και η Τζένη Χρονοπούλου 

(Pecora Nera), αλλά και η ατμόσφαιρα που δονείται από τις τέλειες 

(και) swing-άτες μουσικές. Βάλε αυτά που σου πάνε και άσε στο μάγο 

Balthazar να φτιάξει το καλύτερο ντεκόρ για το φετινό σου καλοκαί-

ρι. Τσόχα 27 & Βουρνάζου, Αμπελόκηποι, 210 6441215 
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ΑΝΑΤολικΑ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Γεύσεις από τις χαμένες πατρίδες
Το χειμώνα η Μαρία Εκμεκτσίογλου μάς μύησε στην 

κουζίνα της Πόλης. Τώρα το καλοκαίρι τα αρώματα 

και οι πικάντικες γεύσεις της Αθήνας ενισχύονται. 

Ο περίφημος Αραπιάν είναι εδώ και χρόνια το 

σημείο που όλη η Αθήνα ανακαλύπτει τον πολίτικο 

εαυτό της. Ο Φάνης Θεοδωρόπουλος κάνει τώρα το 

επόμενο βήμα με ένα νέο μεζετζίδικο. Στο γωνιακό 

νεοκλασικό κτίριο Σωκράτους & Ευριπίδου άνοιξαν  

τα Καραμανλίδικα του Φάνη, με όλη τη σειρά των 

αυθεντικών αλλαντικών Sary από τη Δράμα. Αυτό 

όμως που κάνει τη διαφορά είναι τα μεζεδάκια που 

ετοίμασε ο Φάνης με τη Θρακιώτισσα συγγραφέα 

βιβλίων μαγειρικής, φωτογράφο και έξω καρδιά 

Στέλλα Σπανού, που επιμεληθηκε το απλό και 

γευστικό μενού.  Μπαστουρμαδοπιτάκια, σαλάτα 

με καβουρμά και αμπελοκορφές, σαγανάκι με πα-

στουρμά, σουτζούκι πολίτικο και αυγά, χειροποίητα 

ντολμαδάκια της μανούλας και πικάντικες γεύσεις 

μέχρι να πεις αμάν. Η πίσω αυλή σού κρύβει για λίγο 

τη βοή της πόλης και σε στέλνει πίσω στο χρόνο. 

● Το Γαρύφαλλο-Κανέλλα μαγειρεύει κάθε μέρα 

χουνκιάρ μπεγιεντί, καντίν μπουτού (το μπούτι της 

κυρίας) και άλλες γεύσεις από τις χαμένες πατρίδες. 

Ανδρούτσου 35 & Ζαν Μορέας 28, Κουκάκι, 210 92456332

● 1903, Α Taste of Smyrna, το και νούργιο με πολ-

λούς πολίτικους μεζέδες του Ηλία Σκουλά (Food 

Mafia) ανοίγει στη Γλυφάδα μέσα στον Ιούνιο.

9

Εδώ και χρόνια τρελή μόδα στην Αμερική, σήμερα 

κατακτάει ολοένα και περισσότερους φανατικούς 

οπαδούς και στην Ευρώπη. Οι οποίοι υποστηρί-

ζουν ότι πρόκειται για την απόλυτη διατροφή του 

μέλλοντος μια και είναι απόλυτα υγιεινή χωρίς κα-

θόλου να της λείπει η νοστιμιά. Φέτος το καλοκαίρι 

–οι ζέστες ταιριάζουν πολύ με τη νέα τάση–, τα 

αθηναϊκά εστιατόρια λανσάρουν τα δικά τους ωμά 

που ξεκινούν από τον πατροπαράδοτο μαρινάτο 

γαύρο που σερβίρει κάθε καλό μεζεδοπωλείο και 

φτάνουν σε πιο γκουρμέ εκδοχές με υπέροχες 

προτάσεις σε καρπάτσιο και σεβίτσε όπως αυτή  

του City Bistro: λεπτές φέτες ωμού ψαριού μα-

ριναρισμένες με εσπεριδοειδή και από πάνω ολό-

φρεσκα αυγά αχινού και microgreens.

10 Raw FOOD
Ή ΤΟ ωΜΟ 
ΑΡΕΣΕΙ

City Bistro, με δελεαστικές raw προτάσεις
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ΕλλΗΝικΑ 
ΚΟΚΤΕιλ

Greeks shake it better!
Η μαστίχα, το ούζο, το τσίπουρο, ακό-

μη και η ρετσίνα. Με τα ελληνικά ποτά 

και αποστάγματα να ταξιδεύουν διε-

θνώς και με τους Έλληνες bartenders 

και mixologists να κερδίζουν παντού 

βραβεία ήταν θέμα χρόνου να «γεννη-

θούν» και τα πρώτα κοκτέιλ με γεύση και 

όνομα ελληνικά. Πιες Ρακίτο και Mohito 

Σύκο στο γνωστό και all time classic Α-

γορά στους Αμπελοκήπους, Hey, Greece! 

I Love You στο κοσμοπολίτικο City Bistro , 

Χίος με –τι άλλο;– μαστίχα, στη δροσε-

ρή βεράντα του Αρχοντικού στο Μαρούσι.   

11

12
ViVa ESPana
Μούτσος νόστιμος πιάτος
Μεσογειακή, παιχνιδιάρικη και κυρίως πεντανόστιμη, η ισπανική κουζί-

να αγαπιέται με πάθος σε όλο τον πλανήτη. Κι εμείς στην Αθήνα (αρχές 

Μαΐου), μόλις αποκτήσαμε το καινούργιο μας ισπανικό εστιατόριο, το La 

Gabinoteca που μάλιστα είναι αδερφάκι του πολύ διάσημου ομώνυμου 

στη Μαδρίτη. Ο καινούργιος χώρος είναι στο Κεφαλάρι (εκεί που ήταν 

παλιά η Αίγλη), έχει θερμό βιομηχανικό ντιζάιν, μεγάλη μπάρα και κοκτέιλ 

που υπογράφει ο γνωστός Έλληνας bartender Δημήτρης Παπαϊωάννου. 

Οι νοστιμιές πατούν στην παράδοση της ισπανικής κουζίνας αλλά κλεί-

νουν το μάτι και στη μοριακή γαστρονομία και σερβίρονται σε πιατάκια, 

αλλά και σε βαζάκια, γλαστράκια, παλιά κουτιά, ένα σωρό «ανορθόδοξα» 

σκεύη της σύγχρονης και μοδάτης art de la table. Ο Nino Redruello (φω-

τό), μέγας σεφ και γιος της οικογένειας ιδιοκτητών του μαδριλένικου ρε-

στό, είναι εδώ με την ομάδα του και εξασκούν το ελληνικό τιμ στα μυστικά 

της βάσκικης κουζίνας με τάπας, τορτίγιες που σερβίρονται σε ποτήρι, 

τάκος και άλλα πολλά που αναμένονται να προσελκύσουν σύσσωμο το 

αθηναϊκό γκουρμέ κοινό. Ανοιχτό από το πρωί στις 9 και για καφέ. Δηλη-
γιάννη 56, Κηφισιά, Κεφαλάρι, 210 8083988 

Ρακίτο, στο Αγορά

Χίος, στο Αρχοντικό
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ΤΟ ΚΑλΟΚΑΙΡΙ 
ΔΙψΑ γΙΑ ΜπιρΑ!
Μετά τη βουτιά στη θάλασσα, πίνεις μπίρα. Τρως χωριάτικη σαλάτα σε τρα-

πέζι που το βρέχει το κύμα, πίνεις μπίρα. Πας θερινό σινεμά και ακουμπάς ένα 

κουτάκι μπίρας πάνω στο σιδερένιο τραπεζάκι. Βγαίνεις το βράδυ βόλτα στην 

πόλη και κρατάς το κορίτσι με το ένα χέρι και την μπίρα με το άλλο. Μασουλάς 

καρπούζι, φτύνεις τα κουκούτσια, πίνεις μπίρα. Όπως και αν σκεφτείς το καλο-

καίρι σου, ένα μπουκάλι μπίρας θα υπάρχει πάντα στο πλάνο. 

Στο μυαλό του Έλληνα μπίρα σημαίνει Fix. Ελληνική, δροσερή, γευστική και 

παγωμένη, ξεδιψά γενιές και γενιές εδώ και 150 χρόνια. Φέτος το καλοκαίρι, 

η μπίρα που έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις μας βγαίνει σε 7 νοσταλγικά και 

συλλεκτικά μπουκάλια των 0,33 lt, που κάνουν μια αναδρομή στις ετικέτες της 

Fix από το 1864 (αυτό που κρατάω στα χέρια μου γράφει «Fix Special - Προμη-
θευταί της Βασιλικής Αυλής της Ελλάδος») μέχρι και σήμερα. Ανακάλυψέ τα ένα 

προς ένα και γέμισε το καλοκαίρι σου με τη δροσιά της Fix.

* Όλοι αναζητάμε το τέλειο μέρος για να απολαύσουμε μια παγωμένη μπίρα. 

Η τελευταία δική μας ανακάλυψη είναι η Αποθήκη στα Βριλήσσια. Νεανικός 

χώρος με industrial wooden στιλ: φωτιστικά-καφάσια να κρέμονται από το 

ταβάνι και τα μπουκάλια μπίρας να «στολίζουν» ράφια βιβλιοθήκης, πλαϊνά 

καναπέδων και σχεδόν όλους τους τοίχους. Η Αποθήκη έχει τεράστια ποικιλία 

σε μπίρες αλλά και σε γιγάντια burger με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά. Εθνικής 
Αντιστάσεως 40, 210 6844884    Κ.Β.

Εμείς οι Έλληνες λατρεύουμε κουζίνα 

italiana. Νόστιμη πολύ και με σήμα κατατε-

θέν δύο υλικά που δίνουν γεύση και άρωμα 

στο καλοκαίρι: ντομάτα και βασιλικό σε 

δροσερές μακαρονάδες και ελαφριές πί-

τσες. Σε κάνει να λες «σλουρπ» γιατί είναι 

μεσογειακή, είναι δροσερή, είναι και τσαχ-

πίνα. Την θες, τη λαχταράς και θες να της πε-

τάξεις τα πεπερόνι έξω, μέχρι να στενάξουν 

τα μαχαιροπίρουνα. 

Και… καμία καλοκαιρινή σου μέρα δεν είναι 

τέλεια, χωρίς τουλάχιστον μία πιρουνιά 

σπαγγέτι. Μπανάκι και απλωτές στις παρα-

λίες του νότου και μετά πλούσιες μακαρο-

νάδες και τραγανές πίτσες στο Vincenzo 

με την πράσινη αυλή του; Θερινό σινεμά και 

έπειτα στο Impasto, για τις σαλάτες του, 

τα panini του και την pizza by the slice σε 

γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει; Απο-

γευματινές βόλτες γύρω από την Ακρόπολη 

μέχρι η λιγούρα του περιπάτου να σε φέρει 

στα θρανία ή στον καναπέ-ξύστρα του 

School Pizza Bar και να διαλέξεις από το 

σχολικό μαυροπίνακα πίτσα, πάστα ή γλυκό; 

Όπως και να το δεις, ό,τι και να διαλέξεις, 

άσε τις υπεκφυγές και πιάσε ένα κομμάτι 

πίτσα.  Κ.Β.

Η ιΤΑλιΑ ΠΟΤΕ 
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ14

13
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προϊοντα 
Σουρωτή
Σπιτική λεμονάδα, ζου-
μερή πορτοκαλάδα και 
απολαυστική γκαζόζα εί-
ναι τα τρία νέα αναψυκτι-
κά, σε συσκευασίες των 
500ml, με τα οποία θα 
μας δροσίσει η Σουρωτή 
φέτος το καλοκαίρι. Η ελ-
ληνική εταιρεία προτεί-
νει επίσης το Sourohito, 
με λεμόνι και μέντα για 
όσους προτιμούν το μη 
αλκοολούχο Mohito, ενώ 
το (επίσης νέο) πράσινο 
τσάι χωρίς ζάχαρη προ-
στέθηκε στη σειρά τσα-
γιών Sourotea. Είσοδος 
για τη Σουρωτή και στην 
κατηγορία των χυμών, με 

τον 100% φυσικό χυμό ροδιού υπό το brand Το Ρόδι σου  
σε συσκευασία γυάλινης φιάλης 200ml.

ΜουΣική βραδια 
Στο «αρχοντικο»
Ένα νέο μουσικό project υποδέχεται το αγαπημένο ε-
στιατόριο Αρχοντικό 1967 στο Μαρούσι, υπό τον τίτλο 
Undercover Valentines «Going Back to the roots». Πρόκει-
ται για μια ιδέα που στηρίζεται στην ερμηνεία γνωστών 
«covers»-διασκευών από αγαπημένα κομμάτια της soul, 
funk και pop, από Ray Charles, Stevie Wonder, Jackson 5, 
μέχρι Αmy Winehouse και Adele. Το σχήμα των Undercover 
Valentines αποτελούν η τραγουδίστρια Ελένη Βαλεντή, 
ο Μάριος Βαληνάκης στο σαξόφωνο, ο Κώστας Γιαξό-
γλου στο πιάνο, ο Περικλής Τριβόλης στο κοντραμπάσο 
και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης στα τύμπανα. Παρασκευή 
30/5. Πάρνωνος & Κηφισίας 70, Μαρούσι, 210 6120808,  
www.facebook.com/EstiatorioToArchontiko

ΜπιΣκοτα παπαδοπουλου 
Στα 4 ΣήΜεια τήΣ πολήΣ 
Πλατεία Κοραή, πλατεία Κολωνακίου, πλατεία Ομο-
νοίας, Κορυδαλλός. Τα σημεία όπου στήθηκαν τα τέσ-
σερα μοντέρνα προωθητικά περίπτερα της εταιρείας 
Παπαδοπούλου, όπου ο περαστικός μπορεί να καλύψει 
τις διατροφικές του ανάγκες αποκλειστικά με προϊόντα 
Παπαδοπούλου κάθε στιγμή της ημέρας, αλλά και να 
ενημερωθεί για την ιστορία της εταιρείας, την ποικιλία 
των προϊόντων της και τη διατροφική τους αξία. Όλα τα 
αγαπημένα προϊόντα διαθέσιμα σε 24ωρη βάση χάρη 
στον αυτόματο πωλητή που λειτουργεί και τις νυχτε-
ρινές ώρες.

Νέα, προορι-
σμοι, έικοΝέσ 
απο τηΝ αθηΝα 
τησ γέύσησ

προτασέισ 
για καθέ ορέξη 
στο φαγητό δεν χωράνε διακρίσεις. αρκεί να είναι 

νόστιμο και ποιοτικό. σαν τα πιάτα που θα δοκιμάσετε 
στα παρακάτω σημεία, από παραδοσιακά 

ταβερνάκια έως κλασάτα εστιατόρια ξενοδοχείων.

βραβεια 
για τα κραΣια 
τΣιλιλή 
Τρία διεθνή βραβεία 
απέσπασαν οι λευκοί 
οίνοι της οινοποιίας-
αποσταγματοποιίας 
Τσιλιλή Κτήμα Θεόπετρα 
και Ασκητικός, στους 
δημοφιλείς διαγωνισμούς 
Concours Mondial de 
Bruxelles και Challenge 
International du Vin. Το 
«Κτήμα Θεόπετρα» είναι 
ένας βιολογικός οίνος από 
σταφύλια των ελληνικών 
ποικιλιών Μαλαγουζιάς και 
Ασύρτικου και αποτελεί ι-
δανική συνοδεία για ψάρια 
και θαλασσινά, δροσερές 
σαλάτες και λευκά κρέ-
ατα, ενώ ο «Ασκητικός» 
παράγεται από σταφύλια 
μικρής στρεμματικής 
απόδοσης των διεθνών 
ποικιλιών Sauvignon Blanc, 
Chardonnay και της ελληνι-
κής και συνδυάζεται με θα-
λασσινά και ψάρια, λευκά 
κρέατα, αλλά καταναλώνε-
ται και μόνο του. 
Μη χάσεις!  

Κατσούρμπος

Γάνεμα

Αγορά

Ρακοθεωρίες

Θείος Φάνης

Το μαγικό κουτί 
της Pizza Hut 
Διπλή απολαυστική εμπειρία μας 
προσφέρει η Pizza Hut, με το 
νέο διώροφο διπλό κουτί 
Hut Box. Προσέξτε: Το Hut 
Box αποτελείται από δύο 
επίπεδα. Στο πρώτο θα βρείτε 
την πίτσα (6 τεμάχια) που έχετε ήδη 
επιλέξει από τον κατάλογο. Και στο δεύτε-
ρο η πανδαισία των γεύσεων: Λαχταριστά onion 
rings, πεντανόστιμα mozzarella sticks, τραγανές 
potato wedges και 3 απολαυστικές sauce της 
επιλογής σας συνοδεύουν 6 σκορδόψωμα special 
ή 10 wing street original (φτερούγες και φιλέτα) ή 
μία μερίδα κλασσικών BBQ chicken wings. Όλα τα 
παραπάνω μπορείτε να τα απολαύσετε από €13,99! 
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LÕArtigiano

Πόρτο Κάγιο

Ροζαλία

Vincenzo

υγιεινα και νοΣτιΜα  
Στο NJV AtheNs PlAzA
Σολομός, αλμύρα και «κους-κους», ένα πιάτο που 
θα λατρέψετε, καλοκαιρινό, θρεπτικό και υγι-
εινό. Ο φρέσκος σολομός, πλούσιος σε ω3, ω6, 
πρωτεΐνες, φώσφορο, ψευδάργυρο και βιταμί-
νες, και το αβοκάντο με φυτικές ίνες, μαγνήσιο, 

κάλιο, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, ψευδάργυρο 
και σίδηρο θα σας προσφέρουν ένα καλοκαιρινό 
ανεπανάληπτο συνδυασμό φαγητού στο αγαπη-
μένο σας εστιατόριο The Parliament, Explorer’s 
Bar & Plaza Lounges. Β. Γεωργίου Α 2, Σύνταγμα, 
210 3352400

PeroNi & YAtzer 
Την έναρξη της συνεργασίας τους ανακοίνω-
σαν η ιταλική premium μπίρα Peroni και ο ιδρυ-
τής και editor in chief του yatzer.com Κώστας 
Βογιατζής. Η Peroni Nastro Αzzurro, η οποία 
παράγεται στη Ρώμη από το 1864, είναι η Νο1 
premium ιταλική μπίρα και διατίθεται σε περισ-
σότερες από 80 χώρες. Πλέον, administrator στη 
σελίδα της στο Facebook θα είναι ο Yatzer, ένας 
από τους καλύτερους content creators. Έτσι, για 
ένα μήνα το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία 
μέσα από τα posts του Yatzer στο  facebook.com/
PeroniGreece, να ανακαλύψει το ιταλικό στιλ μέ-
σα από την κοσμοπολίτικη μάτια του. 

