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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, ανήμερα των εκλογών, ένας 
πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ που μετακόμισε στη ΔΗ-
ΜΑΡ για ένα μήνα, δηλώνει: Η Ελιά έχει μέλλον, αρκεί 
να γεφυρώσουμε το ρήγμα ανάμεσα στον Βενιζέλο και 
τον Παπανδρέου, εμείς θα φροντίσουμε γι’ αυτό. Τι 
μεσολάβησε και ο καλός αυτός άνθρωπος από το ίδιο 
εκείνο απόγευμα επέστρεψε αυτομάτως στο παλιό του 
κόμμα; Το 1,20% της ΔΗΜΑΡ. Μία και είκοσι είναι πο-
λύ αργά για οτιδήποτε, οχτώ και δέκα έχεις λίγη ώρα 
ακόμα στο παιχνίδι. 

Οι βουλευτές του παπανδρεϊκού κλίματος που μετακό-
μιζαν με τυμπανοκρουσίες στη ΔΗΜΑΡ και επανέρ-
χονται σιωπηλά πίσω αμέσως μετά τις εκλογές, δεν 
είναι το πιο περίεργο φαινόμενο των ημερών. Γιατί οι 
πιο βιαστικοί και σε μεγαλύτερο πανικό, σπεύδουν να 
ανακοινώσουν ακόμα μεγαλύτερο ταξίδι. Κατευθείαν 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Εξαφανισμένοι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, 
ξεχασμένα στελέχη των ηρωικών εποχών, η μισή ΔΗ-
ΜΑΡ, με βιασύνη, ανακοινώνουν το νέο στόχο: συνερ-
γασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η «κυβερνώσα αριστερά» δι-
καιώνει το όνομά της. Κυβερνώσα να είναι και όπως να 
’ναι. Η υπερβολική βιασύνη τους είναι τόσο άγαρμπη 
που δεν εξυπηρετεί ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν τους θέλει. Δεν τους θέλει πρώτον γιατί κινδυνεύ-
ει η επόμενη κοινοβουλευτική του ομάδα να είναι κατά 
πλειοψηφία ΠΑΣΟΚ με συνιστώσα τον παλιό ΣΥΡΙ-
ΖΑ και δεύτερον γιατί τους προτιμά μικρά κόμματα-
δορυφόρους ώστε να έχει με κάποιους να συνεργα-
στεί. Έτσι, ατομικά, δεν του προσφέρουν ούτε μερικές 
χιλιάδες ψήφους. Μπορεί και να του αφαιρούν. 
Μα θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και τη 
ΔΗΜΑΡ; Εύκολα. Ελπίζω ότι κανείς, από τους αναγνώ-
στες αυτής της εφημερίδας τουλάχιστον, δεν πίστευε 
τις κορόνες για τους δοσίλογους, τους υποτελείς, τους 
Καρατζαφέρηδες της Αριστεράς, τις δυνάμεις κατοχής 
και τις αποικίες της Μέρκελ. Δυστυχώς, πολλοί άλλοι 
τα πίστευαν. Αυτοί θα πάνε στη Χρυσή Αυγή. Επόμενο 
είναι, από τον Μάιο του 2010 αυτά τους λέγανε όλοι. 
Και η Χ.Α. τα λέει ακόμα. 
Γιατί αυτοί οι καλοί κεντροαριστεροί άνθρωποι μιλούν 
έτσι ξαφνικά όλοι μαζί για τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, για «προοδευτικές κυβερνήσεις», για αριστερές  
κυβερνήσεις με «προοδευτικό πρόσημο»; Πού τα ανα-
κάλυψαν όλα αυτά απότομα; 

Έχουμε εκλογές αύριο; Ξέρουν πότε θα γίνουν εκλογές; 
Ξέρουν ποιος θα νικήσει; Ξέρουν ποιες συνεργασίες 
θα χρειαστούν; Ξέρουν τι διαπραγματεύσεις θα γί-
νουν; Ξέρουν με τι πρόγραμμα θα γίνουν οι πιθανές 
συμφωνίες για κυβερνητικές συνεργασίες; Δεν τους 
ενδιαφέρει τίποτε απ’ όλα αυτά. Το μόνο που τους εν-
διαφέρει είναι να μείνουν μέσα στο παιχνίδι, να είναι 
μπαλαντέρ, να βρίσκονται πάντα κοντά στην εξουσία. 
Τώρα νικάει ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα είναι ΣΥΡΙΖΑ. 
Αλλιώς, τι νόημα έχουν όλες αυτές οι διακηρύξεις α-
γάπης; Το 2012, υπήρχε πρόσκληση συνεργασίας προς 
τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα όχι μόνο από την κεντροαρι-
στερά, αλλά και από τη ΝΔ. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν 
ήθελε να συνεργαστεί με τους «λιγότερο Έλληνες», 
που παρέδωσαν τη σημαία της χώρας στη Μέρκελ. Ή-
ταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ένα διαφορετικό σχέδιο, να 
κάνει δημοψήφισμα για τα μνημόνια, να διαγράψει 
μονομερώς το χρέος, να ζητήσει «μη δανειακή χρη-
ματοδότηση», να επαναφέρει την Ελλάδα με ένα νόμο, 
ένα άρθρο στο 2009 και αν η απειλή δεν πιάσει, τι να 
κάνουμε, το ευρώ δεν είναι φετίχ. Λόγια είναι κι αυτά 

φυσικά, ισότιμης αξίας με τα Ζάππεια του Α. Σαμαρά, 
αλλά πότε ξαφνικά αυτά όλα έγιναν ασήμαντες λεπτο-
μέρειες για τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και για την 
πλειοψηφία της ΔΗΜΑΡ; Πότε η «κυβέρνηση της αρι-
στεράς με προοδευτικό πρόσημο» δεν χρειάζεται καν 
προγραμματικές συμφωνίες; Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ 
ένας πολιτικός χώρος να αυτοπροσδιορίζεται εκ των 
προτέρων ως συμπλήρωμα ενός άλλου. 
Με όλο αυτό το προσχηματικό, μικροκομματικό παι-
χνίδι ψεύτικων διακηρύξεων και κρυφών επιδιώξεων, 
είναι παράλογο να στρέφεται το εκλογικό σώμα όλο 
και περισσότερο σε αντικοινοβουλευτικές λογικές; 
Πέρα από το κωμικοτραγικό έργο όμως που παίζεται 
ελαφρώς αποκρουστικά μπροστά στα μάτια μας, η ευ-
κολία των λόγων και των μετακινήσεων σε όλο το πο-
λιτικό φάσμα δείχνει και τα πραγματικά προβλήματα 
που θα αντιμετωπίσει η κεντροαριστερά, η οποία θέλει 
να ενωθεί. Γιατί φαίνεται ότι το θέμα δεν είναι μόνο 
διάσπασης δυνάμεων, μόνο ποσοτικό, αλλά κυρίως 
πολιτικό. Τι είναι κεντροαριστερά, τι σοσιαλδημοκρα-
τία σήμερα και τι προοδευτικό; 

Στην πραγματικότητα, οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ 
και οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ έχουν δίκιο που θέλουν 
να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εκεί ανήκουν. Όλα τα κόμ-
ματα στην Ελλάδα, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, α-
ριστερά, σ’ αυτή τη μεγάλη καθεστωτική παράταξη 
ανήκουν, στον κρατισμό, στο πελατειακό κράτος, στην 
κομματοκρατία. Η Ευρώπη πιέζει για να εκσυγχρονί-
σει βίαια το οικονομικό και πολιτικό μας σύστημα και 
αυτά αντιστέκονται μέχρι θανάτου. Έστω και αν έτσι 
παρατείνεται η κρίση, δεν μπαίνει τέλος στην ύφεση. 
Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι το πολιτικό σύστημα και 
στις δύο κατευθύνσεις, δεξιά και αριστερά, δεν μπορεί 
και δεν θέλει να απομακρυνθεί από αυτό το μοντέλο 
που καταδικάζει σε υπανάπτυξη και οπισθοδρόμηση 
τη χώρα. Έτσι εξηγείται και το παράδοξο φαινόμενο: 
Ενώ, υποτίθεται, το ζητούμενο ήταν να μετατοπιστεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ προς πιο ρεαλιστικές και ευρωπαϊκές θέσεις, 
συμβαίνει το αντίθετο. Μετατοπίζονται τρέχοντας οι 
άλλοι προς αυτόν. Γιατί αυτές ήταν πάντα οι κρυφές 
τους επιδιώξεις. Να διατηρήσουν τη χώρα στην κα-
τάσταση του 2009. Αυτή την υπέροχη εποχή των δα-
νεικών, της αργομισθίας, της μίζας, της διαφθοράς, 
της συντεχνιακής προσοδοθηρίας, των κομματικών 
διορισμών και των πρόωρων συντάξεων. 

Οι προσπάθειες αυτές είναι μάταιες. Και δεν προσφέ-
ρουν υπηρεσία ούτε καν στον ΣΥΡΙΖΑ. Για μια ακόμη 
φορά αποδεικνύεται πως δεν μπαίνει το κάρο μπροστά 
από το άλογο. Ο προοδευτικός χώρος θα συγκροτηθεί 
μόνο όταν καταλήξει στην ταυτότητά του. Μόνο όταν 
ξεφύγει από την κρατική γραφειοκρατία, τα κόμματα-
επιχειρήσεις και τα πελατειακά δίκτυα. Μόνο αν η ταυ-
τότητά του είναι μεταρρυθμιστική. Αν μιλάει για αλλα-
γή και όχι για παλινόρθωση. Αλλιώς, κατευθείαν ή με 
στροφές θα καταλήξει στις συντηρητικές δυνάμεις. 
Μόνο που από τέτοιες, υπάρχει υπερπροσφορά στο 
δημόσιο χώρο. Στην πολιτική αγορά έλλειψη υπάρχει 
μόνο για μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Μέσα σε όλα τα 
στραβά τους, αυτές οι ευρωεκλογές έκαναν και ένα 
καλό: Επιτάχυναν το διαχωρισμό ανάμεσα στην αλλα-
γή και την παλινόρθωση, ανάγκασαν τους παίκτες να 
βγάλουν τις μάσκες. Η πραγματική αντίθεση έγινε πιο 
φανερή. Μεταρρυθμίσεις ή λαϊκισμός. Πάνω σ’ αυτό 
θα γίνουν οι νέες ομαδοποιήσεις. Η ώρα της επιλογής 
πλησιάζει. 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. Μένεγος, 

M. Mηλάτος, Θ. Μήνας, Ι. Μπλάτσου, Ευτ. Παλλήκαρης, 
Κ. Παναγοπούλου, Γ. Πανόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος, 
Στ. Παπασπύρου, Γ. Παυριανός, Μ. Πιτένης, K.Ρήγος, E. 
Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Α. Σωτηρέλλος, Π. Τατσόπουλος, 

Κ. Τζήκας, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tριανταφύλλου, Σ. Tσι-
τσόπουλος, 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, 
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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 KόλπΑ 

ΑνΑτόλίτίκα
Του ΝΙΚΟΥ ΑΡΣΕΝΗ

Εμείς δεν θέλουμε αλλαγές
δεν θέλουμε επενδύσεις
θέλουμε φίλε Σόιμπλε

τα χρέη να χαρίσεις

Έχουμε χίλια ντοκτορά
πως τρώγεται το χρήμα
να χάνεται το σήμερα

για τ’ αύριο είναι κρίμα 

Και μην το πολυσκέφτεστε
μα έφτασε η ώρα

μέτρα σωστά να πάρετε
και στη δικιά σας χώρα 

Αφήστε τα μαζέματα
τέρμα στην πειθαρχία

κι αρχίστε να μοιράζετε
λεφτά στην κοινωνία

Είν’ η ζωή πολύ μικρή
και γρήγορα τελειώνει

κι αλίμονο στο δυστυχή
που δεν καταναλώνει

Αν πάρεις την απόφαση
τη χώρα σου να σώσεις
εμείς θα σε στηρίξουμε

με συμβουλές και γνώσεις

Θα στείλουμε μια τρόικα
για να σας εποπτεύσει
τα χρέος σας αυτόματα

ψηλά να εκτοξεύσει

Τα μέτρα θα ’ναι βίαια
και οι μεταρρυθμίσεις
όμως υπάρχει σχέδιο
για όλες τις κινήσεις 

Σου στέλνουμε ενδεικτικά
τις πρώτες υποδείξεις
και απαιτούμε άμεσα

να τις υιοθετήσεις 

Όποιος πιστεύει σαν σωστό
να αποταμιεύει

θα κλείνεται σε ειδικό σχολειό
να μάθει να ξοδεύει

Όλο το προτεσταντικό
απάνθρωπο μοντέλο

που βάζει μέσα σε δεσμά
τ’ ανθρώπινα τα θέλω 

Άμεσα θα καταργηθεί 
μόνο με ένα νόμο

που θα γιατρεύει τα δεινά
τη φτώχεια και τον πόνο

Η Άνγκελα που φρόντισε
τόσο να μας ταράξει
μνημόνιο ελληνικό
τώρα θα υπογράψει

Διότι εμείς κατέχουμε
τις μαγικές τις λύσεις
με κόλπα ανατολίτικα

κι όχι μαγκιές της Δύσης 

-Τι εισιτήριο θέλετε;
-Από αυτά που παίρνουν οι νέοι.

(Παππούς σε εκδοτήριο εισιτηρίων ΗΣΑΠ 
προσπαθεί να εξηγήσει στον υπάλληλο το 

ÇμειωμένοÈ. Μαρούσι, Τετάρτη πρωί)

«Και χωρίς κινητό κινείται ο κόσμος!»
(Σαραντάρης φωνάζει σε κάποιον στο απέναντι 

πεζοδρόμιο. Ακαδημίας, έξω από τη Λυρική, 
Παρασκευή πρωί)

Κοντούλης, χοντρού-
λης τύπος, με πίνακες 

απομιμήσεις Botero στα 
χέρια του, πλησιάζει 

παρέα που πίνει τεκίλες 
και τους λέει:

-Ενδιαφέρεστε για 
χοντρούλες;

(Dos Agaves, Αβραμιώτου, 
Τετάρτη βράδυ)

«Μαμά, είναι κολπικό 
σου λέω. Είναι κολ-πι-
κό. Βάζει το ματζαφλάρι 

μέσα σου και βλέπει, 
αυτό είναι όλο».

(Κυρία 60άρα, στο τηλέφωνο με τη 
μητέρα της. Καλλιθέα, σε παιδική 

χαρά στην Ευαγγελιστρίας, 
Τρίτη πρωί)

BarQ, Ερυθραία, μεσημέρι 
Κυριακής για φαγητό. Α-

κούγεται από τα ηχεία 
το «Derniere Danse». 

Μία 5χρονη μικρή 
ενθουσιάζεται.

Μαμά: Γιατί σου αρέσει τόσο 
πολύ αυτό το τραγούδι;

Μικρή: Ξέρεις τι μου αρέσει 
μαμά; Ότι δεν καταλαβαί-

νω τίποτα.

Σε βαγόνι του ΗΣΑΠ. 
Πιτσιρίκι λέει στους γύρω 

συνεπιβάτες:
-Αμπακάκα… 
Αμπακάκα…

Ο υπερήφανος μπαμπάς 
εξηγεί:

-Αμπακάκα σημαίνει 
Άμπρα-Κατάμπρα.

(Κηφισιά, Κυριακή μεσημέρι)

Το Εξώφυλλο μΑς 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδι-
άζει ο Sotos Anagnos. Γεννή-
θηκε στην Αθήνα. Ασχολείται 
με την εικονογράφηση, τη 
γραφιστική και τα κόμικ. Δου-
λειά του έχει δημοσιευτεί σε 
διάφορα περιοδικά, βιβλία, 
fanzines και webzines (Βαβέλ, 
ΑTHENS VOICE, Index, Beast, 
Strukt,Internazionale, Thames 
& hudson κ.ά.). Κατά καιρούς 
έχει εργαστεί στη διαφήμιση, 
καθώς και στην καλλιτεχνική 
επιμέλεια και παραγωγή έντυ-
που υλικού. Τα τελευταία χρό-
νια εργάζεται ως γραφίστας 
στην ΑTHENS VOICE. Ειδικότη-
τά του είναι η εικονογράφηση, 
όπου χρησιμοποιεί διάφορες 
ανάμεικτες τεχνικές. Έχει πά-
ρει μέρος σε εκθέσεις και φε-
στιβάλ στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό (Κίνα) και έχει εικο-
νογραφήσει όλες τις ιστορίες 
του Κωστάκη Ανάν στη Βαβέλ 
και στο mov. (το οποίο και σχε-
δίασε), καθώς και τα 4 μέχρι 
στιγμής βιβλία του.

IOYNIOΣ
Της αμεριμνισίας. Ο καιρός βοηθάει.

KΥΠΑΡΙΣΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Από τα πιο καθαρά και περιποιημένα χωριά της 

Ανατολικής Πελοποννήσου.  Όπως Ελβετία.  
Τα συγχαρητήρια μας στο δήμο και στους κατοί-

κους του.  Άπαιχτη θάλασσα και αμμουδιές.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΪΔΙΝΗ
Ο Καραγάτσης δεν θα μπορούσε να φανταστεί 

καλύτερο πρόσωπο για να ενσαρκώσει  
τη Μαρίνα του στη «Μεγάλη χίμαιρα». 

(17/7 στην Πειραιώς 260)

ΚΑΦΕΟΔΕΝΔΡΟ
Αν βρεθείς στο Μενίδι, είναι το στέκι.  

Τυρόπιτες μαμαδένιες, φρέσκος ελληνικός 
καφές, ωραία γκράφικς στα ποτήρια και στους 

καταλόγους, χάρμα οφθαλμών οι αφίσες στους 
τοίχους. Μπες στο ταξί ένα βράδυ και πες στον 

οδηγό: «τράβα Μενίδι». Αυτός ξέρει. 
(Πάρνηθος 5, Αχαρναί)

ΕΚΔΟΤΙΚΟ TWEET
«Κάποια μέρα θα τελειώσει η κρίση στην Ελλάδα 

και το “Spiegel” θα κλείσει, γιατί δεν θα ’χει τίποτα 
να γράψει»(@giopso)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
-Σε ποια ομάδα τροφών ανήκει το παγωτό;

-Στην καταπληκτική!
(Φίλη προς φίλη)

ΑΥΡΙΟ (20/6) ΕΙΝΑΙ...
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. Προφανώς  
θα τη γιορτάσουμε με ό,τι animation βάλει  
η Google στο λογότυπό της. 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΙΑ ΣΟΥ
Ήμασταν έτοιμοι να βάλουμε τα κλάματα,  
μέχρι που είδαμε τα χάλια του Ρονάλντο  
και παρηγορηθήκαμε. 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
Έχουν τινάξει την μπάνκα στον αέρα. Σαν τα  
καφενεία ξεφυτρώνουν η μία μετά την άλλη,  
η μία χειρότερη από την άλλη.  