AΓΟΡΑ
Λ. Αλεξάνδρας & Βουρνάζου 31, Αμπελόκη-
ποι, 210 6426238
All day restaurant bar, μεσογειακή 
κουζίνα, casual κόσμος, ανοιχτά και 
Κυριακές. 

ΓΑΝΕΜΑ
Αιολέων 40 & Καλλισθένους, Άνω 
Πετράλωνα, 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. 

ΘΕΙΟΣ ΦΑΝΗΣ 
Πλ. Πατριάρχου 14, Ν. Φιλαδέλφεια, 210 
2586629 
Παραδοσιακό εργαστήριο σφολιάτας 
(από το 1974), με απολαυστικά τυροπιτά-
κια, πεϊνιρλί, πίτσες, σάντουιτς, γλυκά 
κ.ά. Παράδοση και στο χώρο σας.

ΚΑΤΣΟΥΡΜΠΟΣ 
Αμύντα 2, Πλατεία Προσκόπων, Παγκράτι, 
210 7222167
Παραδοσιακό και αγαπητό, στέκι για 
ψάρι αλλά και τις γνωστές κρητικές 
λιχουδιές, με τραπεζάκια στην καταπρά-
σινη πλατεία. 

L' ARTIGIANO 
www.lartigiano.gr 
Ιταλική κουζίνα στα καλύτερά της. 
Εκπληκτικές γεύσεις σε πίτσα, μακαρο-
νάδες, burgers, δροσερές σαλάτες κ.ά.

PARLIAMENT 
Bασ. Γεωργίου Α΄, Σύνταγμα, 210 3352400

Το κομψό εστιατόριο του ξενοδοχείου 
NJV Athens Plaza. Μεσογειακές και 
ελληνικές γεύσεις στον πρωταγωνι-
στικό ρόλο.  

ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ
Γαργηττού 112, Αγ. Παρασκευή, 210 6390806
Με μια πανέμορφη αυλή που θα αγα-
πήσεις και προτάσεις από γεύσεις της 
Μάνης, αλλά και όλα τα κλασικά πιάτα. 

ΡΑΚΟΘΕΩΡΙΕΣ 
Αγίας Λαύρας 9, Αιγάλεω, 210 5902290 
Γνήσια κρητική ρακή, πάνω από 50 
μεζέδες, Κυρ. μεσημέρι, Δευτ. βράδυ 
live έντεχνο και ρεμπέτικο στον πιο 
κεφάτο πεζόδρομο-στέκι των δυτικών 
προαστίων.

POZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 3302933 
Γνωστό φοιτητοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και για τον κατα-
πράσινο κήπο. Aτού ότι μένει ανοιχτά ως 
αργά και τις καθημερινές. 

VIΝCENZO  
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 210 8941310 
Πάθος για ναπολιτάνικη κουζίνα, γι'αυτό 
πάντα γεμάτο από πελατεία που φτάνει 
εδώ από όλη την Αθήνα. Πίτσα με τραγανή 
λεπτή ζύμη και πάστα σε άπειρες, νόστι-
μες παραλλαγές.

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 
Λεωφ. Ειρήνης 33, Πέραμα, 210 4023306
Με φανατικούς φίλους απ’ όλη την 
Αττική, για τα ωραία του κρέατα αλλά και 
για τα φρέσκα ψάρια του.

Χαρτί και Καλαμάρι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

30 A.V. 29 ΜΑΪΟΥ - 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014



29 ΜΑΪΟΥ - 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 A.V. 31



32 A.V. 29 MAΪOY - 4 IOYNIOY 2014

Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή
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bookvoice
A.V. 

bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.

Τα Public πήραν την πρωτοβουλία των Βραβείων Βιβλίου, που φιλοδοξεί να 

γίνει θεσμός για την εγχώρια αγορά βιβλίου. «People have the power», κατά 

το κλασικό τραγούδι της Πάτι Σμιθ, και τα Public, υπακούοντας στις επιταγές 

αυτού του μότο, διοργάνωσαν μαζική ψηφοφορία προσκαλώντας τους α-

πανταχού αναγνώστες και πελάτες των καταστημάτων να αναδείξουν τους 

αγαπημένους τους συγγραφείς, βιβλία και εκδότες για τη χρονιά 2013. Την 

πρωτοβουλία στήριξαν γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Φοίβος Δεληβο-

ριάς, ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο Ένκε Φεζολάρι και η Αφροδίτη Μάνου (ανα-

λαμβάνοντας να το επικοινωνήσουν μέσω των social media), ενώ μεταξύ των 

συγγραφέων που ανάδειξε η ψήφος του κοινού συναντάμε μεγάλα ονόματα, 

όπως Άλκη Ζέη, Κάρμεν Ρουγγέρη και Αύγουστος Κορτώ.

Με τη συμμετοχή 100 εκδοτικών οίκων, 900 συγγραφέων, 1.000 ελληνικών 

τίτλων και –κυρίως– του διόλου ευκαταφρόνητου αριθμού των 83.000 ανα-

γνωστών, η ψηφοφορία αφενός δίνει το στίγμα των προτιμήσεων και των 

τάσεων του κοινού, αφετέρου αποδεικνύει έμπρακτα πως στην Ελλάδα υ-

πάρχει ένα δυναμικό, ενεργό και διεκδικητικό αναγνωστικό κοινό. 

Η ψηφοφορία ανέδειξε με τον πιο εύστοχο τρόπο τις προτιμήσεις του ανα-

γνωστικού κοινού από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αν αναλογιστεί μά-

λιστα κανείς πως το 45% των ψήφων –που άγγιξαν τις 176.000– προέρχονται 

από αναγνώστες εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Η τελετή απονομής των Βραβείων Βιβλίου Public πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα 26 Μαΐου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Παρουσιαστής ο –δη-

λωμένος φιλαναγνώστης– ηθοποιός Γιώργος Πυρπασόπουλος, ο οποίος με 

οδηγό το χάρτη της «Χώρας του Βιβλίου», μία πρωτοποριακή παράσταση ψη-

φιακής τεχνολογίας, μετέφερε το κοινό σε ένα μοναδικό αναγνωστικό ταξίδι. 

• Μαγειρική
 «Άθενς Σπέσιαλ, Λε τουρ», 
Βασίλης Καλλίδης  
(εκδ. Πατάκη)
Το βραβείο παρέδωσε ο 
δημοσιογράφος κ. Δη-
μήτρης Αντωνόπουλος 
(Αθηνόραμα)

• Παιδική Λογοτεχνία 
«Αίσωπος», Κάρμεν 
Ρουγγέρη  
(εκδ. Διάπλαση)

• Εφηβική Λογοτεχνία
«Το ημερολόγιο ενός κα-
κομαθημένου», Ισμήνη 
Μπάρακλη 
(εκδ. Μίνωας)
Τα βραβεία παρέδωσαν 
μαζί ο ηθοποιός και 
τραγουδιστής κ. Πάνος 
Μουζουράκης και ο Τά-
σος Πετράκης, τιμηθείς 
με το Βραβείο Μικρού 
Συγγραφέα από τον Μι-
κρό Αναγνώστη (ΕΚΕΒΙ).

• Ποίηση
«Εγώ ένας ξένος», 
Αλέξανδρος Ίσαρης 
(εκδ. Κίχλη)
Το βραβείο παρέδωσε ο 
σκηνοθέτης και ηθοποι-
ός κ. Νίκος Καραθάνος.

• Δοκίμιο
«Γράμματα από το Παρίσι 
στον Ανδρέα Εμπειρίκο 
1946-1947», Μάτση Χα-
τζηλαζάρου (εκδ. Άγρα).
Το βραβείο παρέδωσε η 
υπεύθυνη δικτύωσης με 
ομάδες πολιτών του Δή-
μου Αθηναίων κ. Αμαλία 
Ζέπου.

• Μυθιστόρημα
«Με μολύβι φάμπερ νού-
μερο 2», Άλκη Ζέη 
(εκδ. Μεταίχμιο)
Το βραβείο παρέδωσε 
η σεναριογράφος κ. Μι-
ρέλλα Παπαοικονόμου.

• Μεγάλες Συγκινήσεις
«Η καρδιά Θυμάται», Καί-
τη Οικονόμου 
(εκδ.Ψυχογιός)
Το βραβείο παρέδωσαν 
οι κ.κ. Αλίκη Βούλγαρη 
(Marketing Manager 
Tablet & Digital Imaging 
της Samsung) και Α-
ναστασία Κάλου (εκ-
πρόσωπος του φορέα 
Library 4 All).

ΣτιΣ ειδικεΣ κατηγοριεΣ 
ΒραΒείων ΒίΒλίου Public 
διακριθηκαν

• Βραβείο  
Βιβλιοπωλείων Public 
«Το βιβλίο της Κατερίνας», 
Αύγουστος Κορτώ 
(εκδ. Πατάκη)
Το βραβείο παρέδωσαν 
πωλητές του τμήματος 
βιβλίου από το κατάστη-
μα Public Νέας Σμύρνης. 

• Εκδοτικό Αποτύπωμα 
Εκδόσεις Κίχλη
Το βραβείο - επιβράβευ-
ση του εκδότη για την 
ιδιαίτερη επιμέλεια των 
εκδόσεών του παρέ-
δωσε ο σκηνοθέτης κ. 
Νίκος Περάκης.

• Εκδότης της Χρονιάς 
Εκδόσεις Πατάκη
Το βραβείο παρέδωσε η 
υπεύθυνη της Βιβλιοθή-
κης Βέροιας κ. Ασπασία 
Τασιοπούλου.

 

Τα ΒραΒεία ΒίΒλίου Public απονεμήθήκαν σΤουσ  
παρακαΤω συγγραφείσ/ΤίΤλουσ ΒίΒλίων

ΒραΒεία ΒίΒλίου Public 

Oι αναγνώστεσ ψήφισαν
λατρεύεις ένα βιβλίο (ή συγγραφέα) και θέλεις να το δηλώσεις με χίλιους 
τρόπους. Τα Public βρήκαν ίσως τον καλύτερο, καθώς θεσμοθέτησαν τα 
Βραβεία Βιβλίου μέσω της ψηφοφορίας αναγνωστών.  

Του 
Κωνσταντίνου 

τζήΚα   

Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος 
παρουσιαστής της εκδήλωσης
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28/5, 20.00
Πλειάδες (Σπ. Μερκούρη 62, Πα-

γκράτι). «Ο αγνός εραστής, μια εξομολό-
γηση» του Ντέιβιντ Πλαντ (εκδ. Εστία) με 

ομιλητές τον Ηλία Μαγκλίνη και το συγ-

γραφέα. 

2/6, 20.30
Θέατρ ο  Ακρ οπόλ 

(Ιπποκράτους 9). «Ξέ-
ρω κάποια αστέρια» 
του Μάκη Δελαπόρ-

τα (εκδ. Άγκυρα) με 

ο μ ι λ η τ ές  τ ο υ ς  Κ . 

Γεωργουσόπουλο, 

Γιοβάννα, Μ. Καρα-

γιάννη, Γ. Κατσαρό, Ζ. Σαπουντζάκη. Στη 

συνέχεια πρόγραμμα με τραγούδια του 

ελληνικού κινηματογράφου  (Ελ. Δήμου, 

Τ. Ζαχαράτος, Μ. Μπεγνής κ.ά.) 

2/6, 20.00
Polis Art Café (Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα). «Η 
αναχώρηση» του Νίκου Θέμελη με ομιλη-

τές τους Β. Βουτσάκη, Ά. Ζέη, Ελ. Κοτζιά, 

Ελ. Μπούρα, Π. Παπαδόπουλο. 

ΕΕΣ Galileo 
Η συνεργασία ανάμεσα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις τέχνης (ACDs - Arts, Crafts 

& Design) θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, στο 

επίκεντρο του διαδραστικού σεμιναρίου 

που θα γίνει στις 4/6 στο Εθνικό Μετσό-

βειο Πολυτεχνείο. Προσκεκλημένο στη 

συνάντηση και το ΕΕΣ Galileo. 

 

Ταξίδί ΣΤο 
παρΕλθον
Στέφαν Τσβάιχ, Με-
ταίχμιο, μτφ. Γιώτα 
Λαγουδάκου
Ο Πρώτος Παγκόσμι-

ος Πόλεμος παρεμ-

βάλλεται βίαια στη 

σχέση ενός ερωτευ-

μένου ζευγαριού, απομακρύνοντάς τους 

– τι θα γίνει όμως όταν προσπαθήσουν να 

επανενωθούν στα χρόνια του Μεσοπολέ-

μου; Όπως και η σχέση του ζευγαριού, η 

συγκινησιακά φορτισμένη νουβέλα του 

Αυστριακού έμεινε στο χρονοντούλαπο 

της ιστορίας, μέχρις ότου εκδόθηκε 44 

χρόνια μετά το θάνατό του.

ΤΙ ΝΕΑ

Η ψυχίαΤρίκΗ αλλίώΣ… 
Παύλος Σακκάς, εκδ. Βήτα

Παραδείγματα από αληθινά περιστατικά και α-

πλή γραφή ώστε να γίνει κατανοητή η έννοια 

της «βλάβης» και στον πιο αδαή αναγνώστη. Ο 

συγγραφέας (αναπληρωτής καθηγητής Ψυχια-

τρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών) επεξηγεί τις διάφορες ψυχικές ισορρο-

πίες με όρους ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα 

μοντέλα που αναπτύσσει, εδράζονται σε νέες 

ανακαλύψεις της έρευνας του εγκεφάλου. Η 

χρήση αυτών των μοντέλων προσγειώνει την 

ψυχική νόσο από τα νέφη της Φιλοσοφίας στη 

θετικότητα της Ιατρικής.

ΚυΚλοφορEI

σε αυτόν τον δεύτερο τόμο, 
που ακολουθεί τη «Φοβερή 
τροπή των πραγμάτων» 
(2012), η σώτη τριανταφύλ-

λου, πάντα καίρια, διορατική 
και διεισδυτική, ανατέμνει την 

ελληνική κοινωνία και την πολιτική 
αναλύοντας τα αίτια της κρίσης. 
τι μας συνέβη; τι θα μπορούσε να 
μας συμβεί; τι πρέπει να κάνουμε; 
Εδώ λοιπόν υπάρχουν σκέψεις, ε-
πισημάνσεις και προτάσεις· κυρίως 
υπάρχουν όσα δεν ειπώθηκαν για 
πολύ-πολύ καιρό κι όσα αποτελούν 
ακόμα ταμπού των ιδεολογιών. 
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Ο Δημήτρης Παπανικολάου* με το βιβλίο 

του «Σαν κ’ εμένα καμωμένοι» (εκδ. Πατά-

κη) θέλει να ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Ο 

Καβάφης δεν είναι ούτε «μονομανής» ούτε 

καν «ερωτικός», είναι γκέι. Αλλά και να α-

ποδείξει τη σημασία που έχει η ποίησή του 

για την ομοφυλόφιλη ταυτότητα στο πα-

ρόν. Μας μίλησε λίγο πριν την έκδοση του 

βιβλίου.

π
ροϊόν ξεκάθαρης πολιτικής επιλο-

γής μου ήταν το πρώτο βιβλίο που θα 

έγραφα στα ελληνικά για τον Καβά-

φη να είναι το συγκεκριμένο, εξαιτίας 

και των ελληνικών αγκυλώσεων που υπάρ-

χουν σε σχέση με την ομοφυλοφιλία του 

και το γεγονός πως απορρίπτουν το πόσο 

κεντρικό ζήτημα είναι για τον ποιητή. Στο 

εξωτερικό ο Καβάφης είναι πιο γνωστός 

ως ο ομοφυλόφιλος Καβάφης – στην Ελ-

λάδα αυτή η θέση αντιμετωπίζεται σκω-

πτικά, «εντάξει, μωρέ, αυτό το λένε μόνο 

μερικοί γκέι», άρα πρόκειται για ένα είδος 

συνωμοσίας. Το αντιστρέφω αυτό και λέω 

πως μάλλον είναι ελληνικό πρόβλημα το 

να μην μπορούμε να αποδεχτούμε τη δυ-

ναμική αυτής της θέσης. Οι αγκυλώσεις 

έχουν πολλές ρίζες. Μπορεί να πηγάζουν 

από ομοφοβία. Μπορεί να έχουν να κάνουν 

με την αδυναμία να αντιμετωπιστεί ένας 

«εθνικός» ποιητής που είναι ομοφυλόφιλος 

ή να συνδέονται με την ενδεχόμενη άποψη 

που μπορεί να έχουν μερικοί για την εθνική 

κουλτούρα – γι’ αυτούς είναι άφυλη, χωρίς 

χρώμα, τάξη κ.λπ.  