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
1,3 δις δολάρια καλείται να βρει μέσα σε  
2 εβδομάδες για να μη ξανα-χρεοκοπήσει. 
Και γιατί δεν ρωτάει τον ΓΑΠ; 

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Τους παρατηρούμε, όπως παρατηρεί  
κανείς ιερογλυφικά.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Θα μείνει στην ιστορία σαν το big bang  
των μεταρρυθμίσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
Και εφοπλιστής και λαθρέμπορος ναρκωτικών 
και στη λίστα Λαγκάρντ.
(Ελάτε να πέσουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα) 

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Φτίαξε μόυ τη μέρα

Άσ’ τα... είμαι από το πρωί στο πόδι!
(Πέμπτη πρωί, έξω από το μετρό Συγγρού-Φιξ, στο παγκάκι 

της στάσης λεωφορείου)  -ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΧΑΗ
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Δ
ιαβάζω την καταπληκτική ιστορία ενός τύ-

που που έκανε το γύρο του κόσμου χωρίς 

μηχανικά μέσα. με περπάτημα, δηλαδή, 

ποδήλατο, κουπί, κολύμπι και τέτοια. Του 

πήρε λίγη ώρα (13 χρόνια) αλλά τα κατάφερε κι 

έγραψε μετά την καταπληκτική ιστορία του, η ο-

ποία σαν να μη φτάνει που είναι περιπετειώδης πε-

ριπέτεια, έχει και χιούμορ. ο τύπος λέγεται Jason 

Lewis και τον ζηλεύω φρικτά παρόλο που έβγαλε 

κάλους μέχρι το κούτελο από το πολύ κουπί. πα-

ρόλο που κόντεψε να πνιγεί, να κρατσανιστεί από 

κροκόδειλο/καρχαρία/βουβάλα, να πάθει αφυ-

δάτωση/ηλίαση/κρυοπαγήματα/κατολίσθηση, 

παρόλο που έφτασε στο τσακ να του στρίψει, μόνος του σε μια σχεδία/πιρόγα/

τσιγκολελέτα στον πικρό ωκεανό (όποιον να ’ναι, τους όργωσε όλους). μου φαί-

νεται συγκλονιστικό ότι έζησε τέτοιες περιπέτειες. 

Ίσως επειδή για μένα περιπέτεια είναι να πας μέχρι το ςούνιο για μπάνιο, το 

να ψάχνεις ένα συγκεκριμένο μπαρ στα πετράλωνα ςάββατο βράδυ ή το να 

βρίσκεσαι σε μέρος χωρίς πολλα μπακάλικα/φαρμακεία. Το χωριό με ένα 

μπακάλικο κι ένα φαρμακείο με φρικάρει, παραείναι περιπετειώδες, όπως και 

οτιδήποτε απαιτεί διαδρομή πάνω από μισή ώρα για να το προσεγγίσεις: δεν 

είμαι περιπετειώδης τύπος, οκέι. ακόμα κι όταν ήμουν κάπως πιο πεταλωμένη, 

όταν πήγαινα από δω κι από κει με το διαβατήριο στα δόντια… δεν ψηνόμουν 

για μέρη στα οποία μπορεί να σε πατήσει οτιδήποτε, από βίσωνας μέχρι μπεκά-

τσα. με γοητεύει το ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην κολώνει με τέτοια. 

να ζαλώνεται ένα κουπί και να πηδάει στη θάλασσα, να ποδηλατεί για μέρες, 

να ορειβατεί για βδομάδες.  

αλλά η περιπέτεια του αλλουνού με γοητεύει σαν βιβλίο, άντε και σαν ταινία. 

μπράβο, το παλικάρι, είχε και ιερό σκοπό ο συγκεκριμένος (κλιματολογικές αλ-

λαγές, μόλυνση, βιότοποι κ.λπ.). αν μου έλεγε ένα από τα παιδιά μου ότι θέλει 

να γυρίσει τον κόσμο με πατίνι, θα πάθαινα κολάπσους. Θα σκοτωνόμουν να 

του/της βγάλω εισιτήρια με τρένα, αεροπλάνα και πλοία. Θα εκλιπαρούσα να 

πάει στη λούτσα, που είναι τόσο όμορφα. Τώρα έχω αγχωθεί, δηλαδή, και μόνο 

στην ιδέα…

Το ωραίο όταν είσαι κότα στα γκράντε-περιπετειώδη είναι ότι τολμάς σε άλλα 

πεδία (στα προσωπικά σου π.χ. ή στα επαγγελματικά σου), πράγμα άσχετο αλλά 

το αναφέρω για παρηγοριά, επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων 

δεν ψήνεται να ανέβει στο Έβερεστ. Δεν ψήνεται να πληρώσει και τα 65.000 

δολάρια που χρειάζεται για άδειες, εξοπλισμούς και τα σχετικά. οπότε, οκέι. 

Θέλω να πω, αν δεν σου περισσεύουν 65 χιλιάρικα, έχεις μια καλή δικαιολογία 

που χάνεις το Έβερεστ. Damn. 

Ό
λα αυτά είναι τραγικά άσχετα, το νιώθω: δεν έζησα καμιά περιπέτεια 

πρόσφατα, σε μια ταβέρνα πήγαμε στους Άγιους ανάργυρους, που δεν 

φημίζεται για τα αγρίμια ούτε τους παγετώνες της… η ταβέρνα είναι σω-

στή, γουστόζα και οικονομική, λέγεται «Ουζερί ο Λάζαρος» και στηρίζε-

ται στην ειλικρίνεια, την απλότητα και την ελληνική κουζίνα. ςερβίρει μεζέδες, 

ψητές σαρδελίτσες καταπληκτικές, γαύρο μαρινάτο, ντομάτα με χοντρό αλάτι 

και μύδια αχνιστά. Έχει μια ψητή μελιτζάνα με τυρί, σούπερ. κρασί χύμα, φρέ-

σκους λουκουμάδες στο τέλος. με 11-13 ευρώ τρως πολύ καλά, πολύ ιδιαίτερα 

μεζεδάκια που σηκώνουν κουβέντα, παρέα, καλοκαίρι και νυχτερινό αεράκι. η 

κουζίνα, το σέρβις, το μαγαζί το ίδιο, είναι «οικογενειακά» εντελώς. αισθάνεσαι 

ασφάλεια γιατί τρως πράγματα που έχουν περάσει στο DNA σου λόγω φυλής, 

καταγωγής, πατρίδας. 

και δεν ξέρω γιατί τσιμπάω με περιπέτειες, ίσως επειδή 

μου χάρισε ο αδερφός μου μερικά βιβλία με παλαβούς 

που περνάνε τις ζούγκλες κρεμασμένοι σαν τσαμπιά στις 

κληματσίδες – υπέροχα βιβλία, ο Jon Krakauer («Into thin 

air») περιγράφει πώς πεθαίνεις από το «λεπτό αέρα» στο 

υπερηχητικό υψόμετρο και λαχανιάζεις εσύ ο αναγνώ-

στης. Ενώ είσαι σπίτι σου με τη σαγιονάρα, μόλις έχεις 

γυρίσει από τον «λάζαρο»…  A   

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ…
Τα ξέρουμε: υγεία μας, μυαλά μας (σε 

κάγκελα ή άνευ), συγγενείς και φί-

λους. Αυτά είναι τα βασικά. Το «καμιά 

δουλίτσα» το αφήνουμε όλο και πιο 

τελευταίο. Κάτι να πιούμε, κάτι να τσι-

μπήσουμε – το συζητάμε πάντα. Ή μα-

σουλάμε, πίνουμε και συζητάμε ταυτό-

χρονα, που είναι και ό,τι καλύτερο.

«The Expedition 
- Dark Waters»,  
Jason Lewis, 
Billyfish Books

Ουζερί ο Λάζαρος, 
Γ. Παπανδρέου 101, 
Ανάκασα,  
Άγιοι Ανάργυροι, 
210 2515455 
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Δημιουργό του facebook group ÇΘέλουμε εργαλείο 
που να ανοίγει με τη βία τα κλειστά φιστίκια ΑιγίνηςÈ)

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

Να δεις τελικά ότι οι 
τουαλέτες που καθάριζε 
στο Harvard όσο σπούδαζε 
εκεί ο Γκίκας Χαρδούβελης 
πιθανότατα να ήταν αυτές 
που λέρωναν οι φοιτητές, 
όταν πάθαιναν διάροοια 
από τις πίτσες που έφτιαχνε 
ο Αντώνης Σαμαράς στην 
πιτσαρία του...  
● Σημείωση: Η παραπάνω 
υπόθεση δεν βασίζεται στο 
νόμο του Χάους. Αλλά στο 
αξίωμα ότι η Ιστορία επανα-
λαμβάνεται σαν φάρσα.

«Δεν θα έχεις καθαρί-
στριες, αλλά θα είναι σαν να 
έχεις...» από τις προφητείες 
του Γέροντα «Επικοινώνιου»...

Προς τι, τόση αγανάκτηση 
και τόση ηθικολογία για τη 
φωτογραφία του Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη, όπου «ξε-
κουράζει» χαλαρά το χέρι 
του μέσα στο σορτσάκι της 
Χριστίνας Παππά; 
● Στο κάτω-κάτω, ως 
υπουργός Ναυτιλίας, δεν 
οφείλει να γνωρίζει από 
πρώτο «χέρι» (δηλαδή το 
δικό του) όλες τις εναλλα-
κτικές μεθόδους που έχουν 
εφαρμοστεί κατά καιρούς 
για να συρθεί καράβι;    

Κι όμως, υπάρχει μια 
πειστικότατα υπερασπιστική 
γραμμή για τον «Εφοπλιστή 
με την ηρωίνη»: Αρκεί να 
βάλει μια σημαία της Κολομ-
βίας στο Μπαλκόνι του και να 
ισχυριστεί ότι ακολούθησε 
κατά γράμμα το σλόγκαν των 
διαφημίσεων του «Πάμε Στοί-
χημα», «Είσαι ό,τι Παίζεις».