«…Από τη μια ο Μαρωνίτης εδώ αγχώνεται, 
κεφαλαιογράμματα, για το γεγονός ότι η εν-
δεχόμενη συζήτηση για έναν GAY Καβάφη θα 
μπορούσε να υπονομεύσει το ποιητικό αποτέ-
λεσμα…» (από το βιβλίο)

Υπήρχε θυμός γράφοντας και δεν τον 

έκρυψα. Μερικά κεφάλαια είναι γραμ-

μένα με μια ακαδημαϊκή ηρεμία και άλλα 

δείχνουν την οργή. Τρεις είναι οι λόγοι που 

με θυμώνουν. Ο πρώτος έχει να κάνει με 

τη βουβαμάρα. Δεν το συζητάμε στα σχο-

λεία ή στα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα 

να μην αναμορφώνονται οι επιστημονικές 

και κριτικές αναλύσεις ώστε να δούμε και 

άλλους συγγραφείς μέσα από το πρίσμα 

της σεξουαλικής ταυτότητας. Από την άλλη 

συμβαίνει και το άλλο. Υπάρχει μια είδους 

«προστατευτική» σχέση όσον αφορά τους 

γκέι δημιουργούς – δες Ιωάννου, Τσαρούχη 

κ.λπ. Δεν γίνεται καμία συζήτηση για τη σε-

ξουαλικότητά τους που μπορεί να ανοίξει 

τα θέματα.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι 

ο κριτικός, ο φιλόλογος και ο ιστορικός εδώ 

στην Ελλάδα θεωρείται πως δεν πρέπει να 

έχουν σώμα, ταυτότητα, φύλο. Πρέπει να 

είσαι η ασώματος κεφαλή. Αν κάνεις δε πο-

λιτισμικές σπουδές πρέπει να ασχολείσαι 

μόνο με θέματα που θεωρούνται «σοβαρά» 

–  δεν μπορείς να ασχοληθείς με τη Γιουρο-

βίζιον, για παράδειγμα…  

Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με ότι θεω-

ρούν πως έχεις μια κρυφή ατζέντα επει-

δή είσαι γκέι, αρνούμενοι να δουν πως οι 

ανθρωπιστικές σπουδές ασχολούνται α-

κριβώς με αυτό: με το να δουν γιατί οι άν-

θρωποι επιλέγουν να μιλήσουν (γράψουν) 

ή να ακούσουν (διαβάσουν) κάτι μ’ ένα συ-

γκεκριμένο τρόπο. Η κριτική που δεχόμουν 

πως επειδή είμαι γκέι τριγυρίζω γύρω από 

τον Καβάφη μού δημιουργούσε τη μεγαλύ-

τερη οργή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 

αυτή μου τη θεώρηση στο έργο του θέλουν 

να την υποτιμήσουν, από τη στιγμή που 

βρίσκεται στο κέντρο των ανθρωπιστικών 

σπουδών. Δεν διαβάζω μόνο αυτό, αλλά 

προφανώς επηρεάζομαι από αυτό που εί-

μαι. Όπως, προφανώς, όταν πήγαινα σε συ-

νέδρια συγκριτικής λογοτεχνίας ήθελα να 

μιλήσω για κάτι ελληνικό, τον Καρυωτάκη 

ή τον Σολωμό για παράδειγμα, που έχει να 

κάνει με τα βιώματά μου… 

Την ενασχόληση με το ζήτημα της ομο-

φυλοφιλίας του μπορεί κάποιοι να τρέ-

ξουν να τη χαρακτηρίσουν εμμονική – πως 

ασχολούμαι με κάτι ξεπερασμένο. Όμως η 

ενασχόληση είχε γίνει στο παρελθόν μέσα 

από ένα πρίσμα είτε ομοφοβικό είτε κου-

τσομπολίστικο. Ο Μαλάμος και λοιποί μί-

λησαν για τη σεξουαλικότητα του Καβάφη 

κοιτώντας την ως πρόβλημα, και προσπα-

θώντας να την υποβιβάσουν. Επιστρέφω 

σε αυτή τη συζήτηση αναθεωρώντας την 

καθώς χρησιμοποιώ νέους όρους.

«…Αυτός που ακουμπάει και πλαγιάζει στις 
κρυφές κάμαρες είναι κάποιος που μας λέει ότι 
γνωρίζει πώς να περπατά, πώς να μιλά, πώς να 
ορίζει και να αναπροσδιορίζει εαυτό, να χαίρε-
ται, να γράφει και να πράττει…» (από το βιβλίο)

Ένα μέρος της κριτικής επιμένει να βλέ-

πει τον ποιητή ως κάποιον μονήρη, κλει-

σμένο στο σπίτι του να αναπολεί το παρελ-

θόν. Δεν είναι έτσι. Ο Καβάφης μιλάει για 

ένα σώμα που μονίμως κάνει κάτι, ακόμα κι 

όταν θυμάται. Είναι μια ριζοσπαστική θέση 

όταν συνδέει την επιθυμία του παρελθό-

ντος με την επιθυμία του παρόντος – κάτι 

που το θεωρώ πολύ ενεργητικό. Θέλει να 

κατακτήσει χώρους έκφρασης. Το έργο του 

τον φέρνει σε σύνδεση με άλλους ανθρώ-

πους. Αναφέρεται μονίμως σε δυνητικές 

κοινότητες ανθρώπων ή τουλάχιστον σε 

συνδέσεις ανθρώπων που μεταφέρονται 

σε κοινότητες. 

«… [–] πόσα Γαλλικά βιβλία, /–/ και καλά και 
κακά – γράφτηκαν τα οποία εξετάζουν και 
παίρνουν γενναία υπ’ όψιν την νέα φάσι του 
έρωτος. Νέα δεν είναι· μόνο για αιώνες παρα-
μελήθηκε, με την πρόληψι πως ήταν τρέλλα 
(η επιστήμη λέγει όχι) ή έγκλημα (η λογική 
λέγει όχι)…»  (σημείωμα του Καβάφη)

Νομίζω πως αυτό που θα καταλάβουμε 

μελετώντας το αρχείο του είναι πως το 

δημιούργησε ως αρχείο παραδειγματικό. 

Για παράδειγμα, ο Καβάφης έχει κρατήσει 

ένα σώμα φύλλων με δημοσιεύματα για 

ένα ομοφυλόφιλο σκάνδαλο της εποχής. 

Σε μια εποχή που έβριθε παρόμοιων σκαν-

δάλων αυτός επιμένει μόνο σε ένα – δεν 

έχει κρατήσει π.χ. τίποτα για το θέμα του 

Ουάιλντ. Έσπασα το κεφάλι μου το γιατί. 

Στην αρχή θεώρησα πως εμμένεις τόσο πο-

λύ σε κάτι αν σε απασχολεί προσωπικά. Νο-

μίζω πως δεν πρέπει να ισχύει και το μόνο 

που έκανε ο Καβάφης είναι να μας αφήσει 

ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι 

«εμένα με απασχολούσε αυτό». Η μικρή ε-

μπειρία μου με το αρχείο πάντως δεν έχει 

περάσει στο βιβλίο, γιατί το έγραψα πριν 

το δω και πρόσθεσα εκ των υστέρων κά-

ποιες υποσημειώσεις...

«Στες κάμαρες επήγα τες κρυφές/ που το 
’χουν για ντροπή και να τες ονομάσουν/ Μα 
όχι  ντροπή για μένα — γιατί τότε/ τι ποιητής 
και τεχνίτης θα ’μουν;» (από το ποίημα «Κι α-

κούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των»)

Δεν είναι τυχαία η παγκόσμια δημοφιλία 

του, γιατί βρίσκεται μέσα σε βαθιά ερωτή-

ματα του μοντέρνου, τα οποία απασχολούν 

το μακρο-εικοστό αιώνα. Επίμονα συνδέει 

την επιθυμία και τον έρωτα με το ζήτημα 

της σεξουαλικότητας ως κοινωνικό ζήτημα. 

Την ίδια στιγμή συνδέει όλο αυτό το ζήτημα 

και με την ποιητική, δηλαδή με τον τρόπο 

που κάποιος γράφει. Η αναφορά στον ομο-

φυλόφιλο έρωτα συνεχώς συνδέεται με μια 

συζήτηση περί αποκλεισμού και  κοινωνι-

κής καταπίεσης. Την ίδια στιγμή, ποίημα το 

ποίημα επίσης συνδέεται με μια αναζήτηση 

του ρεαλισμού, νέων τρόπων έκφρασης και 

είναι αρκετά πρωτότυπος… A

* Ο Δ.Π. είναι αναπληρωτής καθηγητής Νεοελ-
ληνικών Σπουδών και εταίρος του Κολλεγίου 
St Cross στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

ΜπορουΜε 
να λεμε gay 
τον καβαφη; 
Tου Δήμήτρή μαστρογίαννίτή
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Διαβάστε το υπόλοιπο 
στο site

www.athens voice.gr
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Γιάννης Χαρούλης  σελ. 39

Πού θα είναι μαζεμένοι όλοι οι βι-
βλιόφιλοι της πόλης από 4 έως 15 
Ιουνίου; Πού θα παρουσιάσουν 
τα καινούργια βιβλία τους ο Αύ-
γουστος Κορτώ, ο Χρήστος Χωμε-
νίδης, η Αμάντα Μιχαλοπούλου, ο 
Μάνος Κοντολέων, θα συνομιλή-
σουν με τους αναγνώστες τους 
και θα υπογράψουν αντίτυπα; Στο 
Ωδείο Αθηνών! 
Μα συγγραφείς στο Ωδείο; Ναι, 
αφού εκεί θα πραγματοποιηθεί 
για πρώτη φορά η 37η Γιορτή του 
Βιβλίου. Ωραία κίνηση. Το εμβλη-
ματικό κτίριο –πρόκειται για ένα 
από τα λίγα δείγματα της Bauhaus 
αρχιτεκτονικής στην Αθήνα– βρί-
σκεται εξάλλου δίπλα στο Λύκειο 
του Αριστοτέλη, άρα κρατώντας 
τους πιο πρόσφατους τίτλους θα 
έχουμε μπροστά μας ένα από τα 
πρώτα πανεπιστήμια του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της Γιορτής θα πα-
ρουσιάσουν τα βιβλία τους και οι 
Τζωρτζίνα Κουλιέρη, Αλέξανδρος 

Τηλικίδης, Παύλος Κάγιος, Γίργκεν 
Μπανσέρους, Κατερίνα Βασδέκη, 
Δήμητρα Μακρυνιώτη, Μαρία Κα-
καβογιάννη, Τζένη Παπαδημάτου, 
Χρύσα Σπυροπούλου, Κατερίνα 
Σέρβη, Ηλίας Σακαλάκ κ.ά. ενώ θα 
πραγματοποιηθούν και μια σειρά 
από άλλες εκδηλώσεις (τσέκαρε 
π.χ. «Η Αθήνα μέσα από το αστυ-
νομικό μυθιστόρημα» με 
συντονιστή τον Κώ-
στα Καλφόπουλο και 
ομιλητές τον Ανδρέα 
Αποστολίδη και τον 
Θανάση Μήνα, 12/6).

Η ATHENS VOICE –στα-
θερά Χορηγός Επικοινωνί-
ας της Γιορτής του Βιβλίου– θα εί-
ναι εκεί με δικό της περίπτερο, με 
τα βιβλία των εκδόσεων ATHENS 
VOICE Books, καθώς και με το βι-
βλίο της Σώτης Τριανταφύλλου 
«Η ενδεκάτη ώρα» που κυκλοφό-
ρησε πρόσφατα.

-ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΑΜΙΓΟΥ-ΠΑΠΩΤΗ

37η ΓιορτΗ 
του ΒιΒλιου 

Στο Ωδείο Αθηνών 
θα ακουστούν… 

λέξεις INFO
4-15/6, Ω-

δείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γε-ωργίου Β΄
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Του Δημητρη 
μαστρογιαννιτη 
➜ agenda@athensvoice.gr

Για να καταχωριστείτε στους 
οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία 
Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία. 
Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα 

ή στο fax 210 3617310 ή στο 
agenda@athensvoice.gr

επ
ιλ

ογ
ες

This show is 
abouT diversiTy 
Το έργο του ελληνικού αρχιτεκτονικού 
γραφείου Divercity Architects –με δι-
εθνές έργο–, μέσα από μια έκθεση που 
καλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει τα 
τοπία, τις διαδικασίες και τις αντιθέσεις 
που διαμορφώνουν την ιδεολογική και 
ταυτόχρονα πραγματιστική αρχιτεκτονι-
κή ταυτότητα του γραφείου. Η Divercity 
και η συγγραφέας και αρχιτέκτονας Έλλη 
Σταθάκη επιμελήθηκαν την έκθεση. 29/5 - 
27/7, Μουσείο Μπενάκη, οδός Πειραιώς 138

(ΓΛ2)2
Γρηγόρης Λαγός, Γιώργος Λυντζέρης. Α-
στικά βιώματα από τους δύο καλλιτέχνες 
με αμφίδρομες πορείες μέσα από έργα 
μεικτής τεχνικής με διαφορετική οπτική 
προσέγγιση. 28/5 - 27/6, ArtWall Project 
Space (Fresh Hotel), Σοφοκλέους 26, Αθήνα 

richard avedon
14 φωτογραφίες ενός από τους μεγα-
λύτερους δημιουργούς που επηρέασαν 
όσο ελάχιστοι την τέχνη της φωτογρα-
φίας, καθώς απαθανάτισε μερικούς από 
τους σπουδαιότερους ανθρώπους της 
τέχνης και της πολιτικής, αλλά και δημι-
ουργώντας μερικά από τα σπουδαιότερα 
editorial μόδας. Ως 25/7, Gagosian Gallery, 
Μέρλιν 3, Αθήνα

Θανασησ ΜπίρΛησ
Ξύλα που ξέβρασε η θάλασσα, ξεχασμένα 
ρολόγια τσέπης, καρόβιδες, σχοινιά και 
ντίζες από προβλήτες λιμανιών που τα-
ξιδεύουν μαζί με τους στίχους του Νίκου 
Καββαδία. Ένα δέσιμο ζωγραφικής στίχων 
και υλικών από τον ιδρυτή της αλυσίδας 
οπτικών καταστημάτων Οφθαλμός. Ως 
11/6, Garage, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Ηλι-
ούπολη

symbols
Σύγχρονα εικαστικά κοσμήματα από 
42 καλλιτέχνες της Ένωσης Ελλήνων 
Σχεδιαστών Κοσμήματος Jewellery Art 
Workers. Η έκθεση πλαισιώνεται από 
video art και performances, και εργαστή-
ρια για την τέχνη του κοσμήματος. Επιμέ-
λεια έκθεσης: Άννα Χασανάκου. 31/5 - 9/6, 
Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, Γκάζι

Οί ΘαΛασσεσ τΟυ 
ΦωτΟΓραΦίκΟυ κυκΛΟυ
Σε επιμέλεια Πλάτωνα Ριβέλλη και Άγγε-
λου Μίχα παρουσιάζονται 233 φωτογρα-
φίες 65 μελών του «Kύκλου». Ανάμεσά 
τους υπάρχουν παλαιοί και έμπειροι, κα-
θώς και νέοι και πιο άπειροι φωτογράφοι. 
27/5 - 14/6, The Box,  Δορυλαίου 12, πλατεία 
Μαβίλη, 210 6463788

αβεΛαρδΟσ καί εΛΟΐζα 
Την αληθινή (γαλλική) ιστορία αγάπης του 
12ου αιώνα μεταφέρει γράφοντας το κεί-
μενο και σκηνοθετώντας την παράσταση 
ο Γιάννης Καλαβριανός. Αυτός 40χρονος 
και από τους σημαντικότερου θεολόγους. 
Εκείνη 16χρονη. Ο έρωτάς τους και η 
εγκυμοσύνη της θα τους κλείσουν σε δι-
αφορετικά μοναστήρια. 700 χρόνια μετά 
θα μεταφερθούν σε κοινό τάφο, που θα 
αποτελέσει προσκύνημα για όλους τους 
ερωτευμένους. Παίζουν: Γ. Γλάστρας, Ε. 
Κοκκίδου, Χ. Μαξούρη κ.ά. 1&2/6, Πειραι-
ώς 260, 210 3272000

αΛυσίδεσ Γία κΟυνΟυπία
O  έρωτας ασφυκτιά από τα δεσμά των 
αλυσίδων, παρά το πρωτογενές πλεόνα-
σμα. 5 ζευγάρια αγωνιούν να ξεπεράσουν 
τα ταμπού της εποχής, τις προκατα-
λήψεις των γονιών και το φορολογικό 
τους συντελεστή. Σκην.: Κωνσταντίνος 
Πούλης. Παίζουν: Αλ. Ανδρειωμένου-
Παναγιωτοπούλου, Αλ. Βλάχου, Δ. Βου-
τσής κ.ά. 30/5-2/6, Ροές, 693 0474105

www.athensvoice.gr

τι παιζει στην αθηνα 

αυτη την εβΔομαΔα; 

«210 Guide», ένας πλήρης οδη-

γός με γκαλερί, θέατρα, σινεμά, 

εστιατόρια, bars και clubs. 

«Αβελάρδος και Ελοΐζα» Dovima, hat by Balenciaga, Maxim’s, Paris, August 4, 1955

«Τhis show is about Diversity»

«Οι θάλασσες του Φωτογραφικού Κύκλου»
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Θανάσης Μπίρλης «Symbols»

Γιώργος Λυντζέρης, «(ΓΛ2)2»



              * ΑδιΑφορος

        ** Μέτριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚος

➜ makismilatos@gmail.com

Η μουσική 
της ποίησης
Η μελοποίηση ποιημάτων είναι μια «υπερβολή», καθώς 
τα ίδια τα ποιήματα έχουν τη δική τους μουσική και δεν 
χρειάζονται άλλη. Όσοι μουσικοί καταπιάνονται με αυτό 
στην ουσία «διασκευάζουν» το πρωτότυπο, λένε τη δική 
τους άποψη για κάτι που ήδη υπάρχει. Όπως σημειώνει 
και ο Κώστας Παπαθανασίου στον πρόλογο του βιβλίου 
«Η ποίηση των δίσκων» του σπουδαίου πιανίστα της τζαζ 
Σάκη Παπαδημητρίου, για το οποίο θα μιλήσουμε παρα-
κάτω: «Οι συμβολιστές, για παράδειγμα, με κορυφαίο τον 
Μαλαρμέ, μιλούσαν για μια μουσικότητα που δεν προέρχε-
ται από την ομοιοκαταληξία των στίχων ή από το ρυθμικό 
τόνο της ποιητικής φράσης αλλά από τη φαινομενικά ασυ-
νάρτητη συνύπαρξη λέξεων, από την ξαφνική παρουσία 
λέξεων αντιποιητικών και άρρυθμων…». Λόγος και μουσική 
όμως συμπλέκονται για αιώνες και παρότι έχουν την αυ-
τοτέλειά τους στην τέχνη, ο ευτυχής συνδυασμός τους 
είναι από τις πιο δυνατές της στιγμές, αποδεικνύοντας 
ότι το μεγαλείο του ανθρώπου υπάρχει. 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε (και πάλι) μια έκρηξη από 
τέτοιες απόπειρες, καθώς έχουν κυκλοφορήσει πολλοί 
δίσκοι από νέους αλλά και παλιότερους Έλληνες μου-
σικούς που μελοποιούν 
ποιητές και μάλιστα με 
θαυμαστά αποτελέσμα-
τα που αξίζει τον κόπο να 
ανακαλύψετε. Να θυμί-
σω εν τάχει τους δίσκους 
της Λένας Πλάτωνος με 
τον Καβάφη, αλ λά και 
παλιότερα με τον Καρι-
ωτάκη με τον οποίο πρό-
σφατα καταπιάστηκαν 
και οι Neon, το διπλό άλ-
μπουμ του Γιώργου Χρι-
στιανάκη βασισμένο στο 
«Μια εποχή στην κόλαση» 
του Αρθούρου Ρεμπό, 
τον Γιάννη Μουρτζόπου-
λο να ντύνει μουσικά τις 
απαγγελίες του Χρίστου 
Λάσκαρη στο δίσκο «Το ποτάμι», τους Χείλια Λουλούδια να 
μελοποιούν Μίλτο Σαχτούρη, με τον οποίο καταπιάστηκε 
και ο Μιχάλης Σιγανίδης, αλλά και το άλμπουμ/βιβλίο 
των αδελφών Κατσιμίχα με τη σπουδή τους για την beat 
ποίηση. 

Πριν από 2 χρόνια ο Socos είχε κυκλοφορήσει το δίσκο 
«Η Ύδρα των πουλιών» βασισμένη στον ποιητικό λόγο του 
Εγγονόπουλου και τώρα επιστρέφει μελοποιώντας Ντίνο 
Χριστιανόπουλο στο ενδιαφέρον άλμπουμ «Το πρώτο απ’ 
το δεύτερο και το δεύτερο απ’ το τρίτο…». Απαγγελίες του 
ίδιου του Χριστιανόπουλου είχε ντύσει μουσικά και η 
May Roosevelt πριν από λίγο καιρό. Πρόσφατος κι επίσης 
ενδιαφέρων είναι και ο δίσκος «Πέρα από τα σύνορα», μια 
σύμπραξη των Χαΐνηδων, των Mode Plagal και του Ψαρα-
ντώνη, που τον ακούμε να τραγουδάει Μποντλέρ, Πού-
σκιν, Λόρκα, Μπόρχες, Ρίλκε και Αμπντάλ. Ακολουθώντας 
την αντίστροφη (αλλά στην ουσία) την ίδια διαδρομή, ο 
Σάκης Παπαδημητρίου αντί για δίσκο κυκλοφορεί το βι-
βλίο «Η ποίηση των δίσκων» (εκδόσεις Σαιξπηρικόν) όπου 
αναζητά τη σχέση της μουσικής με την ποίηση και πώς 
αυτή χρησιμοποιήθηκε σε δίσκους της τζαζ μουσικής. 

11 ΧΡΟΝΙΑ KLIK RECORDS, ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΤΙ
Εδώ και έντεκα χρόνια οι πρωτοπόροι του ηλεκτρονικού ήχου φιλοξενήθηκαν στο label που ξεκίνησε ο Νίκος Μπάρ-

λας με τον Γιώργο Κυριάκου. Ξεπερνώντας τις εκατό κυκλοφορίες, μας σύστησαν ονόματα όπως Cayetano, Serafim 

Tsotsonis, Ion, Chris Nemmo, Dousk και έβγαλαν προς τα έξω τη μουσική κατα-

ξιωμένων ονομάτων όπως ο Mikael Delta. Μετά το αξέχαστο περσινό πάρτι 

στο Ploto στο Φάληρο με 4.000+ κόσμο, ο Νίκος Μπάρλας θα γιορτάσει τα 

11ά γενέθλια της Klik Records σε ένα χώρο έκπληξη. Στα Headquarters 

της WESC, που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς δίπλα στο Praktiker. 

Ταιριαστό βιομηχανικό κτίριο για τα 21+ ονόματα από το roster της 

Klik Records που θα φιλοξενηθούν σε 3 stages. Δύο club stages στο 

showroom και open air live stage στην ταράτσα με 3 live, cocktail bar 

και v.i.p area. Live και ασταμάτητα dj set από τους Sillyboy, Lee Burton, 

Cayetano, Alex Dimou, Dousk, Anna Maria X, George Kyriakou, Savvas, 

Aris Kokou, Dimitris Avgeros, 12 Tones, Glass Coffee, Tailor and the 

Crown, James Dott, Kimco, S. Gerolimos, Serafim Tsotsonis και B.I.G. 

Ηappy Birthday! 

Wesc Building, Πειραιώς 178 & Λαμίας 6. Έναρξη 21.00. Στις 31/5.

 
#FIXYOURSELFIE 

 ΣΤΟ PARTY ΤΗΣ ΚLΙΚ
H ΑtHens Voice και η μπίρα Fix σε καλούν 

να παίξεις και εσύ στο διαγωνισμό Fix Your 
selfie. Θα είμαστε εκεί να σου πούμε τα βήμα-
τα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κλικ και 
να ανεβάσεις μια selfie στο instagram με  

#fixyourselfie για να γίνεις εξώφυλλο 
στην AtHens Voice και να κερδί-

σεις κιβώτια Fix. Πάρε πόζα.

Variousartists
του Μάκη Μηλάτου

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

το sOUNDtraCK THσ Πολησ
του ΓιώρΓου ΔηΜητράκοπουλου ➜ gdim400@gmail.com

BOX μεγάλο
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ETOIMAΣΟΥ ΓΙΑ…  
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΟΥΛΗ
Ο Γιάννης Χαρούλης υποδέχεται το κα-
λοκαίρι με την πρώτη μεγάλη συναυ-
λία στο Θέατρο Βράχων - Μελίνα Μερ-
κούρη στα πλαίσια του φεστιβάλ «Στη 
σκιά των βράχων». Η παράδοση της 
Κρήτης, που ο Χαρούλης προσεγγίζει 
πάντα με σεβασμό, αλλά και διάθεση 
για πειραματισμό, διατηρώντας την 
ουσία της, ανακαλύπτοντας συνεχώς 
κρυμμένες ομορφιές της. Αγαπημένα 
τραγούδια σπουδαίων στιχουργών 
και συνθετών, τα τραγούδια του Θανά-
ση, παράδοση και ροκ, λαούτο και ένα 
εξαιρετικό μουσικό σχήμα. 

aN CLUB 
Σολωμού 13-15. Εξάρχεια, 
210 3305056
30/5: 1000 Mods. 4/5: Ty 
Segal, Callas.

ΒΙΟs
πειραιώς 84
29/5: Hau, TokeNo, 
Ephemeron. 31/5: 
Let Me Know Fest, 
Direct Connection 1/6: 
Bogiatiland Bmx Video 
Premiere.

DEatH DisCO
ώγύγου 16 & λεπενιώ-

του 24, Ψυρρή, 210 
0006666

29/5: Σύντο-

μο Τέλος. 30/5: Lebanon 
Hanover, Selofan. 31/5: 
Christian Death.
 
ΓΥΑΛΙΝΟ UPSTAGE
λεωφόρος Συγγρού 143, 
Ν. Σμύρνη, 210 9315600
29/5: Aνεμος. Σάβ. Ελένη 
Φιλίνη, Παύλος Καρπο-
δίνης.

ENZΖO DE CUBa
άγ. παρασκευής 70-72, πε-
ριστέρι, 210 5782610 
πέμ. Νoche Latino με 
τη Mariela Nelson. παρ. 
Pedro Santana & Xoρόρα-
μα dance team. Σάβ. Pedro 
Santana. κυρ. Bachata, 
Kizomba & Dembow Night 

Pedro + Vaso Vilegas. Δευτ. 
Βrasilian Party. Tρ. Salsa 
Romantica. Tετ. Los Locos. 
Club: πέμ. Βασίλης Δήμας. 
Δευτ. Zωντανή ελληνική 
βραδιά. Tρ. Νοτική Βραδιά 
αφιέρωμα. Tετ. «Δύσκολη 
Νύχτα». Παρ. «Greek style 
Edition». Κυρ. So Sexy 
Sundayz

FaNtasia 
λ ποσειδώνος 5, Ελληνικο, 
210 8940302
παρ. Μαζωνάκης, Πάολα.

FaUst
kαλαμιώτου 11,  
210 3234095 
29/5: Ιdra Kayne.
 
FLOral
Θεμιστοκλέους 80, πλ. Ε-
ξαρχειών, 210 3800070
29/5: Lumiere Brother, 
Misty 9 . 30/5: Pasta 
Groova. 31/5: Swing Shoes 
ft. Sugahspank! 

GAGARIN
λιοσίων 205
30/5: 2 Years Pinokio True 
Epic Festival.

HaLF NOtE
Tριβωνιανού 17, Μετς,  
210 9213310
30/5: Πετρολούκας Χαλ-
κιάς, Αντώνης Κυρίτσης.

ΚΟΟΚΟΟ
iάκχου 17, Γκάζι, 
210 3450930
30/5: Stelios Magalios, 
The Soundpark, Pulse R. 
31/5: Tini Manolaco. 1/6: 
Brazilian Party.

KYttaΡΟ
ηπείρου 48, 210 8224134
30/5: Stop & Think, Σταύ-
ρος Λογαρίδης, Χρήστος 
Δάντης. 1/6: Bad Bid, Day 
Οof, Οverjoyed, Sneakers 
Ate Mars, North Shore 
Lioness.  

PANTHEON THEATER
πειραιώς 166, κεραμεικός, 
210 3471111
παρ.-κυρ. Γιάννης Πάριος. 

PASSPORT
καραΐσκου 119, πειραιάς, 
210 4296401
30/5: Yπόγεια Ρεύματα. 

POSIDONIO
λ. ποσειδώνος 18, Ελληνι-
κό, 210 8941033
παρ.-κυρ: Nικηφόρoς, 
Κωνσταντίνος Αργυρός, 
Eλεάνα Παπαϊωάννου. 

ΡΥΘΜΟΣ STAGE 
Μαρίνου άντύπα 38, ηλιού-
πολη,  210 9750060
28/5: Kώστας Γιαννάκης & 
Μάκης Ψαραδέλλης. 
29/5: Kώστας Τζιαγκού-
λας, Kώστας Μουζουρά-
κης. 30/5: Ιmam Baildi. 
31/5: Mιχάλης Τζουγανά-
κης. 1/6: Τέτη Κασιώνη.

SIX D.O.G.S
άβραμιώτου 6-8,  
210 3210510
29/5: My Empty Phantom, 
Absent Without Leave. 
30/5: Fractal Press party 
με Αlien Mustangs, The 
Roundlights. 31/5: Beat 
Quick showcase με Pad 
Trio, Kill Emil, Elephant 
Phinix, Μononome κ.ά. 
4/6: Ι am no hero, Since 
(Time).

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
φραντζή & Θαρύππου 35-
37, 210 9226975 
κΕΝτρικη ΣκηΝη. 29/5. 
Συναυλία στήριξης του 
κέντρου ημέρας «Bαβέλ». 
30/5: Πασχάλης Τόνιος. 
31/5: Παντελής Θαλασ-
σινός. CluB. 22/5: Πένυ 
Παπακωνσταντίνου & 
Εύα Λουκάτου. 31/5: 
Λεωνίδας Μπαλάφας. 
κλείσιμο σεζόν.

STAGE VOLUME 1
άγ. Ελεούσης 3 & κακουρ-
γιοδικείου,  Μοναστηράκι, 
210 3232132
30/5: Royal Southern 
Brotherhood, Blues 
Ensemble. 30/5: Zωρζ Πι-
λαλί και Soufra Band.

ΤΙΚΙ 
φαλήρου 15, Μακρυγάννη, 
210 9236908
1/6: Sexbeat & Spinners.  

ΤIN PAN ALLEY
Toυρναβίτου 6, πλ. άγ. ά-
σωμάτων, 210 3210158
31/5: Dustbowl Feat. 
Eirini Dimopoulou & 
Makis Dremetsikas. Σάβ. 
Σίλας Σεραφείμ.

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, 210 3217810
31/5: Mάκης Σεβίλογλου 
& Μαρία Παπανικολάου.
(10.00) / Ελισάβετ Καρα-
τζόλη (22.00).

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282000 
30/5: ΚΟΑ. 30/5: Jazz Big 
Day- Aλέκος Χρηστίδης 
(12.00), Μηνάς Αλεξιάδης, 
Δήμος Δημητριάδης 
(18.00), Αλέκος Βρετός 
(19.30), Gilad Atzmon 
(19.30), Kenny Barron 
(21.00), Martha Moreleon 
(21.30), Baby Trio (23.00).

NOMIΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
πανεπιστημίου 12,  210 
3610067
29/5: Les Trois Femmes. 

TEXNOΠOΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
29/5-1/6: Jazz Festival.
 

μουσίκεσ σκηνές liVe

Let me Know! 
FestivaL 2014
Έξι συναυλίες σε διαφορετικά σημεία της 
πόλης με σχήματα της νέας ελληνικής 
σκηνής. Δύο group εμφανίζονται live, 
παράλληλα σε άλλα σημεία και στο τέλος 
με τη σειρά τους κατευθύνουν το κοινό 
να επισκεφτεί το τρίτο σημείο, όπου με το 
τρίτο live κλείνει η ημέρα. Όλα free, όλα 
κοντά. Ή ποδηλατάδα.

30/5 Duoyu @Bar project (22.00) / Kid Flicks @
Hoxton(22.00) / Fundracar @Κ-44  (23.15)
31/5 Rita Mosss @Boiler (22.00) / The Mighty N 
@Kreuzberg (22.00) / Direct Connection @Bios 
(23.15)
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Μετά των βασάνων της ζωής, συ-
ντροφευόμεθα μετά της τέχνης, 
εξού και το “τι επαγγέλλεσθε” 
με τα συναφή σχόλια.
Ο εν λόγω Κούλης επαγγέ-

λετο αεριτζής, είχε όμως μιαν 
κλίσην έμφυτον εις την τέχνην του 

μπράβου, όπου και εβράβευε, από καιρού εις 
καιρόν, κανένα χωριατόμαγκα, όστις ενόμιζε 
ότι εβρίσκετο εις το καφενείον του χωρίου 
του και πως με το λάχανο το παραγεμισμένο 
με τας στερήσεις δύο και τριών εβδομάδων, 
θα μπορούσε να εξαγοράσει ψυχή τε και σώ-
ματι την καλλιτέχνιδα του χαμαιτυπείου, με 
τας ανεπιτρέπτους οικειότητάς του. Όστις 
επαραφέρετο, αναλάμβανε ο Κούλης ο εστιγ-
μένος ίνα τον σωφρονίσει, με την ίδια μέθο-
δον, καθώς και ο ίδιος εσωφρονίζετο από τα 
υποκείμενα των ασύλων του νόμου.
Ελέγετο δε εστιγμένος διότι εις την καυλίδα 
του δέρατός του, μελανόχρων είχε δερματο-
κέντητο, της αστυνομίας το στέμμα.
Τα εγκλήματά του ήτο ιδιαιτέρως ειδεχθή, 
πλην όμως τα εκ των περισσοτέρων θα επρο-
κάλλουν κι αυτόν τον πρωτόγονον φαιδρόν 
και αδιόρατον γέλωτα των ζώων, όπως η 
αρπαγή των ιερών σκευών του οσίου Λου-
κά και η απρόσμενος κατάληξις αυτής, διότι 
εις τα τσίλιας ήτο ο Σάββας, ο επονομαζόμε-
νος τραυλός, που άμα τη εμφανίσει του α-
ποσπασματάρχου, εσσύριξεν πανικόβλητος 
“Σσσύρμα…”

Η κοντόκανος καραμβίνα με σφυρηλατημέ-
νον εις την κάνην της το εύλογον αλλά και 
αναπάντητον ερώτημα διά μέσου των αιώνων, 
αλλά και υπό του ιδίου του συγγραφέως, Σα-
κεσπήρου “to be or not to be” όπου ο Κού-
λης, παρερμηνεύοντάς το, το εψέλλιζεν, ως 
λέξιν μαγικήν, απόκρυφον…“να μπει ή να 
μη μπει”.
Κατά περιόδους, εξασκούσε κρυφίως την 
τέχνην του πραματευτή, κάτι σαν πλασιέ να 
πούμε. Επώλει ιοσκίαμον, κάνναβιν την γε-
λασίνην, το περίφημο και πασίγνωστον διά 
τας ευεργετικάς του ιδιότητας ψυχότροπον 
ή ψυχεδελικόν κατ’ εκείνον δισκίον εις τα-
μπλέτας, του ενός, με την ονομασίαν Χάπι 
Εντ ή Αρντάνα η ζωοδόχος.
Παρόλη την εμπορικήν του ενασχόλησιν, δεν 
κατάφερε να ζαμπλουτίσει και έτσι ο εν λό-
γω βιοπαλαιστής οικοκυρεύετο εις εν δώμα, 
ευρισκόμενον εις μιαν μικράν πάροδον της 
οδού Λιοσίων, όπου του το εδώρισεν ένας 
ψυχόπονος τραγουδιστής, όχι από ελεημο-
σύνη, αλλά από ευγνωμοσύνη, μιας και ποτέ 
δεν τον είχε ενοχλήσει το στομάχι του, ή τί-
ποτις άλλο, από τον καιρό που τον σενιάριζε ο 
Κούλης ο Εστιγμένος».

Ο Ζωρζ Πιλαλί και οι Sufra Band θα 
παρουσιάσουν το έργο «Οι Θεή-
λατοι» στο Stage Volume 1 την 
Παρασκευή 30 Μαΐου.
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ΥΜια παλιά γνωριμία που κρατιέται ζω-

ντανή εδώ και πολλά χρόνια. Άλλωστε με 
τον Ζωρζ πηγαίναμε στο ίδιο γυμνάσιο και 

από τότε συναντιόμαστε σε συναυλίες, 
στη Σόλωνος, σε reunion του σχολείου, 
σε ταξί ή χοροεσπερίδες. Εσχάτως μου 

έστειλε κι ένα πολύ ωραίο μουσικό κομμά-
τι κι άκουσα, από ένα καινούργιο project 

που έχει στα σκαριά. Άλλωστε ο Ζωρζ όλο 
κάτι έχει στα σκαριά. Ομολογώ πως αυτή η 
«γεια σου» παραληρηματική τρέλα του με 
έχει κάνει πολλές φορές να γελάσω μέχρι 
δακρύων και η διαρκώς ανατρεπτική του 

διάθεση δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Μια μού-
ρη της πόλης που κάνει το γενικό κάδρο να 

φαίνεται πιο ωραίο.

Μετά από κάμποσο καιρό ετοιμάζεται να 
ανέβει πάλι στη σκηνή με το καλλιτεχνικόν 

έργον «Οι Θεήλατοι» για το οποίο ο ίδιος 
σημειώνει: «Έργον αναρχοφωτόμυστον, υπό 
του ακαδημαϊκού Ζωρζ Πιλαλί και της λογιω-
τάτης Soufra Band. Εις την φιλολογική χορο-
εσπερίδα μας, θα αναγνωσθούν κείμενα της 

ημετέρας σκηνής, ιατροδικαστικά δοκίμια 
των επιφανεστέρων Ιατροφιλοσόφων, κα-
θώς και θαυμασταί Historias, που δύνανται 

να εξάψουν την φαντασία και το ενδιαφέρον 
του φιλοθεάμονος κοινού». Με αφορμή αυ-

τή τη συναυλία που θα γίνει στο Stage Vol.1 
στις 30/5, σκέφτηκα να του ζητήσω να 

γράψει κάτι ειδικά για την AthenS Voice, 
που θα μπορούσε να είναι μέρος της πα-

ράστασης. Κι έτσι προέκυψε η περίπτωση 
του Κούλη... Ο Ζωρζ επί σκηνής –με την 
ηλεκτρική κιθάρα του Muddy Waters να 
κρέμεται μπροστά από το πουκάμισο με 

τους φραμπαλάδες– αφηγείται…

Κούλης ο εστιγμενοσ
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Ώρα για σκοτεινά παραμύθιατου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

-Ξέρω 

ότι είσαι εκεί. 