Πάντως πρέπει επειγόντως 
κάποιος να κυκλοφορήσει 
τα γιαπωνέζικα ιδεογράμ-
ματα που σημαίνουν «Ζήτω 
η Ιαπωνία». Αλλιώς δεν 
θα γνωρίζουν οι Έλληνες 
χρήστες του Facebook 
ποιος Γιαπωνέζος τόλμησε 
να εκφραστεί στη σελίδα 
του υπέρ της αντιπάλου της 
Εθνικής μας...
●...με αποτέλεσμα να μην 
ξέρουν ποιον να βρίσουν, 
όπως έκαναν και με τη Σοφία 
Βεργκάρα.

Ας μην υποτιμούμε πάντως 
τη δύναμη της αγρύπνιας 
που προτείνει ο μητροπολί-
της Άνθιμος, για την αντιμε-
τώπιση του Gay Pride…
● Στο κάτω-κάτω, με 
αγρύπνια αντιμετώπισε η 
Εκκλησία και το σκάνδαλο 
του Βατοπεδίου...

«Λοβερδολόγιον», 
το νέο Αναγνωστικό 
του Δημοτικού
Το νέο εγχειρίδιο διδασκαλίας 
που θα κάνει την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση πολύ πιο χρήσιμη και 
δημιουργική για τα παιδιά, αφού 
με αυτό θα διδαχθούν τις βασικές 
αρχές που φέρνει στη φιλοσοφία 
της εκπαίδευσης ο νέος υπουργός 
Παιδείας.
Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, οι 
πολιτικοί πρέπει επιτέλους να 
αποτινάξουν από πάνω τους τον 
ψυχαναγκασμό της μεταρρύθμι-
σης και να πάψουν να παριστά-
νουν τους οραματιστές για τα 
προσχήματα. Αντίθετα, πρέπει 
να επικεντρωθούν στο να γί-
νονται όσο πιο συμπαθείς μπο-
ρούν, ακυρώνοντας ακόμα και 
τις πιο ασήμαντες αποφάσεις 
των προκατόχων τους, απο-

φάσεις που πιθανόν να έχουν προκαλέσει δυ-
σαρέσκεια στους πελάτες-ψηφοφόρους (π.χ. κατάργηση 
αργιών σε θρησκευτικές γιορτές, επιμήκυνση σχολικού 
έτους ή άλλες μεταρρυθμίσεις), ώστε να γίνουν αναπό-
σπαστο κομμάτι του πελατειακού συστήματος όπως κάθε 
επαγγελματίας πολιτικός. 
Επίσης μαθαίνουν τη σημασία του «στρίβειν διά της δια-
βούλευσης», όπου ο πολιτικός αναβάλλει οποιαδήποτε 
αλλαγή, προκειμένου δήθεν να συζητήσει με τους ενδια-
φερόμενους. 
Και τέλος, μαθαίνουν την αξία της προσκόλλησης στον αρ-
χηγό (βλ. 2η εικόνα) προκειμένου να διαφυλάξεις το όραμά 
του – δηλαδή την «Επιστροφή στην Ελλάδα που ξέραμε». 

Απόδειξη της Ανωτε-
ρότητας των Ελλήνων Νο 
#0865: Την ώρα που όλος ο 
πλανήτης αναζητά στο ζωικό 
βασίλειο το διάδοχο του 
«χταποδιού-που-μαντεύει-τα-
αποτελέσματα-των-αγώνων», 
εμείς, σύμφωνα με δημοσίευ-
μα της «Ελεύθερης Ώρας», το 
έχουμε καταφέρει ήδη!
● Και μάλιστα ο δικός μας 
«μάντης» δεν είναι ζώο, όπως 
των βελανιδοφάγων, αλλά 
καθηγητής μαθηματικών!
● Το μόνο που δεν διευκρι-
νίζει η εφημερίδα είναι τι 
τροφή περιέχουν τα δύο πιά-
τα που του βάζουν μπροστά 
του, ώστε να φάει από αυτό 
με τη σημαία του νικητή... A

Σοφία Βούλτεψη 
«Ο κ. Τσίπρας υιοθετεί 

απόψεις Μπερλουσκόνι 

στο θέμα και το μόνο 

που μας μένει είναι να 

βγει και να υιοθετήσει 

και μπούνγκα 

μπούνγκα». 

Μετάφραση Ναι, 

ξέρω ότι ο Σύλβιο 

Μπερλουσκόνι είναι 

στην πραγματικότητα 

ένα είδωλο της λαϊκής 

Δεξιάς κι εμείς που 

είμαστε Λαϊκή Δεξιά 

δεν συμφέρει να τον 

ταυτίζουμε με τον 

αντίπαλό μας. Επειδή 

όμως είμαι έξυπνη και 

επικοινωνιακός «γάτος», 

πρόσθεσα και τα 

«μπούνγκα-μπούνγκα» 

πάρτι! Οπότε οι ηλίθιοι 

θα καταλάβουν ότι ο 

Τσίπρας θέλει να κάνει 

όργια με ανήλικες. Δεν 

είμαι φοβερά έξυπνη; 

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας
Αφού για να αντιμετωπι-
στούν οι καθαρίστριες του 
Υπουργείου Οικονομικών 
που επιτίθενται στα ΜΑΤ 
χρειάζεται ειδικός εξοπλι-
σμός με σιδηρογροθιές (και 
άλλα αξεσουάρ «ψυχαγω-
γικού τραμπουκισμού»), 
πράγμα που σημαίνει ότι 
αντικειμενικά εκείνες υπε-
ρέχουν σε δύναμη, μήπως 
θα έπρεπε να σκεφτούν 
σοβαρά να τις προσλάβουν 
στη θέση των ΜΑΤ και στη 
θέση τους να απολύσουν 
αυτούς;  

Θα επρεπε να υπαρχει 
μια λέξη για...
«Χαιρετοθονία»: Το 
σύνδρομο που παθαίνουν 
οι φίλαθλοι ενός ποδο-
σφαιρικού αγώνα, όταν 
αντιλαμβάνονται ότι τους 
δείχνει η οθόνη του γηπέ-
δου και εκείνοι θέλοντας 
να χαιρετίσουν τους θεατές, 
στρέφονται προς την οθόνη 
αντί για την κάμερα, με 
αποτέλεσμα να φαίνεται ότι 
κουνάνε το χέρι σε κάποιον 
άσχετο.

η μεταφραση

 της εβδομάδας

απανθρωπη θεση εργασίασ τησ εβδομαδασΥπεύθυνος marketing 
ραδιοφωνικού σταθμού 
που πρέπει να βρει προ-

σφορά για επιμήκυνση πέ-

ους, ώστε να ανταγωνι-
στεί την προσφορά «Σας 
χαρίζουμε το Στήθος 
των ονείρων σας»
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Επανέρχομαι σε ένα σοβαρό ζήτημα που 

δεν γίνεται ευρέως κατανοητό στη Δύση 

παρά την ολοφάνερη αύξηση του ευρω-

σκεπτικισμού, της ισλαμοφοβίας και των 

αντιδράσεων εναντίον της θλιβερής προο-

πτικής της Ευραβίας. Αυτές οι αντιδράσεις 

δεν προέρχονται μόνον από «δεξιούς» και 

«ρατσιστές»· προέρχονται από πρώην μου-

σουλμάνους θεωρητικούς (Αλί Σινά, Τασλί-

μα Νασρίν, Ανβάρ Σαΐχ) κι από κοσμικούς 

φιλοσόφους (Μισέλ Ονφρέ, Κρίστοφερ 

Χίτσενς, Ρίτσαρντ Ντόκινς). Αρχίζω με την 

παραδοχή ότι τα παραπάνω αισθήματα 

είναι δικαιολογημένα και οφείλονται σε 

συγκεκριμένα γεγονότα και λανθασμένες 

πολιτικές.

πολυπολιτισμικότητα είναι ένα 
ιδανικό που συντηρεί διακρι-
τούς εθνοτικούς πολιτισμούς 

στο εσωτερικό ενός κράτους: όπως π.χ. 
την εφαρμογή της σαρία στη μουσουλ-
μανική κοινότητα της Θράκης. Πρό-
κειται για ρήξη του πολιτιστικού ήθους 
που κάποτε ήταν ενιαίο και ευνοούσε 
τον «πλουραλισμό», δηλαδή την πολι-
τιστική ενσωμάτωση των διαφόρων ξέ-
νων ομάδων –θρησκευτικών και εθνο-
τικών– στη νομοθεσία, στις αξίες και 
στους θεσμούς μιας χώρας. Η εφαρμο-
γή της πολυπολιτισμικότητας εμποδί-
ζει την αφομοίωση και κατακερματίζει 
(«βαλκανοποιεί») την κοινωνία η οποία 
δεν επιτυγχάνει ενιαία εθνική ταυτότη-
τα. Αυτή η αποτυχία έχει ανυπολόγιστες 
συνέπειες: οι μειονότητες παραμένουν 
προσκολλημένες σε βάρβαρα ήθη· περι-
κλείονται και απομονώνονται από την 
ευρύτερη κοινωνία και, με τη θεαματική 
τους «ασυμβατότητα», προκαλούν ρα-
τσιστικά αισθήματα στους πολίτες των 
χωρών υποδοχής (επ’ αυτού καλό είναι 
να διαβάσει κανείς τον Ετιέν Μπαλι-
μπάρ που κάνει λόγο για τις κραυγαλέ-
ες «ορατές διαφορές»). Έτσι, σε όλες τις 
δυτικές χώρες, η πρακτική της πολυπο-
λιτισμικότητας έχει δημιουργήσει απει-
λή για τον πολιτισμό, την ταυτότητα και 
τις αξίες: το παλιό αμερικανικό χωνευ-
τήρι ξεχάστηκε και αντικαταστάθηκε 
από μια παράλογη ιδέα ισοπεδωτικής 
κοινωνικής ανθρωπολογίας (περί «ι-
σοτιμίας των πολιτισμών» και «πανέ-
μορφου μωσαϊκού») και δήθεν πολιτι-
κής ορθότητας. Για παράδειγμα, όταν το 
2006 η αυτραλιανή κυβέρνηση προσπά-
θησε να επιβάλει εξετάσεις (στην αγγλι-
κή γλώσσα, στην τοπική ιστορία κτλ) σε 
όσους ζητούσαν την αυστραλιανή υπη-
κοότητα, η αριστερά αντέδρασε εντό-
νως. Κι όμως οι εξετάσεις στη γλώσσα 
και στην ιστορία θα έπρεπε να είναι αυ-
τονόητες – ειδαλλιώς, δημιουργούνται 