Μη φοβάσαι.

-Δεν φοβάμαι.

-Φανερώσου, λοιπόν.

-Τότε θα φοβηθείς εσύ.

(Η Αντζελίνα Τζολί είναι τρομακτική 

στο «Maleficent»)

Απρόσμενος  
έρωτας (Mr. MorganÕs 

Last Love)**
ΣκΗνοθεΣίΑ: Σάντρα  

Νέτελμπεκ

ΠΑίζουν: Μάικλ Κέιν, 

Κλεμάνς Ποεζί,  

Γκίλιαν Αντερσον

Τρία χρόνια μετά το 
θάνατο της γυναίκας του, 

ένας μοναχικός κουρασμένος από 
τη ζωή Αμερικάνος στο Παρίσι θα γνωρίσει μια νεαρή 
κοπέλα που θα δώσει στις μέρες του νόημα. 

η φράση «ο Μάικλ Κέιν στο Παρίσι» οφείλουμε να ομο-

λογήσουμε ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ταινία να 

ακουστεί ελκυστική. ο «Απρόσμενος έρωτας» έχει όλα 

εκείνα τα στοιχεία που θα περίμενες από ένα φιλμ με μια 

τέτοια περιγραφή: όμορφα πλάνα της πόλης του φωτός, 

μια «ανθρώπινη», εν δυνάμει συγκινητική ιστορία κι έναν 

εξαιρετικό ηθοποιό στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όμως η 

ιστορία του κινείται υπερβολικά αργά και δεν τολμά να 

κοιτάξει σε βάθος τη σχέση δύο ανθρώπων που μοιάζει 

πιο πολύπλοκη και ενδιαφέρουσα απ’ όσο εμφανίζεται 

στην οθόνη. Κάπου ανάμεσα στο «Amour» του Χάνεκε και 

μια ρομαντική κομεντί, το φιλμ της Νέτελμπεκ δεν ξέρει 

ποια πλευρά να διαλέξει, παραμένοντας αδιάφορο στη 

μέση. η απόλαυση του να βλέπεις το Παρίσι φωτογρα-

φημένο υπέροχα παραμένει, εντούτοις, και ο Κέιν θα 

μπορούσε να παίξει το ρόλο του ικανοποιητικά ακόμη κι 

αν παράλληλα έλυνε σταυρόλεξο. Αν και μερικές στιγμές 

στο φιλμ νιώθεις ότι θα προτιμούσε να το κάνει...

Λευκός ελέφαντας 
(eLefante BLanco)**

ΣκΗνοθεΣίΑ: Πάμπλο 

Τραπέρο

ΠΑίζουν: Ρικάρντο 

Νταρίν, Ζερεμί Ρενιέ

Δύο ιερείς σε μία 
από τις μεγαλύτερες 

παραγκουπόλεις του 
Μπουένος Άιρες έρχονται 

αντιμέτωποι με τη βία και την εξα-
θλίωση, με προσωπικές επιλογές και την αμετακίνητη 
πορεία της μοίρας τους. 

Από τα πρώτα κιόλας πλάνα, όταν ο ένας από τους δύο 

ήρωες βρίσκεται κυνηγημένος από παραστρατιωτικούς 

σε ένα δάσος τη νύχτα, αντιλαμβάνεσαι πως το φιλμ του 

Πάμπλο τραπέρο έχει τη δύναμη και την ατμόσφαιρα να 

κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον σου. Όταν λίγο αργό-

τερα θα βρεθεί στην καρδιά μιας άλλης ζούγκλας, αυτής 

του εξαθλιωμένου Μπουένος Άιρες, θα μας βυθίσει σε 

ένα συναρπαστικό κόσμο, τον οποίο κινηματογραφεί 

αριστοτεχνικά, κατορθώνοντας να μας βοηθήσει να κα-

ταλάβουμε τους μηχανισμούς και τη δομή του. Κρίμα, 

λοιπόν, που παρά τη θεαματική του σκηνοθεσία και τους 

ενδιαφέροντες ήρωες, το φιλμ χάνεται σε ένα λαβύ-

ρινθο από διαδρομές και αφηγηματικές κατευθύνσεις 

δίχως να βρίσκει το focus που θα το έκανε συναρπαστι-

κό. έιδικά αφού, κατά στιγμές, σε κρατά καθηλωμένο 

στην καρέκλα σου, έχοντας μια επείγουσα ένταση και 

μια διαπεραστική ματιά σε έναν κόσμο που μοιάζει τόσο 

μεθυστικός όσο κι επικίνδυνος. 

 
Από αθώα νεαρή νεράιδα, η 
Μαλέφισεντ θα μετατραπεί σε 
σκοτεινή μάγισσα όταν αγαπή-
σει και πληγωθεί από έναν άν-
θρωπο. Ζητώντας εκδίκηση θα 
καταραστεί την κόρη του βασι-
λιά της, για να ανακαλύψει ότι 
το κορίτσι κρατά το κλειδί για 
την ειρήνη και την ευτυχία της. 

Δοκιμάζοντας μια διαφορε-
τική αφήγηση στο παραμύθι 
της ωραίας κοιμωμένης, το 
«Maleficent» τοποθετεί στο 
κέντρο του την «κακιά» της 
ιστορίας, τη νεράιδα που κα-
ταράστηκε τη μικρή κόρη του 
βασιλιά να κοιμηθεί για πάντα 
ή μέχρι ένα φιλί αληθινής α-
γάπης να την ξυπνήσει. Μόνο 
που το φιλμ (ευτυχώς) δεν α-
σχολείται παρά μόνο περιφε-
ρειακά με τον πρίγκιπα και τα 
εφηβικά ρομάντζα, αντίθετα 
χτίζει την υπεράσπιση της 
εκδικητικής νεράιδας, κάνο-
ντας σαφείς τους λόγους που 
την έσπρωξαν στη σκοτεινή 
πλευρά και το τι θα μπορούσε 
να την κάνει να γυρίσει πίσω, 

στην ομορφιά και το φως. Αν 
και είναι σχεδόν όσο παιδι-
κή και προφανής περιμένετε, 
παραμένει μια ενδιαφέρουσα 
παραβολή και μια ιστορία που 
κρατά στο μανίκι της μερικές 
καλοδεχούμενες ανατροπές. 
Η Αντζελίνα Τζολί είναι απο-
λαυστική στο ρόλο της Μαλέ-
φισεντ, αφού φορά τα μεγά-
λα γυαλιστερά φτερά και τα 
επιβλητικά της κέρατα (ναι, 
καταλαβαίνω ότι ακούγεται 
αστείο, αλλά δεν είναι), σαν 
να γεννήθηκε με αυτά και 
μπορεί να είναι τόσο απόκο-
σμη όσο και ανθρώπινη, τόσο 
απειλητική όσο κι ελκυστι-
κή. Προσεγμένο, διασκεδα-
στικό, έξυπνο, το φιλμ είναι 
σαφώς καλύτερο όταν είναι 
σκοτεινό και υποβλητικό και 
λιγότερο καλό όταν όλα εί-
ναι όμορφα, παραμυθένια κι 
αστεία και μοιάζει σαν ένας 
σωστός οδηγός για το μέλλον 
των ταινιών της Disney σε μια 
εποχή που τα καθαρόαιμα 
παραμύθια δεν πείθουν πια 
το ίδιο όπως παλιά...

criticÕs CHOICE

>>> Στην πιο κακόφημη περιοχή του Ντιτρόιτ ένα εγκα-
ταλειμμένο συγκρότημα κατοικιών έχει μεταμορφωθεί 

σε άντρο παρανομίας κι εγκλήματος από το βασιλιά του 
υποκόσμου της πόλης τον οποίο ένας μυστικός αστυνομικός 

είναι αποφασισμένος να γκρεμίσει από το θρόνο του στο «Brick 
Masions» του Καμίλ Ντελαμάρε. Αυτή είναι η τελευταία ταινία που 
πρόλαβε να ολοκληρώσει ο Πολ Γουόκερ πριν το θάνατό του, ό,τι 
κι αν λέει αυτό. Σε σενάριο και παραγωγή του Λικ Μπεσόν, ό,τι κι αν 
λέει αυτό επίσης. 
>>> Η ζωή ενός ζευγαριού, εκείνος Νεοϋορκέζος, εκείνη Γαλλίδα, 
γίνεται άνω κάτω όταν οι συγγενείς της έρχονται να τους επισκε-
φθούν στο «Δυο μέρες στη Νέα Υόρκη» (Two Days in NewYork) *½  
της Ζιλί Ντελπί. Κατά στιγμές χαριτωμένη, κατά στιγμές αληθινά 
εκνευριστική, αυτή η συνέχεια του «Δυο μέρες στο Παρίσι» δεν ήταν 
στ’ αλήθεια απαραίτητη σε κανέναν, έστω κι αν ό-
ταν βρίσκει το στόχο της έχει να πει ένα δυο 
ενδιαφέροντα πράγματα για τις σχέσεις 
και τις πολιτισμικές διαφορές. 
>>> Στη μετεμφυλιακή Ισπανία ένα 
νεαρό αγόρι θα γίνει μάρτυρας ενός 
εγκλήματος και συμμέτοχος σε μια 
ιστορία γεμάτη φαντάσματα, σκο-
τεινά μυστικά και επώδυνα ψέμα-
τα που θα στιγματίσουν για πάντα 
τη ζωή του και τη σχέση του με την 
οικογένειά του στο «Μαύρο ψωμί» 
(Pa Negre) **½ του Αγκουστί Βιγιαρόν-
γκα. Απόλυτα ατμοσφαιρικό, γυρισμένο 
σε μερικές υπέροχες περιοχές της Καταλονί-
ας, σκοτεινό και υπαινικτικό, συχνά απόλυτα «μαύρο», το φιλμ του 
Βιγιαρόνγκα μπορεί να φτάνει στις αίθουσες με καθυστέρηση (είναι 
γυρισμένο το 2010) αλλά είναι αναμφίβολα αξιοπρόσεκτο. Κυρίως 
για τον κυνικό, πικρό τρόπο που κοιτάζει τα πάντα, από την πολιτική 
μέχρι τις οικογενειακές σχέσεις, και τη γοητευτική αίσθηση απειλής 
που χτίζει. Δυστυχώς η αποτελεσματικότητά του μειώνεται από ένα 
σενάριο υπερβολικά πλούσιο σε γεγονότα και ιστορίες και μια συχνά 
υπερβολική αγάπη στον τεταμένο μελοδραματισμό. 

AκόΜη

Maleficent **
ΣκΗνοθεΣίΑ: Ρόμπερτ Στρόμπεργκ  

 ΠΑίζουν: Αντζελίνα Τζολί,  

Ελ Φάνινγκ, Τζούνο Τεμπλ
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ΑθήνΑς
 
ΑΒΑΝΑ 
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3, 210 
6756546

Αίθ.1 Το μυστικό της Μέιζι 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 • 
Αίθ.2 (Θερινή) Απρόσμενος 
έρωτας Πέμ.-Τρ. 20:50, 
23:00 / Τετ. 20:50 

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

Αίθ.1 Ζαμπίζια: Πουλιά 
στον αέρα (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:15 / X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:45 • Αίθ.2 
The Amazing Spider-Man 
2 Πέμ.-Τετ. 18:45 / Godzilla 
Πέμ.-Τετ. 21:30 • Αίθ.3 Brick 
Mansions Πέμ.-Τετ. 20:20 / 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 18:00, 
22:30 • Αίθ.6 (Θ) Maleficent 
Πέμ.-Τετ. 20:45 / Brick 
Mansions Πέμ.-Τετ. 23:00 

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘερΙΝό)  
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 210 7215717

Maleficent Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:00 

ΑΘΗΝΑΙόΝ  
Βασ.Σοφίας 124, 210 7782122

Αίθ.1 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:40 3D, 20:40 3D, 22:40 3D 
/ Ζαμπίζια: Πουλιά στον αέρα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.2 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:00, 22:00 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis
Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάννου Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8983238

Αίθ.1 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:40, 20:40, 22:40 / Ζαμπί-
ζια: Πουλιά στον αέρα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 • Αίθ.2 
2 ημέρες στη Νέα Υόρκη 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 23:00 
•Αίθ.3 Ανυπόφοροι γείτονες 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Godzilla 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:50 
Αίθ.4 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:00 3D, 20:00 3D, 22:00 3D  

ΑΙΓΛΗ  
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 2106841010

Αίθ.1 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30 3D, 22:30 
Αίθ.2 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
19:00 3D / 2 ημέρες στη Νέα 
Υόρκη Πέμ.-Τετ. 20:50, 22:45 
/ Ζαμπίζια: Πουλιά στον αέρα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 

ΑΙΓΛΗ Ζ ΑΠΠΕΙΟΥ (ΘΕρΙΝΟ) 
Κήπος Ζαππείου, 210 3369300

2 ημέρες στη Νέα Υόρκη 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΑΜΥ ΝΤΑ Σ (ΘΕρΙΝΟ) 
Κων/πόλεως 16, Υμηττός, 210 7626418

Ξενοδοχείο Grand Budapest 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 22:50 

AΝΕΣΙΣ (ΘΕρΙΝΟ) Λεωφ. Κηφισίας 
14, Αμπελόκηποι, 210 7788778

2 ημέρες στη Νέα Υόρκη 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΥ 2+1
Αγ. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  
210 5813470

Αίθ.1 Suzanne Πέμ.-Τετ. 
19:00 / Maleficent Πέμ.-Τετ. 
20:45, 22:45 / Ζαμπίζια: 
Πουλιά στον αέρα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:30 • Αίθ.2 Μό-
νο οι εραστές μένουν ζωντα-
νοί Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:30 

ΑΝΟΙΞΙΣ (ΘΕρΙΝΟ) 
Ευριπίδου 19, Ν. Ηράκλειο,   
210 2814071

2 ημέρες στη Νέα Υόρκη 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΑρΚ Α ΔΙΑ (ΘερΙΝό)  
Κ. Δημητρίου 36 & Φορμίωνος 222, 
Πάρκο Νέας Ελβετίας 2107661166

Maleficent Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

Α ΣΤ Υ Κοραή 4, Αθήνα, 210 3221925

Ταινιόραμα 2014

ΑΤ ΤΙΚΟΝ Α Λ ΣΟΣ (ΘΕρΙΝΟ)  
Μέσα στο Αττικό Άλσος, 6944542300

2 ημέρες στη Νέα Υόρκη 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 22:50 

ΒΑρΚΙΖ Α Θάσου 22, 2108973926

Αίθ.1 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:30 3D, 20:20 3D, 22:40 
3D / Ζαμπίζια: Πουλιά στον 
αέρα (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 
•Αίθ.2 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 18:20 3D, 20:40 3D, 
22:20 3D / Η Τίνκερμπελ και 
οι πειρατές (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:00 • Aίθ.3 (Θερινή) 2 ημέ-
ρες στη Νέα Υόρκη Πέμ.-Τετ. 
20:50, 22:40 

ΒόΞ (ΘερΙΝό) 
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια,  
2103301170

Ξενοδοχείο Grand Budapest 
Πέμ.-Τετ. 23:00 / Suzanne 
Πέμ.-Τετ. 21:00

CApiTol 3D CinemA  
Ιουλιανού 33-35 , Capitol Mall, 2108210038

Ανυπόφοροι γείτονες Πέμ.-
Τετ. 20:00 

VillAGe 15 CinemAs @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 35, 14848 

Αίθ.1 Godzilla Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 18:30, 
21:00, 23:40 / Δευτ. 20:00, 
22:30 / Ο κος Πίμποντι και ο 
Σέρμαν (μτγλ.) Σάβ. 14:30, 
16:30 / Κυρ. 12:20, 14:30, 
16:30 • Αίθ.2 Maleficent 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 16:15, 
18:20 3D, 20:30 3D, 22:45 3D 
/ Σάβ.-Κυρ. 14:10, 16:15 3D, 
18:20 3D, 20:30 3D, 22:45 3D 
/ Τρ. 16:15, 18:20 3D  
/ X-Men: Ημέρες ενός ξεχα-
σμένου μέλλοντος Τρ. 23:20 
3D • Αίθ.3 The Amazing 
Spider-Man 2 Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10, 20:20, 
23:10 / Σάβ.-Κυρ. 20:20, 
23:10 / Η Τίνκερμπελ και οι 
πειρατές (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
13:15, 15:00, 16:45, 18:30 •
Αίθ.4 Maleficent Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:30, 17:40, 
19:50, 22:00, 00:10 / Σάβ. 
13:10, 15:30, 17:40, 19:50, 
22:00, 00:10 / Κυρ. 11:00, 
13:10, 15:30, 17:40, 19:50, 
22:00, 00:10 • Αίθ.5 Godzilla 
Πέμ., Παρ., Τρ., Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30 / Σάβ. 15:00, 
17:30, 20:00, 22:30 / Κυρ. 
12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30 / Δευτ. 17:30, 23:40 
Αίθ.6 2 ημέρες στη Νέα Υόρ-
κη Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 
Τρ., Τετ. 18:10, 20:10, 22:10, 
00:20 / Δευτ. 19:40, 21:40, 
23:50 / Rio 2 (μτγλ.) Σάβ. 
13:50, 16:00 / Κυρ. 11:40, 
13:50, 16:00 • Αίθ.7 Κλειστό 
Πέμ. / X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Παρ., 
Σάβ., Τετ. 18:40, 21:30, 00:30 
/ Κυρ.-Τρ. 18:40, 21:30 
Αίθ.8 Ζαμπίζια: Πουλιά στον 
αέρα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τετ. 16:10 / Σάβ. 13:20, 
15:10, 17:00, 18:50 / Κυρ. 
11:30, 13:20, 15:10, 17:00, 
18:50 / Τρ. 16:00 / X-Men: Η-
μέρες ενός ξεχασμένου μέλ-
λοντος Πέμ., Παρ., Δευτ., Τετ. 
18:00, 20:40 3D, 23:20 3D / 
Σάβ.-Κυρ. 20:40 3D, 23:20 
3D / Τρ. 17:50 / Maleficent Τρ. 
20:30 3D, 22:45 3D • Αίθ.9 Ε-
νας σκίουρος σούπερ-ήρωας 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:20 / Σάβ. 13:40, 
15:30, 17:20 / Κυρ. 11:50, 
13:40, 15:30, 17:20 / Ανυπό-
φοροι γείτονες Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:40, 23:50 • Αίθ.10 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:15, 23:30 / Η ταινία Lego 
(μτγλ.) Σάβ. 14:40, 16:50 / 
Κυρ. 12:30, 14:40, 16:50 
Αίθ.11 Brick Mansions Πέμ.-
Τετ. 19:40, 21:50, 00:00 / Rio 
2 (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:20, 17:30 • Αίθ.12 X-
Men: Ημέρες ενός ξεχασμέ-
νου μέλλοντος Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:40, 19:30, 
22:20 / Σάβ. 14:00, 16:40, 
19:30, 22:20 / Κυρ. 11:20, 
14:00, 16:40, 19:30, 22:20 
Αίθ.13 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
21:15, 23:30 • Αίθ.14 X-Men: 
Ημέρες ενός ξεχασμένου 
μέλλοντος Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:20 

VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 , Παγκράτι, 14848

Αίθ.1 Maleficent Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:10, 23:20 / Σάβ.-Κυρ. 
19:40, 21:50, 00:00 / Rio 2 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:40 • 
Αίθ.2 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:50, 23:30 

• Αίθ.3 Godzilla Πέμ.-Τετ. 
18:15, 21:00, 23:45 • Αίθ.4 
Maleficent Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:30 3D, 20:40 3D, 
22:50 3D / Σάβ.-Κυρ. 22:50 
3D, 00:02 3D / Ζαμπίζια: 
Πουλιά στον αέρα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:00, 18:45 
Αίθ.5 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 18:50 3D, 21:30, 00:10  
/  Η Τίνκερμπελ και οι πειρα-
τές (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:10 
 
VillAGe 9 CinemAs @ FAliRo 
Παλαιά Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, 14848

Αίθ.1 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 23:30 3D / Maleficent  
Πέμ.-Τετ. 17:00 3D, 19:10 3D, 
21:20 3D • Αίθ.2 Rio 2 (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:20 / Σάβ.-Κυρ. 15:10, 17:20 
/ X-Men: Ημέρες ενός ξεχα-
σμένου μέλλοντος Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:30 • Αίθ.3 Godzilla 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 
Αίθ.4 Η Τίνκερμπελ και οι 

πειρατές (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50 / Σάβ.-
Κυρ. 16:20, 17:50 / Brick 
Mansions Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:50, 00:10 • Αίθ.5 2 ημέρες 
στη Νέα Υόρκη Πέμ.-Τετ. 
17:30, 19:30, 21:30, 23:30 
Αίθ.6 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:40, 00:20 / 
Ζαμπίζια: Πουλιά στον αέρα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:50 • 
Αίθ.7 Ζαμπίζια: Πουλιά στον 
αέρα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40 / Σάβ.-
Κυρ. 15:30, 17:40 / Maleficent 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:00, 00:10 
Αίθ.8 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Σάβ. 18:00, 21:00, 00:00 / 
Κυρ.-Τετ. 18:00, 21:00 
Αίθ.9 Maleficent Πέμ.-Σάβ. 
19:20, 21:30, 23:40 / Κυρ.-
Τετ. 19:20, 21:30 
 
VillAGe ATHens meTRo mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημή-

τριος, 14848

Αίθ.1 Ζαμπίζια: Πουλιά στον 
αέρα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10 / Σάβ.-
Κυρ. 12:30, 14:20, 18:10 / 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 20:00 
3D, 22:10 3D, 00:20/  Ένας 
σκίουρος σούπερ-ηρωας 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:20 •
Αίθ.2 Maleficent Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:50, 19:00, 
21:10, 23:20 / Σάβ.-Κυρ. 
12:15, 14:40, 16:50, 19:00, 
21:10, 23:20 • Αίθ.3 Brick 
Mansions Πέμ.-Τετ. 19:40, 
21:50, 00:00 / Η ταινία Lego 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:15 / Σάβ.-Κυρ. 12:45, 
15:00, 17:15 • Αίθ.4 Rio 2 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 13:10, 
15:20, 17:30 / X-Men: Ημέρες 
ενός ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:30 • 
Αίθ.5 Godzilla Πέμ.-Τετ. 
18:50 / X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 00:10 3D / Η 
Τίνκερμπελ και οι πειρατές 

(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00 / Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
15:10, 17:00 

VillAGe sHoppinG AnD moRe 
Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιος Ιωάν-
νης Ρέντης, 14848

Αίθ.1 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
22:10, 00:20 • Αίθ.3 Ο 
σωσίας Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00 • Αίθ.4 Rio 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:00 3D / 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 19:20 
3D, 21:30 3D, 23:40 3D 
Αίθ.5 Rio 2 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40 / 
Σάβ.-Κυρ. 15:30, 17:40 / Ανυ-
πόφοροι γείτονες Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:00, 00:10 • Αίθ.6 
Η ταινία Lego (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:20, 17:30 / 
X-Men: Ημέρες ενός ξεχα-
σμένου μέλλοντος Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:20 • Αίθ.7 Ζαμπί-
ζια: Πουλιά στον αέρα (μτγλ.) 

Πέμ.-Τετ. 18:30 / X-Men: 
Ημέρες ενός ξεχασμένου 
μέλλοντος Πέμ.-Τετ. 20:30 
3D, 23:10 3D / Ένας σκίουρος 
σούπερ-ήρωας (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:30 3D • Αίθ.8 Ζαμπί-
ζια: Πουλιά στον αέρα (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10 / Σάβ.-Κυρ. 15:10, 17:10 
/ Godzilla Πέμ.-Τετ. 19:15 3D, 
21:45 3D, 00:15 3D • Αίθ.9 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:00, 22:10, 00:20 • Αίθ.10 
Ένας σκίουρος σούπερ-
ηρωας (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45 / Σάβ.-
Κυρ. 15:45, 17:45 / Godzilla 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:15 
Αίθ.11 Brick Mansions Πέμ.-
Τετ. 17:20, 19:30, 21:40, 
23:50 • Αίθ.12 The Amazing 
Spider-Man 2 Πέμ.-Τετ. 
17:15, 20:15, 23:30 • Αίθ.13 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:40, 22:50 / Η Τίνκερμπελ 
και οι πειρατές (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:40 • Αίθ.14 X-Men: 
Ημέρες ενός ξεχασμένου 
μέλλοντος Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:40, 21:20, 00:00 

/ Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:40, 
21:20, 00:00 • Αίθ.15 Godzilla 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:45, 23:15 
/ Η ταινία Lego (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:10 • Αίθ.16 Η άλλη 
γυναίκα Πέμ.-Τετ. 18:45, 
21:15, 23:45 / Ο κος Πίμποντι 
και ο Σέρμαν (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:45  

ΓΛΥΦΑ Δ Α oDeon Ζέππου 14 & Ξε-
νοφώντος 31, Γλυφάδα, 210 9650318

Αίθ.1 Brick Mansions Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:30 / Ένας σκί-
ουρος σούπερ-ήρωας (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 18:30 • Αίθ.2 
X-Men: Ημέρες ενός ξεχα-
σμένου μέλλοντος Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:50 / Rio 2 (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:45 

Δ ΑΝΑΟΣ Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρ-
μου, Αμπελόκηποι, 210 6922655

Αίθ.1 Λευκός ελέφαντας 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 

Δευτ., Τετ. 19:45, 22:00 / 
Τρ. 18:45 • Αίθ.2 Μαύρο 
ψωμί Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 
Δευτ., Τετ. 20:00, 22:15 / 
Τρ. 22:15 

ΔεΞ ΑΜεΝΗ (ΘερΙΝό)  
Πλ.Δεξαμενής Κολωνάκι,  210 3623942

Απρόσμενος έρωτας Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00

ΔΙΑΝΑ Περικλέους 14,Μαρούσι, 
210 8028587

Απρόσμενος έρωτας Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 

ΔΙΟΝ Υ ΣΙΑ (ΘΕρΙΝΟ) Λ. Συγγρού 
286, & Μυκηνών 2, 210 9515514

Maleficent Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

εΚρΑΝ (ΘερΙΝό) Ζ. Πηγής & Αγαθί-
ου, Νεάπολη,  210 6461895

Οικογενειακή υπόθεση 
Πέμ.-Κυρ. 20:50, 23:00 / 
Ραγισμένα όνειρα Δευτ.-Τετ. 

20:50, 23:00 

Ε Λ ΛΗ  
Ακαδημίας 64, 210 3632789

Suzanne Πέμ.-Κυρ. 18:00, 
20:00, 22:00 / Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

Ε Λ ΛΗΝΙΣ CinemA x (Θ) Κηφησίας 
29, Αμπελόκηποι, 210 6464009

Απρόσμενος έρωτας Πέμ.-
Τετ. 20:40, 23:00 

ΖΕΦΥ ρΟΣ (ΘΕρΙΝΟ) Τρώων 36, 
Θησείο, 210 3462677

Ένας προφήτης, μα τι προ-
φήτης Πέμ.-Τετ. 22:45 / 
Intermezzo  Πέμ.-Τετ. 21:00 

ΘΗΣΕΙΟΝ (ΘΕρΙΝΟ) Απ. Παύλου 7, 
Θησείο,  210 3470980

Maleficent Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cy TA  
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233567

Αίθ.1 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30 / 2 ημέρες στη 
Νέα Υόρκη Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ.2 Απρόσμενος έρωτας 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:15, 20:45, 23:00 / Σάβ.-
Κυρ. 20:45, 23:00 / Ζαμπίζια: 
Πουλιά στον αέρα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 18:30 

Λ ΑΪΣ  (ΘΕρΙΝΟ) Ι.Οδός 48 & Μ. Αλε-
ξάνδρου, Μεταξουργείο, 210 3609695

(Θ)Κλειστό Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Τρ., Τετ. / Άλφα Δευτ. 
20:30/(X) Wild Duck Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:00

Λ ΑΟΥρΑ (ΘΕρΙΝΟ)  Νικηφορίδη 24, 
Νέο Παγκράτι, 210 7662040

Ζήτω η ελευθερία Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΛΙΛ Α (ΘΕρΙΝΟ)  
Νάξου 115, Αγ. Λουκάς, Πατήσια, 
2102016849

Απρόσμενος έρωτας Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

ΜΙΚρΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Suzanne Πέμ.-Τετ. 19:00 
/ Μαύρο ψωμί Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 

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

Αίθ.1 Godzilla Πέμ.-Τετ. 
21:45 / The Amazing Spider-
Man 2 Πέμ.-Τετ. 19:00 
Αίθ.2 2 ημέρες στη Νέα 
Υόρκη Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:15, 20:30, 22:45 
/ Σάβ.-Κυρ. 20:30, 22:45 / Η 
Τίνκερμπελ και οι πειρατές 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:45 
Αίθ.3 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:00 / Η ταινία Lego 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 • 
Αίθ.4 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:30 / Ένας 
σκίουρος σούπερ-ήρωας 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 • 
Αίθ.5 Ζαμπίζια: Πουλιά στον 
αέρα (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:30 
/ Brick Mansions Πέμ.-
Τετ. 20:15, 22:30 • Αίθ.6 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:45, 23:15 

oDeon Kosmopolis mApoyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 14560
 
Αίθ.1 Godzilla Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:10, 22:50 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:30, 20:10, 
22:50 • Αίθ.2 Η Τριλογία της 
απόκλισης: Οι διαφορετικοί 
Πέμ.-Τετ. 21:10 / Rio 2 (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:30 • Αίθ.3 Η 
Τίνκερμπελ και οι πειρατές 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:40 / 
Η άλλη γυναίκα Πέμ.-Τετ. 
20:40, 23:00 • Αίθ.4 Το 
ακρωτήρι της βίας Πέμ.-Τετ. 
21:40 / Rio 2 (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:20 • Αίθ.5 Ένας σκίουρος 
σούπερ-ήρωας (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ. 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 19:00 / X-Men: Ημέρες 
ενός ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Δευτ. 21:20 / Τρ.-Τετ. 
22:30 • Αίθ.6 Maleficent 3D 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:00, 22:10 
• Αίθ.7 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 17:40, 20:20, 23:00 
Αίθ.8 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 22:00 / 
Ζαμπίζια: Πουλιά στον αέρα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:20 • 
Αίθ.9 Brick Mansions Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 • 
Αίθ.10 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:00, 23:10 • Αίθ.11 
Maleficent Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:20, 21:30 / Σάβ.-
Κυρ. 17:10, 19:20, 21:30 
Αίθ.12 Κυριαρχία Πέμ.-Τετ. 
22:40 / Ένας σκίουρος σού-
περ-ήρωας (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:10 

ΟDeon sTARCiTy  Λεωφ. Συγγρού 
111 & Λεοντίου, Νέος Κόσμος, 14560 

Αίθ.1 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:30 / Ζαμπίζια: 
Πουλιά στον αέρα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:30 • Αίθ.2 Η 
Τριλογία της απόκλισης: Οι 
διαφορετικοί Πέμ.-Τετ. 19:40 
/ Κυριαρχία Πέμ.-Τετ. 22:40 
Αίθ.3 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:10, 
23:00 / Σάβ.-Κυρ. 17:20, 

20:10, 23:00 • Αίθ.4 Κλειστό 
Πέμ. / Godzilla Παρ.-Τετ. 
20:20, 22:50 • Αίθ.5 Brick 
Mansions Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:30, 22:30 / Σάβ.-
Κυρ. 18:30, 20:30, 22:30 
Αίθ.6 Godzilla Πέμ. 19:10 / X-
Men: Ημέρες ενός ξεχασμέ-
νου μέλλοντος Πέμ. 22:00 / 
Παρ.-Τετ. 19:10, 22:00 • Αίθ.7 
Maleficent Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ. 20:00 3D, 22:10 3D / Σάβ.-
Κυρ. 17:50 3D, 20:00 3D, 
22:10 3D / Τετ. 22:10 3D 
Αίθ.8 Το ακρωτήρι της βίας 
Πέμ.-Τετ. 21:15 / Rio 2 (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 18:10 • Αίθ.9 Η άλ-
λη γυναίκα Πέμ.-Τετ. 19:50, 
22:20 • Αίθ.10 Maleficent 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10 / Ένας 
σκίουρος σούπερ-ήρωας 
(μτγλ.)Σάβ.-Κυρ. 19:00 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (Θ) Λεωφ. Αλεξάν-
δρας & Μαυρομιχάλη, 2106425714

X-Men: Ημέρες ενός ξε-
χασμένου μέλλοντος Πέμ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:40, 23:05 / Παρ. 22:00 

ρΙΒΙερΑ (ΘερΙΝό)
Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια,  2103837716

Λευκός ελέφαντας Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00 

ΣΙΝΕ ΓΑ Λ ΑΤΣΙ (ΘΕρΙΝΟ)
Αλσος Βεΐκου,  2102138119

Maleficent Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΣΙΝΕ ΠΑρΙ (ΘΕρΙΝΟ)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 3248057

Maleficent Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΣΙΝΕ Ψ Υ Χ ΙΚΟ Cl Assique (ΘΕ-
ρΙΝό) Λεωφ. Κηφισίας 290 & Παρ.
ίτση 2, Ψυχικό (Φάρος), 2106777330-1 

2 ημέρες στη Νέα Υόρκη 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

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

Απρόσμενος έρωτας Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

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

Αίθ.1 Maleficent Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30, 19:30, 
21:30, 23:30 / Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 
21:30, 23:30 • Αίθ.2 Η 
Τίνκερμπελ και οι πειρατές 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:20, 18:10 / Σάβ.-
Κυρ. 14:00, 16:20, 18:10 / 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 20:00 
3D, 22:00 3D, 00:00 3D 
Αίθ.3 Maleficent Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30 • Αίθ.4 Ένας σκίουρος 
σούπερ-ήρωας (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 
17:40 / Σάβ.-Κυρ. 14:20, 
16:00, 17:40 / Brick Mansions 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:20, 23:20 
Αίθ.5 Ζαμπίζια: Πουλιά στον 
αέρα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:50, 18:50 / 
Σάβ.-Κυρ. 14:50, 16:50, 18:50 
/ X-Men: Ημέρες ενός ξεχα-
σμένου μέλλοντος Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:50 • Αίθ.6 X-Men: 
Ημέρες ενός ξεχασμένου 
μέλλοντος Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:10, 19:10, 22:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:10, 16:10, 19:10, 
22:10 • Αίθ.7 Rio 2 (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00 / Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
15:00, 17:00 / The Amazing 
Spider-Man 2 Πέμ.-Τετ. 
19:00, 22:00 • Αίθ.8 (Θερινή) 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΤρΙΑ ΑΣΤΕρΙΑ Λ. Ηρακλείου 386, Νέο 
Ηράκλειο , 210 2826873 

Αίθ.1 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 18:00 / Maleficent  
Πέμ.-Τετ. 20:20 3D, 22:30 3D 
Αίθ.3 (Θερινή) Brick 
Mansions Πέμ.-Τετ. 20:45, 
22:45 

ΤρΙΑΝΟΝ FilmCenTeR Κοδριγκτώ-
νος 21 & Πατησίων 101, 210 8222702

Το τελευταίο κύμα Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
21:00, 23:00 / Κυρ. 23:00  ●

☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτηcine ωρεσ προβολησ
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Prime Timers 
We are alWays The same! We make The difference!

29 ΜΑΪΟΥ - 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 A.V. 43

Το Χαλάνδρι έχει απ’ όλα: ζωή μέρα και νύχτα, εμπορικούς δρόμους, ωραίο κόσμο, δράση... και Prime Timers shop! 
Ψαγμένες σειρές από τα brands που αγαπάμε σε μια τεράστια ποικιλία από γυναικεία και ανδρικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. 

Wesc, Nudie jeans, Retro Brand, Komono, Vans, Nike κ.ά. Με προσωπικό που έχει τη διάθεση να σας βοηθήσει να βρείτε αυτό που σας ταιριά-
ζει. Από τα λίγα καταστήματα που μπορείτε να είστε σίγουροι ότι, βγαίνοντας, θα κρατάτε ένα κομμάτι που θα γίνει από τα αγαπημένα σας. 

Χαλάνδρι, Αγ. Παρασκευής 3-5,  210 6814788  - ΝΙκΟΣ ΤΣΟΥΑΝΑΤΟΣ



44 A.V. 29 MAΪOY - 4 IOYNIOY 2014

el
em

en
ts

of
st

yl
e

sh
op

pi
ng

 /
 s

ou
l 

/ 
bo

dy
 /

 m
in

d 
/ 

m
ar

ke
t

Polaroid 
Φωτεινά ζωηρά χρώματα 

και υπέροχα μοτίβα λανσά-
ρει η νέα συλλογή γυαλιών 

Polaroid Spring Flyer 2014. 
Παιχνιδιάρικα και ευκολοφό-
ρετα, χαρακτηρίζονται από 
ασυνήθιστους χρωματικούς 
συνδυασμούς που εντυπω-
σιάζουν, προσφέροντας μέ-
γιστη προστασία και ασφά-

λεια χάρη στους πολωτικούς 
φακούς Polaroid Ultrasight.  

Για περισσότερη μόδα, ομορφιά, shopping μπες στο www.athensvoice.gr/fashion-look 

Huile embellissante - 
Fleur d’osmantHus

Ενυδατικό, ξηρό λάδι θρέψης και ενυδάτω-
σης για το σώμα και τα μαλλιά, με το άρωμα 

του άνθους Oσμανθού, από τη Roger & 
Gallet. €29,50/ 100 ml (στα φαρμακεία, 

Hondos Center, Attica). 

Δώρο Huile 
EmbEllissantE 

FlEur DÕOsmanthus

Η A.V. εξασφάλισε για εσάς 5 Huile Embellissante - 

Fleur D’Osmanthus των 100ml, το νέο ξηρό λάδι  

ενυδάτωσης για το σώμα, και τα μαλλιά της Roger & 

Gallet. Στείλτε SMS: AVP1 (κενό) ονοματεπώνυμο στο 

54121 μέχρι τις 30/6 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποι-

ηθούν με sms  μπορούν να παραλαμβάνουν το δώρο 

τους από τα γραφεία της A.V. (Χαριλάου Τρικούπη 22, 

             3ος όροφος, 210 3617360). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται 

                   με €1,23 ΦΠΑ.  

ΣτάΣη τρένου έιρηνη
Κοκκινομάλλα, κρατούσες 
ροζ τσάντα, μετά από τρεις 
στάσεις κάθισες απέναντί 
μου… κοιταχτήκαμε μερικές 
φορές, αλλά κόλλησα να 
σου μιλήσω.  vagelis840@
yahoo.gr 

Μπρικι
Μαβίλη, 24/5. Ένιωσα πως 
έπρεπε να σου μιλήσω όταν 
σε είδα…

Φιλέλληνων
Α! Λοιπόν εσένα σ’ είχα δει 
κάποτε σε εκείνο το τουρι-
στάδικο, γι’ αυτό θέλω εκτός 
Αθήνας, επειδή εγώ μένω 
εκτός δυστυχώς… όμως όχι 
και τόσο πια εκτός! Η σέξι-
στρέιτ-ροκ, 6987 200252, 
εδώ στείλε τώρα αν θες.

blue star πέιράιάΣ
Ήρθες για να βγάλεις εκλογι-
κό εισιτήριο για Σύρο, σε λένε 
Ελένη Κ και έχεις υπέροχο 
βλέμμα, δυστυχώς δεν μου 
δόθηκε η ευκαιρία να…

τρένο νέράτζιωτιΣΣά
Τετάρτη ήταν πάλι, κατέ-
βηκες κάπου κέντρο. Και 
Τετάρτη πάλι στο Mall… λες 
να τριτώσει την επόμενη 
Τετάρτη;…

ΣωκράτουΣ
21/5. Περπατούσες με ένα 
κουτί γλυκά κι άρχισα να 
φωνάζω Ελένη, Ντίνα, αλλά 

τελικά ήταν για τα γενέθλιά 
σου τα γλυκά. Να τα εκατο-
στίσεις. Αν το δεις απάντα για 
να κεράσεις γλυκό…

Jumbo κηΦιΣιά
Κάθε φορά που σε βλέπω 
Α…. όλο κάτι ξεχνάω να πω…

ΓλυΦάδά
Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου, σού-
περ μάρκετ, καρέ μαύρο 
μαλλάκι, μπλε ματάκια, είμαι 
η φραουλίτσα που έβαλες 
στο κυπελλάκι σου τελευταία. 
6992 853253

κοκκινοΣ ΜυλοΣ
16/5, Παλαιό Τέρμα. Όμορφη 
κοκκινομάλλα με τα ροζ πα-
πούτσια…

άθάνάΣιου διάκου & ΒάΣ. 
άΜάλιάΣ
Περπατούσα στην Αθ. Διά-
κου κι εσύ με μηχανάκι. Με 
κοιτούσες από τον καθρέφτη 
σου κι εγώ το ίδιο, αλλά 
τελικά έστριψες Βασ. Αμα-
λίας. Μάλλον βγήκες από το 
γνωστό σημείο – και, όχι, δεν 
άναψες κερί.

λέωΦορέιο
Ήμασταν μαζί και κατέβηκες 
στο δημαρχείο του Βύρωνα. 
Ξανθιά με μαλλί μύτες μέχρι 
τον ώμο, μικρή, σκούρα μάτια, 
τατού πάνω από τον αριστερό 
καρπό και στο δεξί χέρι… Ή-
σουν και πολύ όμορφη και με 
πολύ ωραίο και προσεγμένο 

στιλ. dimarxeiovasilopoulos@
outlook.com.gr

235
Σάββατο μεσημέρι στις 
14.00 το πήρες. Μακρύ ίσιο 
μαλλί, άσπρο μπλουζάκι με 
τον έναν ώμο έξω και σχέδιο 
μια μεγάλη ροζ καρδιά, μπλε 
τζιν και nike παπούτσια. 
235savvatomesimeri@
hotmail.com

έράτοΣθένουΣ
Δουλεύεις σ’ ένα κατάστη-
μα με βιολογικά προϊόντα, 
μάλλον της μητέρας σου, 
απέναντι από το πάρκο. Δεν 
ξέρω αν μετέφρασα σωστά 
τα βλέμματα ή κάνω λάθος. 
Μακάρι να μην έκανα.

622
Κάποια πρωινά παίρνουμε 
το ίδιο λεωφορείο, τώρα 
κατεβαίνεις Ευαγγελισμό, 
με λευκά ρούχα... προχθές 
με ρώτησες αν έχει περάσει 
λεωφορείο. Είσαι κούκλος... 
αν θες, ann22free@yahoo.gr 
(μόνο εσύ)

πέζοδροΜοΣ  
ηρωδου άττικου
Βράδυ Παρασκευής περ-
πατούσα, καθόσουν, κοιτα-
χτήκαμε με ακολούθησες, 
κοντοστάθηκα, σε ακολούθη-
σα, έκατσα περιμένοντας… 
γυρνούσες γύρω-γύρω αλλά 
δεν πήραμε απόφαση να μι-
λήσουμε. Μήπως από εδώ;

Σε είδα...

                   ξέρεις εΣύ...
Είσαι με κάποια; Πες την α-
λήθεια. Αν και γενικά έχω το 
προαίσθημα ότι μάλλον να με 
εκμεταλλευτείς θέλεις. Μ. 

Στον Α. Δεν έχω θέμα με η-
λικίες αλλά κάποιοι απ’ τους 
μικρούς της ζωής μου είχαν 

άσχημη κατάληξη, μέχρι και 
τραγική… 6987 200252 για 
περισσότερες εξηγήσεις

Από τη sexy-straight-ght-rock 
του προηγούμενου τεύχους, 
για τον Joe-Ακρωτήρι Κλαμπ: 
you are not very convincing 

though… 6987 200252,
try again!

Πολλές φορές έχω φτάσει στο 
τσακ να σου τηλεφωνήσω για 
καινούργιες νύχτες αμαρτίας, 
αλλά διστάζω Μ.

Σε γνωρίζω...

«I DO!». Πάμπλουτη χήρα 
βιομηχάνου 60χρονη, λεπτή, 
φινετσάτη, μόνη χωρίς υπο-
χρεώσεις, βίλα στα βόρεια 
προάστια, €10.000 μηνιαίως 
και έξτρα εισοδήματα από 
ενοικιαζόμενα, καταθέσεις, 
Ι.Χ., αναζητά γνωριμία κυρί-
ου μόνου, καλλιεργημένου, 
γοητευτικού για συντροφικό-
τητα. Γραφείο Συνοικεσίων 
«I DO!», Κολωνάκι, Αμερικής 
19, 6ος όροφος. Καθημερινά 
10:00-19:00, 213 0260.000, 
6977 433711, τηλ./fax: 216 
8001.820, www.idosinikesia.
gr Βρείτε μας και στο Facebook.  
 
ABILITY. Ρεκόρ Γάμων και 
Ευτυχισμένων Ζευγαριών. Πα-

νελλαδικά-Εξωτερικό. Πολλών 
χρόνων εμπειρία, σύγχρονες 
μέθοδοι, στοχευμένα ραντε-
βού, πλειάδα επιλογών αξιόλο-
γων μελών, εχεμύθεια, εντιμό-
τητα, άριστα αποτελέσματα. 
Κάντε κι εσείς τώρα εύκολα το 
όνειρό σας πραγματικότητα. 
Σχέση-Συμβίωση-Γάμος. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ability. Ενώνει Ζω-
ές. Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 4ος όρο-
φος, www.abilityclub.gr

Αβαντάζ. Ελληνοαμερικάνος 
45χρονος με 2 πτυχία, επι-
χείρηση επικερδέστατη στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, περιουσία 
πολλών εκατομμυρίων ευρώ, 
1.85 ύψος, λεπτός, πολύ 
εμφανίσιμος, αθλητικός, μη 

καπνιστής, από καλή οικογέ-
νεια, επιθυμεί γνωριμία γάμου 
νέας, προτιμάται Ελληνίδα, 
για εγκατάσταση εδώ ή Αμε-
ρική. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος όροφος, 210 
3620.147, καθημερινές 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Γνωριμία-συμβίωση-
γάμος-εκδηλώσεις Γνωριμιών. 
Δείτε την εκπομπή μας κάθε 
Κυριακή 19.00-20.00 στο 
Extra3, κάθε Δευτέρα 7.00-
8.00 το πρωί στο ZOOM και 
κάθε Τρίτη 8.00-9.00 στο Extra 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες: 
210 3623.294-295. Μια θέση 
στην καρδιά σου. Δωρεάν 
εγγραφή  
www.pappas.gr

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)  
Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

ΜικρεΣ αγγελίες

samsung 
galaxy s5

To Samsung Galaxy S5 και η 
σειρά Gear θα είναι τα πιο 

hot αξεσουάρ που θα συνο-
δέψουν τη φθινοπωρινή κο-
λεξιόν των Mi-Ro. Η επίδειξη 
μόδας για την παρουσίαση 
της νέας συλλογής των Mi-
Ro θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 28 Μαΐου.  
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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.

Γεια σου Μυρτώ! Σου είχα στείλει 
πριν από ακριβώς 3 περίπου χρό-
νια, οπότε και πάτησα το πόδι για 
5ετή διαμονή στις ΗΠΑ και όντας 
μπερδεμένη και διχασμένη για 

το ποια ζωή μου ανήκει, η ελληνική ή η 
αμερικάνικη. 3 χρόνια μετά λοιπόν, ό-
ντας ξεμπερδεμένη πλέον, είμαι μια χα-
ρά και σε σχέση εδώ και ένα χρόνο μαζί 
με ένα καταπληκτικό παλικάρι από το 
mid west, ο ορισμός του αμερικάνικου 
bro (τεράστια μπράτσα, ψηλός, ξανθός, 
γαλανομάτης, σαγιονάρα, baseball cap, 
πολλά hot dog) και υπέρ αστείος και υ-
πέρ τρυφερός. Και όλα κυλούν ομαλά 
στην πολιτικά πιο αριστερή περιοχή 
των ΗΠΑ (τέως τίγκα στου χίπιδες, νυν 
τίγκα στους χίπστερ). Πριν δύο βδομά-
δες, λοιπόν, ένας φίλος μου Έλληνας 
αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο της 
περιοχής. Ήρθαν φυσικά οι γονείς του, 
περήφανοι, από την πολιτικά δεξιά ε-
παρχία της Ελλάδας για να καμαρώσουν 
το γιόκα τους που πήρε το πτυχίο. Αντί 
να καμαρώσουν, έγιναν πυρ και μανία 
όταν μάθανε ότι το καμάρι τους τα έχει 
με μια κοπέλα ασιάτικης καταγωγής. Τι 
«ανέβηκαν οι Κινέζοι τώρα στο κρεβάτι 
μας», τι «μα καλά, ρε παιδί μου, καμία ά-
σπρη ψηλή δεν μπορούσες να βρεις» ως 
και «σας έχουν κάνει πλύση εγκεφάλου 
τόσοι Κινέζοι που είναι εδώ». Και είναι 
τώρα το αγόρι στενοχωρημένο και πλη-
γωμένο επειδή έχει μαλάκες γονείς. Ρε 
μαλάκες, κωλο-μπουρτζόβλαχοι, άντε 
πάτε πίσω στο χωριό και ψηφίστε Χ.Α.
Αυτά. Σε φιλώ. Τι-Να-Πω

Υ.Γ. Ελπίζω να μην ψηφίσουν Χ.Α. Ελπί-
ζω όμως στο μέλλον τέτοια ατομάκια να 
εξαφανιστούν απο προσώπου γης, και 
να πάρουν μαζί τους και τους Χ.Α.τες. 

Πάντως δεν είναι απαραίτητο να ψηφίζουν 
αυτό που είπατε μόνο και μόνο επειδή είναι 
κάπως τσοπαναραίοι. Μπορεί να είχαν αντι-
δράσει το ίδιο αν η κοπέλα του φίλου σας ήταν 
άσπρη και ψηλή αλλά δέκα χρόνια μεγαλύτε-
ρή του. Ας μην τα βάλουμε όλα μαζί στην ίδια 
κατσαρόλα, γιατί τότε σκατότερα δε γίνεται…

Γεια σου, Μυρτώ μου! Εδώ και 7 χρόνια 
έχω γνωρίσει ένα παιδί με το οποίο εί-
μαστε συνομήλικοι (25 χρονών). Γνω-
ριστήκαμε το 2007, κάναμε σχέση η 
όποια και έληξε. Μείναμε 1μισι χρόνο 
χώρια χωρίς καμία επαφή και μετά ξα-
ναεπικοινώνησε όπου και τα ξαναβρή-
καμε και μείναμε πάλι μαζί σχεδόν 3 
χρόνια και δυστυχώς, για κακή μου τύ-
χη, η σχέση πάλι τελείωσε. Τώρα θέλει 
να είμαστε free από ό,τι έχω καταλάβει 

μόνο για το sex, ενώ ένας από τους κυ-
ριότερους λόγους που χωρίσαμε ήταν 
ότι είχαμε βαρεθεί σεξουαλικά. Δηλαδή 
κάτσε, φιλαράκι, τόσο καιρό που ήμα-
σταν μαζί δεν ήθελες! Τώρα θες; Και μό-
νο αυτό; Δεν θέλει να σοβαρευτεί, λέει... 
Δεν θέλει σχέσεις και αν ξανακάνει θα 
είναι για λίγους μήνες, λέει. Επίσης δεν 
μπορεί να κάνει τίποτα με άλλη γυναί-
κα, το παιδί!  Έχει τεχνικά προβλήματα! 
Λέει... Και ότι θέλει μόνο έμενα! Και μου 
έκανε και ένα δωράκι, ασχολίαστο και 
αυτό! Τώρα εγώ τι να κάνω; Έχω κουρα-
στεί τόσα χρόνια να περιμένω πότε θα 
σοβαρευτεί, μου έλεγε ότι με αγαπάει 
αλλά πάλι καταλήξαμε χώρια. Και εγώ 
η μαζόχα συνεχίζω να τον θέλω! Πραγ-
ματικά χρειάζομαι μια καλή συμβουλή, 
μου φαίνεται πως θα πέσω στα βαριά. 

Η καλή συμβουλή είναι να πέσετε στα βαριά.  
Υ.Γ. 1 Σιγά μη σοβαρευτεί. Και εδώ που τα λέ-
με, για ποιο λόγο να σοβαρευτεί καλοκαιριά-
τικα στα 25 του; Πιο εφικτό είναι να σοβαρευ-
τείτε εσείς και να παίξετε μπαλίτσα σε άλλη 
ομάδα προτού λυθούν τα τεχνικά του προ-
βλήματα και φρικάρετε που θα τον βλέπετε 
να αλωνίζει πάνω κάτω στα γήπεδα.
Υ.Γ. 2 Αυτό που λέμε «stepping stone» το έχε-
τε ακουστά;

Αγαπητή Μυρτώ, πήρα το θάρρος να σου 
γράψω για να μοιραστώ μαζί σου κάτι 
πολύ όμορφο που ζω τους τελευταίους 
μήνες. Πίστευα πως θα έδινα πολύ δύ-
σκολα μια δεύτερη ευκαιρία σε μια σχέ-
ση, όμως αυτό που έζησα δυο χρόνια με 
έναν άνθρωπο δεν χωρούσε αμφιβολία 
πως την άξιζε. Πάλεψε αρκετά για να 
μου δείξει πως τίποτα δεν είχε τελειώ-
σει μεταξύ μας ακόμα και αν σχεδόν ο-
λόκληρος ο κύκλος μας είχε ξεγράψει 
μια τυχόν επανασύνδεσή μας. Δεν θα 
σου κρύψω πως στην αρχή όλα μου φαί-
νονταν τόσο δύσκολα γιατί είχα ακόμα 
ένα φόβο μέσα μου. Κάθε φορά που το 
καταλάβαινε, ερχόταν απρόσμενα και 
ήταν σαν να μου έλεγε «εγώ είμαι εδώ» 
και όλες οι άσχημες σκέψεις γινόντου-
σαν όμορφες εικόνες και όνειρα που 
είχε έρθει η στιγμή να πραγματοποι-
ηθούν. Όταν υπάρχει αγάπη, θέληση 
και υπομονή, όλα μπορούν να γίνουν 
– ακόμα και όσα ποτέ δεν τόλμησες να 
φανταστείς! Τον ευχαριστώ για αυτό 
που μου χαρίζει. Πρέπει να πιστεύουμε 
στις δεύτερες ευκαιρίες γιατί καμιά φο-
ρά είναι καλύτερες και πιο ώριμες από 
τις πρώτες. Με αισιοδοξία, Άννα!