ξεχωριστές κοινότητες με διαφορετικά 
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αναφέρω 
εδώ, ενδεικτικά, ότι στις συνεντεύξεις 
στις οποίες υποβάλλονται μετανάστες 
που επιθυμούν να γίνουν Γάλλοι πολί-
τες, πολλοί μουσουλμάνοι αρνούνται να 
προσυπογράψουν το γαλλικό Σύνταγ-
μα: η συμπεριφορά αυτή είναι, φυσικά, 
απαράδεκτη – αποτελεί όμως συνέπεια 
μιας μακρόχρονης εσφαλμένης μετανα-
στευτικής πολιτικής που πήρε το ελκυ-
στικό όνομα «πολυπολιτισμική».
Η πολυπολιτισμικότητα είναι το αντίθε-
το της κοινωνικής συνοχής: τονίζει τα 
δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων 
εις βάρος της πλειοψηφίας των πολι-
τών και, μακροπρόθεσμα, εξυπηρετεί 
στρατηγικά συμφέροντα ξένων χωρών 
(Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Μπα-
χρέιν). Μέσω της πολυπολιτισμικότητας 
δημιουργούνται θύλακες που, σε περί-
πτωση κρίσης, δεν θα ακολουθήσουν 
τα συμφέροντα του κύριου κορμού της 
κοινωνίας αλλά τα συμφέροντα των χω-
ρών της καταγωγής τους. Παρ’ όλ’ αυτά, 
η πολυπολιτισμικότητα, ως κυρίαρχο 
ρεύμα, θεωρείται σήμερα συνιστώσα 
όλων σχεδόν των κομματικών ιδεολο-
γιών του πολιτικού mainstream: έτσι, 
τα κόμματα αποσπούν στήριξη και ψή-
φους, πλην όμως βραχυπρόθεσμα. Αν 
δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα και τον ο-
ρίζοντα, θα διαπιστώσουμε ότι μόνον η 
ομοιογένεια ευνοεί τη δημοκρατία, την 
παραγωγικότητα, την ασφάλεια, την α-
ντοχή σε εξωτερικούς κλονισμούς και 
γενικότερα την ύπαρξη της κοινωνίας 
των πολιτών. Αντιθέτως, η δημογραφική 
ανισορροπία (το γεγονός ότι σε χώρες 
παραδοσιακά «λευκές», «χριστιανικές» 
και εκκοσμικευμένες οι μετανάστες εμ-

φανίζουν υψηλότερη γεννητικότητα η 
οποία προστίθεται στις μεταναστευτι-
κές εισροές) δημιουργεί κοινωνική και 
οικονομική αποδιάρθρωση, εκφοβισμό 
και απομονωτισμό από την πλευρά των 
πολιτών των χωρών υποδοχής. Χρει-
άζεται πολιτική πληθυσμού: η εξέλιξη 
του πληθυσμού έχει αφεθεί στην τύχη 
όπως έχει αφεθεί στην τύχη το ίδιο το 
ευρωπαϊκό και γενικότερα δυτικό ι-
δεώδες. Πράγματι, μεγαλύτερα πλήθη 
φαίνεται να μεταφράζονται 
σε περισσότερες ψήφους – 
πλην όμως, για μια ακόμη 
φορά, τα φαινόμενα απα-
τούν: μεγαλύτερα πλήθη ση-
μαίνουν λιγότερες ψήφους· 
ο όχλος δεν συμμετέχει σε 
δημοκρατι κούς θεσ μούς 
και διαδικασίες· κατεβαίνει 
στους δρόμους, εμπλέκεται 
σε τρομοκρατικές ενέργειες, 
επιτίθεται εναντίον του ίδιου 
του του εαυτού. Οι κοινότη-
τες που ζουν χωριστά από το 
υπόλοιπο κοινωνικό σώμα 
είναι επιρρεπείς σε εσωτερι-
κές συγκρούσεις.
Σε όλες τις δυτικές χώρες, ορισμένες 
μειονότητες εμφανίζουν υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας και εγκληματικότη-
τας. Αλλά το φαινόμενο δεν πρέπει να 
αποδίδεται, όπως συμβαίνει, στον υπο-
τιθέμενο ρατσισμό και στις διακρίσεις: 
συνήθως, η υψηλή ανεργία και η ε-
γκληματικότητα οφείλονται στα ίδια τα 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μειο-
νοτήτων τα οποία διατηρούνται πεισμα-
τικά μέσω της πολυπολιτισμικότητας. 
Η «διαφορετικότητα» έχει αποκτήσει 
διαστάσεις cult – και όμως είναι επι-

Πολή

Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Υπάρχει κινδΥνος 
κοινωνικων εκρή-
ξεων κάι μετάτο-
πισησ των πολιτων 
ςε άνοιχτά ράτςι-

ςτικες θεςεις

βλαβής για όλους: διαλύει την έννοια 
του ανήκειν, δυσχεραίνει την κοινωνι-
κή ένταξη και διαιωνίζει τα στερεότυ-
πα. Οι κοινωνίες έχουν πεπερασμένη 
ικανότητα απορρόφησης: ακόμα και ό-
ταν υπάρχουν οι θεσμοί που επιτρέπουν 
την απορρόφηση, οι μεγάλοι αριθμοί 
την υπονομεύουν. Η ανεξέλεγκτη μετα-
νάστευση –κυρίως από μουσουλμανι-
κές κοινότητες– επιφέρει προβλήματα 
προσαρμογής όπως την εγκατάλειψη 
του σχολείου και τη σύσταση εσωτερι-
κής αντιπολίτευσης εναντίον της ενσω-
μάτωσης και της εκκοσμίκευσης.
Στα κράτη δικαίου τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα είναι ανώτερα από οποιαδήποτε 
«κουλτούρα». Το καθήκον των χωρών 
που υποδέχονται μετανάστες είναι η 
προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων, 
όχι η εφαρμογή πολιτιστικού σχετικι-
σμού. Ο πολιτιστικός σχετικισμός αναι-
ρεί τους θεσμούς του κράτους δικαίου 
και μπορεί να επιτρέψει βρεφοκτονί-
ες, βασανιστήρια, καταπίεση γυναικών 
(μισογυνία, κλειτοριδεκτομή, λιθοβο-
λισμούς, καύση χηρών, τιμωρίες μοιχα-
λίδων), μίσος εναντίον ομοφυλοφίλων, 
αντισημιτισμό, συμμορίες, θανατικές 
ποινές. 
Κοντολογίς, η πολυπολιτισμικότη-
τα είναι μια τερατωδία: ενθαρρύνει τις 
εθνοτικές ομάδες να προσκολλώνται 
σε συνήθειες, πρακτικές και γλώσσες 

της παλιάς πατρίδας. Αυτή 
η στάση δεν εξηγείται μέσω 
του υποτιθέμενου φόβου 
της φυλετικής βίας και της 
πολιτιστικής συγγένειας 
μεταξύ των μελών της κάθε 
μειονότητας – αποτελεί συ-
νέπεια της ίδιας της πολιτι-
κής των χωρών υποδοχής η 
οποία οξύνει τον ρατσισμό 
όχι μόνον εναντίον των μει-
ονοτήτων, αλλά, ιδιαίτερα, 
εναντίον του κύριου κορμού 
της κοινωνίας. Εξάλλου, 
αυτός ο λεγόμενος κύριος 
κορμός της κοινωνίας απει-
λείται τόσο δημογραφικά 

όσο και πολιτιστικά εφόσον καλείται 
να εγκαταλείψει την ιδιαίτερότητά του, 
ενώ οι μικρότερες ομάδες απαιτούν να 
διατηρήσουν τη δική τους. Αν δεν δι-
ορθωθούν οι πρακτικές της πολυπολι-
τισμικότητας, υπάρχει κίνδυνος κοινω-
νικών εκρήξεων και μετατόπισης των 
πολιτών σε ανοιχτά ρατσιστικές θέσεις. 
Χρειάζεται γνώση, χρειάζεται σύνεση: 
η πολιτική της πολυπολιτισμικότητας 
είναι ακροσφαλής, φοβική και αμυντι-
κή· πρόχειρη, αυτοσχέδια και ασυλλό-
γιστη.  A

H
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Όπως είναι προφανές, απ’ όσα κατά και-

ρούς έχω γράψει εδώ αλλά και αλλού, θε-

ωρώ μείζον αγαθό προς υπεράσπιση, ιδιαί-

τερα μετά το 2012, την κυβερνητική σταθε-

ρότητα. Με άλλα λόγια, τη διατήρηση στην 

εξουσία του σημερινού κυβερνητικού 

συνασπισμού, ακόμα και έως το 2016, αν 

αυτό είναι δυνατόν. Άλλωστε, δεν νομίζω 

ότι υπάρχει εχέφρων άνθρωπος που να 

επιθυμεί την κυβερνητική αστάθεια, και 

ακόμα περισσότερο το χάος που θα προέ-

κυπτε από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥ-

ΡΙΖΑ, στελεχωμένη από μαθητευόμενους 

μάγους, επιτηδείους βαθιοπασόκους και 

αριστεριστές καθηλωμένους στις ιδεολη-

ψίες της εφηβείας τους.   

σο γι’ αυτούς που εξακολου-
θούν να θεωρούν ότι τα περί 
δραχμής και όσα μια τέτοια 

εξέλιξη συνεπάγεται είχαν απλώς εκ-
φοβιστικό χαρακτήρα, καλό θα ήταν να 
ρίξουν μια ματιά σε όσα αποκαλύπτουν 
–και επισήμως πλέον– τα κείμενα της 
Τράπεζας της Ελλάδος και τα λεγόμενα 
του Προβόπουλου. Αν μη τι άλλο, για 
να θυμόμαστε πόσο ξυστά περάσαμε 
από τον γκρεμό, πόσο λίγο απείχαμε 
από το να ζήσουμε καταστάσεις Αργε-
ντινής ή Κύπρου. 
Και αυτά μεν ως προς την ανάγκη να 
μην κλονιστεί η κυβερνητική σταθε-
ρότητα, που παραμένει –επιμένω– το 
μείζον. Αν μάλιστα καταφέρουμε να 
αποφύγουμε και τις εκλογές λόγω αδυ-
ναμίας της Βουλής να εκλέξει πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, τόσο το καλύτερο.
Πώς, όμως, να πειστώ ότι οι επικε-
φαλής της σημερινής κυβέρνησης, ο 
Σαμαράς και ο Βενιζέλος, έχουν μονα-
δικό –ή έστω κύριο– μέλημά τους τις 
μεταρρυθμίσεις που τόσο έχει ανάγκη 
η χώρα; Πώς να πειστώ ότι έχουν απο-
κηρύξει τον πελατειακό λαϊκισμό, την 
κύρια αιτία που μας οδήγησε στο χεί-
λος του γκρεμού; Πώς να εμπιστευτώ 
τα κόμματα της συγκυβέρνησης, στο 
μέτρο που οι αρχηγοί τους, αλλά και τα 
περισσότερα στελέχη τους, δείχνουν 
να μην έχουν (κατά τη γνωστή ρήση) 
«τίποτα διδαχτεί, τίποτα καταλάβει» 
απ’ όσα έγιναν σ’ αυτή τη χώρα μεταξύ, 
χονδρικά, 1980 και 2010; Βέβαια, θα 
μου πείτε, έτσι έμαθαν, έτσι πολιτεύο-
νται: αναβάλλοντας («άσ’ το για αργό-
τερα», έλεγε ο Κωστάκης ο Ακάματος), 
δημαγωγώντας («λεφτά υπάρχουν», 
έλεγε ο άλλος αχθοφόρος μεγάλου ο-
νόματος), διορίζοντας, προσπαθώντας 
να κρατάνε βολικές ισορροπίες. 

Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά; Μα γιατί, 
και να θέλεις, δεν σ’ αφήνουν ν’ αγιά-
σεις. Να πιστέψεις, με άλλα λόγια, ότι, 
ναι, έχουν πράγματι καταλάβει πού 
βρισκόμαστε και πώς φτάσαμε σ’ αυτό 
το σημείο.
Γιατί, άραγε, τα μέλη του υπουργικού 
συμβουλίου έπρεπε να αυξηθούν, αν 
όχι για να βολευτούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι; Γιατί έπρεπε να φύγει 
από τη θέση του ο Τσαυτάρης, εξαιρε-
τικός γνώστης των θεμάτων της αρμο-
διότητάς του και ίσως ο πιο σεμνός και 
αποτελεσματικός υπουργός της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης; Μήπως γιατί 
δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, και 
επομένως δεν ξέρει από «φιλολαϊκά» 
μέτρα; Γιατί έπρεπε να αντικατασταθεί 
ο Άδωνις; Είμαι κι εγώ από αυτούς που 
τον θεωρούσαν πρόσωπο στα όρια του 
φαιδρού. Ωστόσο, αν θέλουμε να είμα-
στε ειλικρινείς, οφείλουμε να αναγνω-
ρίσουμε ότι υπήρξε πολύ καλύτερος 
υπουργός Υγείας απ’ ό,τι «ογκόλιθοι» 
της πολιτικής όπως ο Αβρα-
μόπουλος, ο Νικήτας Κακλα-
μάνης, η Ξενογιαννακοπού-
λου ή ο πολύς Λοβέρδος (απ’ 
αυτόν, όπως φαίνεται, δύσκο-
λα θα γλιτώσουμε γενικώς). 
Σε αντίθεση με τους προκα-
τόχους του, ο Γεωργιάδης συ-
γκρούστηκε με συντεχνιακά 
συμφέροντα και δεν απέφυγε 
ποτέ τα δύσκολα, δείχνοντας 
συχνά «άγνοια κινδύνου», θα 
τολμούσε να πει κανείς.
Γιατί έπρεπε να αλλάξει 
υπουργείο ο κατά γενική ομολογία 
επιτυχημένος Δένδιας, και μάλιστα 
να αντικατασταθεί από τον Κικίλια(!); 
Ποιοι άλλοι λόγοι, εκτός από τις πα-
λαιοκομματικές ισορροπίες και από το 
κλείσιμο του ματιού στους δεξιότερα 
από τη ΝΔ ψηφοφόρους, επέβαλαν την 
υπουργοποίηση κατ’ εξοχήν εκπροσώ-
πων του δεξιού λαϊκισμού (της «λαϊκής 
δεξιάς», επί το περισσότερον εύηχον) 
όπως ο Ντινόπουλος, ο Γιακουμάτος ή η 
Βούλτεψη; 
Ποιος να μου το ’λεγε πως θα ’ρχόταν 
μια μέρα που θα διαμαρτυρόμουν γιατί 
έβγαλαν τον Άδωνη Γεωργιάδη από την 
κυβέρνηση, ή που θα θεωρούσα ό,τι πιο 
απευκταίο την πτώση μιας κυβέρνησης 
με υπουργούς τον Ντινόπουλο και τον 
Κικίλια! Ας είναι αυτή, τουλάχιστον, η 
τελευταία δοκιμασία στην οποία θα με 
υποβάλει η μακρά θητεία μου στον πο-
λιτικό ρεαλισμό!   A

ΠώΣ ΝΑ ΠεΙΣΤώ;
Του ΑΝδΡέΑ ΠΑΠΠΑ

Ό

πως νά πειςτω 
οτι νδ κάι πάςοκ 
εχοΥν πράγμάτι 
καταλαβει πού 
βρισκομαστε 

κάι πως φτάςάμε 
εως εδω;
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ερικές φορές πιστεύω ότι κανάλια όπως το Discovery ή το 
National Geographic πρέπει να σημαίνονται ως ακατάλληλα 
για ανηλίκους ή, έστω, η παρακολούθησή τους να προϋποθέτει 

τη γονική συναίνεση. Διότι δεν δείχνουν μόνο ενδιαφέροντα πράγματα. 
Δείχνουν και ηλίθια. Συχνά, δε, παρακολουθώ τις εκπομπές γέρνοντας 
το κεφάλι στο πλάι, όπως το κουτάβι στην πρώτη του βόλτα. Βλέπω τον 
τύπο να σκαρφαλώνει στον παγετώνα και αναρωτιέμαι αν είναι γενναί-
ος ή μαλάκας. Πιθανότατα είναι και τα δύο. Ο γενναίος πρέπει συχνά να 
είναι και μαλάκας – το αντίστροφο δεν ισχύει, εννοείται. Ίσως, βέβαια, 
να μη δικαιούμαι διά να ομιλώ, όντας κινούμενος με ποδήλατο στην 
Αθήνα. Όμως, εντάξει, είναι άλλο να έχεις ένα τρόλεϊ από δίπλα κατε-
βαίνοντας την Κηφισίας και άλλο να κατεβαίνεις το ποτάμι με το κανό 
και να είναι από δίπλα η αρκούδα που πιάνει σολομούς. Τώρα, για να 
είμαι ειλικρινής, θα σας πω ότι θαυμάζω αυτούς τους τύπους. Ζηλεύω 
την τρέλα και τη γενναιότητά τους. Όμως κανένας τους δεν είναι σαν 
τον άνθρωπο που είδα το απόγευμα της 17ης Ιουνίου 2010 στο Μπλουμ-
φοντέιν της Νοτίου Αφρικής. Η Ελλάδα παίζει με τη Νιγηρία για το 
παγκόσμιο κύπελλο. Το λεωφορείο μας παρκάρει κάτω από μια γέφυρα 
που μου θυμίζει έντονα Κηφισό, δηλαδή περιμένω να δω απέναντι το 
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Κατευθυνόμαστε στο γήπεδο. Και τότε τον είδα. 
Έλληνας, με τη σημαία στην πλάτη. Αποσπάστηκε από την ομάδα. Πέ-
ρασε στην άλλη πλευρά του δρόμου σε μία σκοτεινή γωνιά. Και αγόρα-
σε βρώμικο από υπαίθρια ψησταριά. Να κατέβουν οι ορειβάτες από το 
Έβερεστ να τον προσκυνήσουν. Βρώμικο στην Αφρική δεν τρως. Εκτός 
και αν θες να αυτοκτονήσεις. Αλλά αν θέλεις να αυτοκτονήσεις, γιατί 
να τραβιέσαι στην Αφρική; Και όμως, ο άνθρωπός μας επέστρεψε στο 
γκρουπ με δύο φέτες ψωμί και κρέας. Α, ναι, ήταν κρέας. Το πρόβλημα 
είναι ότι κανένας δεν ήξερε τι κρέας ήταν. Και κανένας δεν τόλμησε να 
ρωτήσει. Δύο γυναίκες έκαναν το σταυρό τους. 