Δεν σας κρύβω ότι εγώ πιστεύω. Και στις δεύ-
τερες ευκαιρίες και στη Δευτέρα Παρουσία. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Τώρα που η Αφροδίτη θα περάσει στον Ταύρο (29/5), α-
νεβάζοντας την αυτοπεποίθησή σου και προσθέτοντας 
ίσως ένα ευρώ παρά πάνω στην τσέπη σου, μπορείς με 
περισσότερη άνεση να ρίξεις το βάρος σου στον Άρη 
και τον Ερμή, που από 29/5 αρχίζουν τη διέλευσή τους 
στον Καρκίνο. Δηλαδή στις σχέσεις – ναι, με τον Άρη 
στον Ζυγό για έκτο μήνα, οι κάθε είδους σημαντικές 
σχέσεις σου συνεχίζουν να είναι ένα θέμα που ζεμα-
τάει. Θυμήσου ότι αν στις συντροφικές σχέσεις ΔΕΝ 
υπάρχουν δέσμευση, ευθύνες, υποχρεώσεις, η γνώση 
ότι τις καλές μέρες ακολουθούν πάντα δύσκολες, η 
πίστη ότι η σχέση μπορεί να αντέχει τις βροχερές μέρες 
και κυρίως ότι επιτρέπονται οι συγκρούσεις, τότε πολύ 
γρήγορα καταλήγουν στη διάλυση. 
[+] Επαγγελματικές ευκαιρίες, μητρότητα/πατρότη-
τα, οικογένεια. 
[-] Ένας γερός καυγάς δεν σημαίνει το τέλος της σχέ-
σης. Ή μήπως τώρα σημαίνει ακριβώς αυτό; 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Μπορεί μέσα στο κεφάλι σου να γεννιούνται σκοτεινά 
ερωτήματα και φόβοι για το αύριο, μπορεί να αναρω-
τιέσαι πού θα καταλήξει όλη αυτή η δύσκολη περίοδος, 
αλλά αυτό που προέχει τώρα είναι να αγοράσεις λά-
μπες και ρολά κουζίνας, να πληρώσεις τους λογαρια-
σμούς, να πας στον οδοντίατρο, να προσέξεις τη δια-
τροφή σου, να κάνεις ευσυνείδητα τη δουλειά σου και 
να προγραμματίσεις τη ζωή σου με τη σκέψη ότι όλα θα 
εξελιχθούν σύμφωνα με το πλάνο σου. Αν μπορούσες 
να έχεις ένα δίδυμο αδελφό που θα αναλάμβανε όλες 
τις υποχρεώσεις και όλο το χαμαλίκι της καθημερινότη-
τας (Άρης στον Ζυγό), θα μπορούσες να ερωτευτείς κά-
ποιον/α ή να ξαναερωτευτείς τον άνθρωπο που είστε 
μαζί σε ένα slow motion ευτυχίας (Αφροδίτη στο ζώδιό 
σου από 29/5). Το ζήτημα είναι να συνδυάσεις εργασία 
και ρουτίνα με καλή διάθεση, κοινωνικότητα, εξόδους 
και καλή ζωή: να πρωταγωνιστείς δηλαδή στο 12 Χρό-
νια Σκλάβος και στο Μερικοί το Προτιμούν Καυτό. 
[+]  Καυτός/καυτή.
[-] Η φάμπρικα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα-μέρα.   
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Με την Αφροδίτη, που περνάει στον Ταύρο (29/5) τις 
επόμενες εβδομάδες, αυτό που σου καρφώνεται στο 
μυαλό είναι να αποδράσεις. Να φύγεις στις φανταστι-
κές Αόρατες πόλεις του Ίταλο Καλβίνο. Αυτή είναι η μία 
πλευρά του έργου. Γιατί η άλλη ονομάζεται Ερμής στον 
Καρκίνο (επίσης από 29/5) που σε γειώνει: χρειάζεσαι 
επειγόντως χρήματα, οικονομική ασφάλεια και λύσεις 
που θα σε εξασφαλίσουν. Οι πιθανότητες πάντως με 
τον Δία επίσης στον Καρκίνο είναι να αναπνεύσεις οι-
κονομικά τον επόμενο καιρό. Ω, ναι, υπάρχει και η νέα 
Σελήνη εδώ στους Διδύμους (28/5). Ξεκίνα ένα νέο κε-
φάλαιο στη ζωή σου έχοντας κατά νου (η νέα Σελήνη 
κοντράρεται με τον Ποσειδώνα, το θεό της αυταπάτης) 
ότι άλλο πραγματικότητα κι άλλο ευσεβείς πόθοι. 
[+] Νέο ξεκίνημα, επέκταση, ανανέωση, δρομολόγη-
ση σχεδίων, συζητήσεις, ραντεβού. 
[-]  Η ζωή δεν προχωράει ευθεία, αλλά με ζιγκ-ζαγκ.

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Η Αφροδίτη βρίσκεται από 29/5 στον Ταύρο και ο Δίας 
συνεχίζει να τρέχει στο ζώδιό σου: στο τέλος θα είσαι ο 
μεγάλος πρωταγωνιστής που θα σπάσει ταμεία με μια 
ταινία που η ιστορία της είναι ένα ταραγμένο ταξίδι με 
κύματα και τέρατα, αντιξοότητες, κακούς, απίστευτες 
ανατροπές, ζήλεια, πάθος, χωρισμούς, έρωτες, μωρά, 
γάμο, απολύσεις, ευθύνες, καινούργιες αρχές, επώδυ-
νους αποχαιρετισμούς μέχρι το τέλος που είναι Happy 
End. Μέχρι τότε δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς ούτε 
με μικρότητες, ούτε με το παρελθόν, ούτε εξηγώντας 
ποιος είσαι και τι θέλεις στη ζωή – ας έχουν ανοιχτά 
μάτια και αυτιά για να μάθουν. 
[+]  Επιτάχυνση της καθημερινότητας. Ανάλαβε δρά-
ση για τα επαγγελματικά σου.
[-] Δεν υπάρχει χρόνος για μελαγχολία και τύψεις. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Από όποια πλευρά και να το δεις η Αφροδίτη στον Ταύ-
ρο (από 29/5), στο ζενίθ του ηλιακού σου χάρτη, μοιάζει 
με αντιπυρηνικό καταφύγιο. Mπορεί να επηρεάσει θε-
τικά το επαγγελματικό σου στάτους ή να δημιουργήσει 
προϋποθέσεις μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις 
με τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να υπάρξουν 
σύντομα θετικές εργασιακές εξελίξεις. Ναι, χρειάζεσαι 
και μια στέρεα οικογενειακή βάση στην οποία να  μπο-

ρείς να καταφεύγεις κάθε φορά που κάποιος/α εκεί 
έξω πάει να μπερδευτεί άσχημα στα πόδια σου, να παί-
ξει με το κεφάλι σου ή με την υπομονή σου – δυστυχώς 
υπάρχει δυσκολία σε αυτό τον τομέα. Οι σχέσεις με τον 
Κρόνο πάντα στον Σκορπιό είναι δύσκολες. Αλλιώς: αν 
μια συναισθηματική/ερωτική σχέση έχει αντέξει αυτά 
τα δύο χρόνια του Κρόνου παντρέψου τον/την. 
[+] Όσο περισσότερο είσαι μέσα σε ανθρώπους για 
οποιοδήποτε λόγο τόσο πιο πολλές αιτίες για καλή 
διάθεση και για επαγγελματικές ευκαιρίες έχεις. 
[-] Θυμήσου ότι για να χαρείς πρέπει να ξεχάσεις και 
για να προχωρήσεις πρέπει να υπάρξει λήθη.  

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Η πρώτη σκέψη που πιθανόν να σου δημιουργήσει η εί-
σοδος της Αφροδίτης στο φιλικό σου Ταύρο (από 29/5) 
πιθανόν είναι «βγες από το σπίτι». Γιατί να κάθεσαι, εδώ 
που τα λέμε, μέσα όταν έξω από το σπίτι υπάρχουν 
άνθρωποι που τους ενδιαφέρεις και θέλουν να σου 

κάνουν επαγγελματικές προτάσεις, ή να τους κάνεις, 
κι άλλοι που σε βλέπουν ως πιθανό ερωτικό/ή σύντρο-
φο. Αν η προτεραιότητά σου είναι η επαγγελματική 
σου ζωή, τρέξε τα σχέδιά σου και τις επιδιώξεις σου. 
Αν είναι η αισθηματική ζωή, κυνήγησε τον Άλλο ή άσε 
να σε κυνηγήσει – δείξε τη διαθεσιμότητά σου χωρίς 
να κουβαλάς την απογοήτευση μιας προηγούμενης ε-
ρωτικής ιστορίας. Όλα σε σπρώχνουν να τρέξεις με την 
ταχύτητα της σκέψης σε όσο πιο πολλά μέρη μπορείς, 
με όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείς. 
[+] Δημιούργησε επαγγελματικές διασυνδέσεις, κά-
νε αισθητή την παρουσία σου.
[-] Ή μικρός μικρός παντρέψου ή μικρός καλογε-
ρέψου; 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Με τον Άρη στο ζώδιό σου είναι ζωτικής σημασίας 
να δώσεις στους γύρω σου να καταλάβουν ποιος/α 
είσαι, τι επιδιώκεις και τι θέλεις από αυτούς, να χρη-

σιμοποιήσεις την ενέργειά του προς τα έξω χωρίς να 
αποφύγεις τις αντιθέσεις όπου είναι απαραίτητες για 
να ξεκαθαρίσεις τις σχέσεις σου και να μην τη στρέψεις 
προς τα μέσα δημιουργώντας δυσφορία στον εαυτό 
σου, παραλυσία και θυμό. Θέλεις τα ταλέντα σου, η 
παραγωγικότητά σου, η ολόθερμη αφοσίωσή σου στη 
δουλειά να αξιοποιηθούν από τους άλλους και να κο-
στολογηθούν. Το ίδιο θέμα τονίζει και η Αφροδίτη, που 
περνάει στον Ταύρο (29/5) – αν αξίζω χρειάζεται να μου 
το αποδείξεις είτε χρηματικά είτε λούζοντάς με αισθή-
ματα είτε προσφέροντάς μου το σώμα σου για μαγικό 
σεξ είτε λέγοντάς μου ότι με επιθυμείς. 
[+] Επαγγελματική κινητικότητα. 
[-] Θυμήσου: Οι νικητές μπαίνουν στη μάχη μόνο 
όταν είναι αναγκασμένοι να το κάνουν.

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Η διέλευση του Άρη στον Ζυγό, που για σένα αποτελεί 
το σκοτεινό κομμάτι του ηλιακού ωροσκοπίου σου, 

περιέχει το υποσυνείδητο, τις δυνατότητες λύτρωσης, 
αλλά και τις δυνάμεις της αυτοκαταστροφής. Αφυπνί-
ζει τη συμπόνια σου, την αγάπη σου για τους αδύνα-
μους, την καλοσύνη σου, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει το 
κουτί της Πανδώρας που είναι γεμάτο από τραύματα, 
φοβίες, άγχη, αγωνίες, απογοητεύσεις, λύπες, απώλει-
ες, παράλογες σκέψεις, επώδυνη αυτοκριτική, αυτο-
μαστίγωμα. Πώς εκφράζονται πρακτικά όλα αυτά; Με 
την αίσθηση ότι μερικοί άνθρωποι στη δουλειά παίζουν 
βελάκια επάνω σου. Με την παρανοϊκή συμπεριφορά 
ενός ανωτέρου σου. Με την ανακάλυψη σε κοντινούς 
σου ανθρώπους πλευρών τους που σε εκπλήσσουν 
δυσάρεστα. Ευτυχώς αρχίζει η πορεία της Αφροδίτης 
στον Ταύρο (29/5). Μετά από καιρό η πληγωμένη σου 
αυτοπεποίθηση κερδίζει πόντους στην κοινωνική ζωή: 
«Ω, μα εσύ είσαι πολύ ενδιαφέρων τύπος… Πού κρυβό-
σουν τόσο καιρό…».
[+] Άντε να ανεβαίνεις λίγο-λίγο. Αφού αρέσεις, λέμε.
[-] Αχ αυτοί οι τύποι στη δουλειά, δεν σε αφήνουν σε 
χλωρό κλαδί.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Αυτό που αποφεύγουν να γράψουν τα βιβλία αστρο-
λογίας είναι το πόσο άστατο και ασταθές ζώδιο είναι ο 
Τοξότης. Απλά γράφουν ότι είναι μεγάλοι φιλόσοφοι 
και ταξιδιώτες και τόσο ειλικρινείς που πολλές φορές 
γίνονται προσβλητικοί. Κι όμως οι Τοξότες πολλές φο-
ρές  δεν μπορούν να βιώσουν την πραγματικότητα και 
τα γεγονότα όπως είναι. Σιχαίνονται το ρεαλισμό και 
με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς σχεδόν παθαίνουν αλ-
λεργία με την πρακτικότητα και τις ευθύνες της ζωής. 
Με τον Άρη στον Ζυγό είσαι ανήσυχος/η, εύθικτος/η, 
ανυπόμονος/η, σκορπισμένος/η. Θέλεις να αλλάξεις 
ζωή και δεν ξέρεις πώς ή κατά πού να πας. Θα το βρεις 
σύντομα, μην αγχώνεσαι, ο αποπροσανατολισμός εί-
ναι πρόσκαιρος. Όσο για την Αφροδίτη στον Ταύρο, 
εργασιακά κάτι κινείται θετικά. Αν είσαι ελεύθερος ε-
παγγελματίας κινήσου, θα βγάλεις άκρη.
[+] Φίλοι, φιλίες, σύμμαχοι, κοινές προσπάθειες, συ-
νεργασίες.
[-] Οικονομικές δοσοληψίες, το χρήμα κάπου χάνε-
ται στο δρόμο...

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Εντάξει, με τον Άρη τόσους μήνες στον Ζυγό το ’χεις ε-
μπεδώσει: οι επαγγελματικές σου κινήσεις βρίσκονται 
στο μόνιτορ και παρακολουθούνται και από αυτούς 
που φωνάζουν «μπράβο» σε κάθε τρίποντο που βά-
ζεις, αλλά και από τους άλλους που σου πετάνε ύπουλα 
μπανανόφλουδες σε κάθε γωνία. Ωστόσο το καλό νέο 
είναι η Αφροδίτη στον Ταύρο (από 29/5), που έχει τη 
δύναμη να σε λιώσει με σκηνές οικογενειακής ευτυχί-
ας: μπορείς να πηγαίνεις τα βλαστάρια σου στα παιδικά 
πάρτι και όλοι να σου λένε πόσο χαριτωμένα είναι, ο/η 
σύζυγος σού κάνει γλύκες, δεν αισθάνεσαι μόνος/η, 
δεν παθαίνεις πανικό αν κάποιος αμφισβητήσει την 
αξία σου. Επιπλέον μπορείς να συναναστραφείς ενδι-
αφέροντες ανθρώπους, να στείλεις ερωτικά κύματα 
προς τα εκεί που θέλεις, να κάνεις τα χατίρια στο παιδί 
μέσα σου. Χαμογέλα, μωρέ… Έτσι μπράβο. 
[+] Χαρά της ζωής, όχι όπως τη φαντάζεσαι, πιο ελα-
φριά και πιο χαρά. 
[-] Κάποιος δεν σε πάει επαγγελματικά; Σου βάζει τα 
δυο πόδια σε ένα παπούτσι; 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Ακούμε συνεχώς ότι η ελευθερία είναι ένα υπέροχο 
δώρο και είναι. Μπορεί όμως να γίνει κι ένα δυσβά-
σταχτο βάρος, όταν κανείς δεν βρίσκεται δίπλα σου. 
Ξέρεις ήδη ότι ο Άρης, που βρίσκεται στον Ζυγό, σου 
δίνει τη λύση φέρνοντας στο προσκήνιο κάποιον/α για 
να σε συμβουλέψει, για να σου δώσει ευκαιρίες που 
ποτέ δεν πίστευες ότι μπορούσες να εκμεταλλευτείς  
ή κάποιον/α για να δείξει από τη θέση του συντρόφου 
έναν καινούργιο δρόμο. Για να γλιτώσουμε χρόνο σε 
συζητήσεις για το πώς ξέρεις αν αυτός/ή που μπαίνει (ή 
έχει μπει ήδη) στη ζωή σου είναι αυτός/ή που θα μείνει, 
η απάντηση κατευθείαν είναι ότι δεν ξέρεις. Κατά τα 
άλλα ο Άρης στον Ζυγό μιλάει για σπουδές, ταξίδια, 
μετακινήσεις (αναγκαστικές;) ή για σχέσεις με εξωτε-
ρικό, μετακομίσεις, δρομολόγηση σχεδίων, ίντερνετ, 
αναζήτηση καλύτερης εργασιακής τύχης. 
[+] Οικογένεια, παιδιά, σπίτι – οι δικοί σου άνθρωποι 
είναι το καταφύγιό σου.
[-] Η εργασιακή πραγματικότητα παραμένει πάντα 
αγκάθι. 
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Με τον Άρη στον Ζυγό ίσως συνειδητοποιείς λίγο-λίγο 
ότι τα εφηβικά πατρόν που περιέχουν εξιδανίκευση 
και αυταπάτες σε οδηγούν σε αδιέξοδα. Αν δεν ανή-
κεις στους εξελιγμένους Ιχθύς και τα προηγούμενα 
σου φαίνονται ανούσιες ψυχολογικές προσεγγίσεις, 
τότε ετοιμάσου για μερικές ταπεινές ασχολίες, όπως 
η εφορία, τα δάνεια, οι πιστωτικές κάρτες. Προετοι-
μάσου να αντιμετωπίσεις το βάρος των χρημάτων και 
την απληστία των άλλων. Και κάτι πιο αβανταδόρικο. 
Με την Αφροδίτη στον Ταύρο αυτοί που σε ενδιαφέ-
ρουν θέλουν πολύ να βρίσκονται δίπλα σου, να σε 
επιδεικνύουν, να σε γοητεύσουν. Είσαι τόσο μα τόσο 
αξιαγάπητος/η. Α, κι η σεξουαλική διάθεση αρχίζει να 
ανεβάζει στροφές – θυμήσου ότι όσο κι αν εκπολιτι-
στήκαμε, το πρωτόγονο ζώο συνεχίζει να μουγκρίζει 
μέσα σε όλους μας.  
[+] Δημιουργικότητα, φαντασία, έμπνευση, ερωτική 
επιθυμία, διασκέδαση.
[-] Μην τρώγεσαι με τα ρούχα σου.  A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Δίδυμε, reSTART 
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