ιλαράκι, είναι καλό;» τον ρώτησα. «Μια χαρά είναι, θέλεις;» α-
πάντησε. Δεν του στέρησα την απόλαυση. «Το πιστεύεις ότι 
δεν μπορώ να δω μπάλα χωρίς βρώμικο;» συνέχισε. «Ναι, αλλά 

αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βλέπεις» είπα. Τον είδα και 
στο παιχνίδι με την Αργεντινή. Πάλι με βρώμικο στο χέρι. Τον προέτρε-
ψα να γράψει κάπου την ιστορία του για να γίνει ταινία. Είδα το ματς με 
την Αργεντινή τυλιγμένος με κουβέρτα, καθώς έκανε παρά πολύ κρύο. 
Δίπλα μου καθόταν μία κυρία από την Κύπρο. «Το δικό μας το 10 είναι 
πιο καλό από το δικό τους» παρατήρησε κάποια στιγμή. «Καλό παιδί να 
είναι» της είπα και έπνιξα μέσα μου την ανάγκη για βρώμικο. Γενικά, 
η ατμόσφαιρα στα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι πολύ πολιτισμένη για 
μας. Αισθάνεσαι σαν τον κροκοδειλάκια στη Νέα Υόρκη. Τη στιγμή δε 
που φωτογραφίζεσαι αγκαλιά με τους αντιπάλους αλλοεθνείς, καταλα-
βαίνεις πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που έχεις πίσω στην πατρίδα, 
όπου μισείς όποιον κάθεται απέναντι. Και μετά είναι και άλλα: θέσεις ά-
νετες, δεν ακούς μπινελίκια, καπνίζουν ελάχιστα ως καθόλου, βγαίνεις 
με ασφάλεια από το γήπεδο. Μιλάμε για βαρβαρότητα. Για αυτό, ακόμα 
και αν μπορούσα, δεν θα πήγαινα στη Βραζιλία. Το Μουντιάλ το βλέπεις 
στον τόπο σου, τελεία και παύλα. Αποχαυνωμένος από τσίκνα και μπί-
ρες. Να ανοίγεις το στόμα να φωνάξεις, αλλά να σου βγαίνει το ρέψιμο 
από το τζατζίκι. Με την κοιλιά φουσκωμένη και το χέρι να διώχνει τις 
στάχτες που πέφτουν πάνω της, μην κάψουμε καμιά μπλούζα κιόλας. Το 
δαχτυλάκι να καθαρίζει μύτη ή αυτί, αλλά να τεντώνεται απότομα και 
απειλητικά, όταν θέλει να καταγγείλει ή να υποδείξει. Το κορμί να ανα-
σηκώνεται κατά το ήμισυ, με γόνατα που παραμένουν λυγισμένα, ενώ 
το σορτς χαμηλώνει αποκαλύπτοντας την τριχοφυΐα και την αρχή της 
γλουτιαίας σχισμής. Στην μπάλα δεν υπάρχουν βλακείες «για τα νιάτα 
του κόσμου που δίνουν τον ευγενή αγώνα». Καλοπληρωμένα ρεμάλια 
τρέχουν και εσύ απολαμβάνεις βάζοντας τα δόντια στη σάρκα σφαγμέ-
νων κοπαδιών. Έλα, ρε Αργεντινή, αρρώστια μου και απωθημένο μου! ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Βρώμικο στο Μουντιάλ

Μ

«Φ
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ή κοκκινή γραμμή

Κι όμως. Υπήρξε συνεργάτης του 
πρωθυπουργού που είπε να μην 
τηρήσουμε τα προαπαιτούμενα με 
την τρόικα και να βγούμε στις αγο-
ρές να δανειστούμε 2 δις!

Η παραίτηση Θεοχάρη δεν ξεχάστηκε στις 
Βρυξέλλες. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος 
της ΕΕ έλεγε πως τώρα έχουμε «μείον ένα 
προαπαιτούμενο για τη δόση». Κρατάνε λο-
γαριασμό.

Συζήτησαν Αντώνης Σαμαράς και Ντόρα 
Μπακογιάννη στην πρόσφατη συνάντησή 
τους το θέμα του Έλληνα επιτρόπου στη 
νέα Κομισιόν; Ναι, αλλά δεν έχει «κλειδώ-
σει» τίποτα.

Ο Χρ. Μαχαίρας, όταν μιλά για την προεδρι-
κή εκλογή και αποκλείει συναινέσεις στη 
Βουλή με τους «μνημονιακούς», μιλά ως εκ-
πρόσωπος της ΔΗΜΑΡ ή του ΣΥΡΙΖΑ;

Ο Ευ. Αντώναρος άρχισε την αντίστρο-
φη μέτρηση, προβλέποντας εκλογές τον 
προσεχή Φεβρουάριο, μια μέρα μετά τη 
συνέντευξη Α. Σαμαρά με το «ξεχάστε τις 
εκλογές».

«Είναι όμως αμφίβολο αν η εργασιακή και 
κοινωνική θυσία χιλιάδων υπαλλήλων του 
δημόσιου τομέα είναι απαίτηση της τρόικας 
ή εγχώριων πολιτικών νεοφιλελεύθερων 
εγκεφάλων». Από ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ.

Οι απολύσεις συζητήθηκαν για πρώτη φο-
ρά το ’12 και η επικαιροποίηση έγινε από την 
τρικομματική τον Μάιο του ’13, με συμφωνία 
του Φ. Κουβέλη. Είπε ο υπουργός Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης. 

«Πιστεύω ότι είχαν και οι δύο δίκιο». Αλ. 
Δερμετζόπουλος, υφυπουργός Παιδείας 
για τη διαμάχη Α. Λοβέρδου - Κυρ. Μητσο-
τάκη, που προκάλεσε κυβερνητική κρίση.

Ο Φ. Σαχινίδης είπε ότι για την ό-
ποια ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ α-
παιτείται γενναία αυτοκριτική. Έλα!

«Αν θέλει (ο Ανδρέας Λοβέρδος) να το παί-
ξει λαϊκιστής, θα είναι μεγάλο λάθος, και για 
το ΠΑΣΟΚ το ίδιο». Εύη Χριστοφιλοπούλου, 
υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης έπεσε λόγω «ερ-
γαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ, για την οποία το 
Μαξίμου τον παρότρυνε να την εφαρμόσει 
ως βασική μεταρρύθμιση. 

Συνεπώς, έχει κάθε λόγο ο πρώην υφυ-
πουργός Αγρ. Ανάπτυξης Μάξ. Χαρακόπου-
λος να δηλώνει δικαιωμένος, δηλώνοντας 
ότι «κάποιοι λόγω άγνοιας την εμφάνιζαν 
ως μεταρρύθμιση».

«Ανατροπή δεν γίνεται από τον καναπέ» 
λέει ο Α. Μπαδογιάννης, από τους «θεωρητι-
κούς» του Αριστερού Ρεύματος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ομάδα στελεχών συγκρότησε η «Δράση» 
για άτυπο διάλογο διερευνητικού χαρακτή-
ρα με «σχήματα, φορείς και προσωπικότη-
τες του μεταρρυθμιστικού χώρου».

Μένει μέχρι να... φύγει, ο Παύλος Χαϊκάλης 
στους ΑΝ.ΕΛ.

«Προχωρήσαμε με πρόγραμμα και όχι με 
αντιμνημονιακές ιαχές και αυτό εκτιμήθη-
κε». Ρένα Δούρου, νέα περιφερειάρχης Ατ-
τικής, υπεράνω μνημονίων... ●

Σώτη Τριανταφύλλου, Αντιγόνη Λυμπε-

ράκη, Αρίστος Δοξιάδης. Συντονιστής ο 

Δημήτρης Φύσσας. 4 συγγραφείς σε ένα 

πάνελ, αλλά 4 συγγραφείς ιδιαίτερα πολι-

τικοποιημένοι, προεξοφλούν μια βραδιά 

γεμάτη νέες ιδέες και διαξιφισμούς. Όσοι 

βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στην παρουσί-

αση του νέου βιβλίου της Σώτης Τριαντα-

φύλλου («Ενδεκάτη ώρα», εκδ. ATHENS 

VOICE Books) στο Ωδείο Αθηνών στα πλαί-

σια της 37ης Γιορτής Βιβλίου, απόλαυσαν 

μια συζήτηση έντονη, καθόλου «πολιτικά 

ορθή», γεμάτη προβληματισμό για τα πε-

ρισσότερα ζητήματα που απασχολούν την 

ελληνική και τη δυτική κοινωνία. 

υτή η συζήτηση ήταν ένα δείγμα 

πολιτικού διαλόγου στην απέναντι 

όχθη του λαϊκισμού. Οι ομιλητές 

συμφωνούσαν και συμφωνούσαν ότι δια-

φωνούν, προσφέροντας ο ένας στον άλλον 

ερεθίσματα για να ξεδιπλώσουν ακόμα πε-

ρισσότερο τη σκέψη της. Αυτό που έμεινε 

στο τέλος στο ακροατήριο ήταν μια αίσθη-

ση καθαρής απόλαυσης, να παρακολουθείς 

κάποια ανοιχτά μυαλά να σκέφτονται φω-

ναχτά χωρίς ταμπού. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, και κάποιοι 

από αυτούς πήραν το λόγο, οι υποψήφιοι 

ευρωβουλευτές με το Ποτάμι Δημήτρης 

Κουρέτας και Κωνσταντίνος Πατέστος, 

ο αρχηγός του κόμματος Σταύρος Θεο-

δωράκης, ο καθηγητής Πλάτων Τήνιος, ο 

διευθυντής του Pepper Γιώργος Μουχτα-

ρίδης, ο εκδότης του BookPress Κώστας 

Κατσουλάρης, η συγγραφέας Ζέφη Κόλια 

και άλλοι από το χώρο των media και της 

λογοτεχνίας. A
Α

πολιτικη

Η «εΝΤεΚΑΤΗ ώρΑ» 
ΣΤΟ ώδεΙΟ
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ΚυΚλοφορEI

Σε αυτόν τον δεύτερο τόμο, 
που ακολουθεί τη «Φοβερή τροπή 
των πραγμάτων» (2012), η Σώτη 
Τριανταφύλλου, 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, 
επισημάνσεις και προτάσεις· κυρίως 
υπάρχουν όσα δεν ειπώθηκαν 
για πολύ-πολύ καιρό κι όσα αποτελούν 
ακόμα ταμπού των ιδεολογιών. 
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Μπορούμε να αντέξουμε την αναπάντεχη ευτυχία; Μια 
ευχάριστη έκπληξη που έρχεται από το πουθενά, μια απροσ-
δόκητη ακτίνα του ήλιου στη μουντή, βροχερή ζωή μας;
Ρωτώ γιατί αυτό ακριβώς μας συμβαίνει με το Μουντιάλ 
της Βραζιλίας! Σε μια εποχή που είχαμε μπαφιάσει από α-
νιαρά ποδοσφαιρικά ματς, από στείρα 0-0 και πληκτικές 
κλωτσοπατινάδες, η φετινή διοργάνωση παρουσιάζεται 
(μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές) ως ένα 
από τα καλύτερα Παγκόσμια Κύπελλα όλων των εποχών. 
Πιθανώς το θεαματικότερο και πιο «χορταστικό» από το 
θρυλικό Espana 82 του Πάολο Ρόσι και της διαστημικής 
εκείνης ομάδας της Βραζιλίας των Ζίκο, Σόκρατες, Φαλκάο 
κ.λπ. Σκεφτείτε πως λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη αγω-
νιστική της πρώτης φάσης σχεδόν όλα ματς έχουν λήξει 
over (σ.σ. για τους μη στοιχηματίες: «οver» θεωρείται ένα 
ματς όπου σημειώνονται τουλάχιστον τρία γκολ, σε αντίθε-
ση με το «under» το οποίο χαρακτηρίζει κυρίως τις, όποιες, 
νίκες της Εθνικής Ελλάδος).
Πράγματι, εκτός από το φριχτό και άθλιο Νιγηρία-Ιράν 0-0, 
σε όλα τα άλλα παιχνίδια ζήσαμε ένα καταιγισμό τερμάτων 
(under ήταν και ο αγώνας Μεξικού-Καμερούν 1-0, εκεί όμως 
ο διαιτητής ακύρωσε δύο κανονικότατα γκολ των Λατινοα-
μερικάνων επειδή έτσι γούσταρε), απολαύσαμε απίστευτη 
μπάλα και θαυμάσαμε τουλάχιστον τρεις ομαδάρες. Καταρ-
χάς, την εκπληκτική Ολλανδία που έκανε φύλλο και φτερό 
την πρωταθλήτρια κόσμου και δις Ευρώπης, Ισπανία (ώρα 
ήταν πια, μας είχαν κουράσει) με έναν πρωτοφανή θρίαμ-
βο 5-1. Ένα βαρβάτο σύνολο με ορισμένους από τους τοπ 

ποδοσφαιριστές του κόσμου σε συλλογικό επίπεδο έκανε 
πλάκα με την πάλαι ποτέ αήττητη αρμάδα του ταβερνιάρη 
(στην εμφάνιση) Ντελ Μπόσκε. Φυσικά, η Ολλανδία είναι 
κλασική ομάδα που κάνει παπάδες στη φάση των ομίλων 
για να αποκλειστεί στη συνέχεια από κάποιος απίθανους 
στα νοκ-άουτ, οπότε καλό είναι να κρατήσουμε και μια πι-
σινή...
Έπειτα έχουμε την –αγαπημένη μου– Γερμανία. Τα «πά-
ντσερ» (όπως επιμένει το παλαιομοδίτικο, ελληνικής κα-
τασκευής, παρατσούκλι) διέλυσαν στην πρεμιέρα τη φιλό-
δοξη Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και έβαλαν (για 
νιοστή φορά) υποθήκη για τον τίτλο. Την τελευταία φορά 
που τον κατέκτησαν ήμουν πρωτοετής φοιτητής στο Στρα-
σβούργο. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην πέσουν πάνω στην 
καταραμένη Ιταλία.
Τέλος, η μεγάλη έκπληξη so far ονομάζεται Κόστα Ρίκα. Η 
μικροσκοπική χώρα μπορεί να μην έχει στρατό, διαθέτει 
όμως μια πολύ δυνατή ομάδα που ταπείνωσε τη δύο φορές 
παγκόσμια πρωταθλήτρια Ουραγουάη (sic) με μορφή τον 
Ζοέλ Κάμπελ του Ολυμπιακού. Φοβάμαι βέβαια πως αν 
συνεχίσει τέτοιου είδους εμφανίσεις, ο Κάμπελ (ο οποίος 
αγωνίστηκε στον Θρύλο δανεικός από την Άρσεναλ) θα 
επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο για ειδυλλιακές θερινές δια-
κοπές σε κάποιο γραφικό (ή κοσμοπολίτικο) νησάκι…
Από κει και πέρα, η Βραζιλία (γηπεδούχος και γκράντε φα-
βορί) παρουσιάστηκε αγχωμένη και σφιγμένη, αξιοποιώ-
ντας απλόχερα την εύνοια της διαιτησίας στο ματς με τη 
θεαματική Κροατία, η Αργεντινή επικράτησε βαρετά της 

μαχητικής Βοσνίας, η Ιταλία φάνηκε ανώτερη της, ολοένα 
και πιο ηττοπαθούς, Αγγλίας, η Γαλλία φιλοδώρησε με τρία 
τεμάχια τους πουθενάδες της Ονδούρας και η Ακτή Ελεφα-
ντοστού λύγισε με 2-1 την Ιαπωνία σε ένα παιχνίδι που δεν 
παρακολούθησε κανείς γιατί διεξήχθη στις 4 το πρωί.
Οι δυο-τρεις χοντρές «πατάτες» των διαιτητών δεν είχαν 
(ευτυχώς) ανάλογη σημαντική συνέχεια, τα γήπεδα ήταν 
(παρά τους φόβους) γεμάτα, τα επεισόδια συνεχίστηκαν 
–έστω και με μικρότερη ένταση– έξω από αυτά προς τέρ-
ψη των εδώ «επαναστατών» του Facebook και του Twitter.
H αδερφούλα της «επίσημης αγαπημένης όλων των Ελλή-
νων» (η original είναι η εθνική μπάσκετ) μας προσέφερε μία 
από τα ίδια. Στο μεγάλο ματς (λέμε τώρα) με την πανίσχυρη 
(ξαναλέμε τώρα) Κολομβία παρουσιάστηκε απίστευτα αρ-
γή και ανιαρή και εισέπραξε μια μεγαλόπρεπη τριάρα παρά 
την επική δήλωση του (ενός από τους ελάχιστους Έλληνες 
μπαλαδόρους η αλήθεια είναι) Βασίλη Τοροσίδη πως «μετά 
το γκολ (σ.σ. Ποιο απ’ όλα; Το πρώτο; Το δεύτερο; Το τρίτο) 
οι Κολομβιανοί δεν υπήρχαν στο γήπεδο». Το μόνο σασπένς 
που γέννησε στους Έλληνες φιλάθλους η ομάδα αυτή είναι 
η εξής απορία: Ποιος χάκερ είχε την ιδέα να φωτοσοπάρει 
ένα πέος πάνω στον Ταχτσίδη, στη διαβόητη φωτογραφία 
που κυκλοφορεί ευρέως στο ίντερνετ;
Ας μην προτρέχουμε, όμως. Έτσι την πάτησαν πολλοί το 
2004. Καλό είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διοργάνωση 
για Έλληνες, Γερμανούς, Βραζιλιάνους και Σία έως την 13η 
Ιουλίου. Μέχρι τώρα, πάντως, περνάμε ένα υπέροχο ποδο-

σφαιρικό μουντιαλικό καλοκαίρι… A

Xabi Alonso
(Ισπανία)

Φωτογράφιση της adidas με ξένους και 
Έλληνες διεθνείς, στο πλαίσιο της 

καμπάνιας «Αll in or nothing» για το 
FIFA World Cup 2014. Moundial

2014 Ένα υπέροχο 
μουντιαλικό 
καλοκαίρι
Του ΘΑΝΑΣΗ ΧέΙμΩΝΑ
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Μαρτυρίες και ιστορίες γύρω από την ελ-

ληνική μπάλα, με τίτλο «ΖΗΤΩ το ελληνικό 

ποδόσφαιρο» ή, ανάλογα με την περίστα-

ση και... «Ζητώ το ελληνικό ποδόσφαιρο» 

έγραψε ο δημοσιογράφος Νίκος Ασημα-

κόπουλος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Ταξιδευτής.

«Η αλήθεια που ενοχλεί, αξίζει περισσό-
τερο από το ψέμα που βολεύει» γράφει 
στο οπισθόφυλλο ο δημοσιογράφος-
συγγραφέας του βιβλίου. Γεγονότα, πε-
ριγραφές, σκέψεις, ανησυχίες, ιστορίες 
και ανέκδοτα που βίωσε στη χειρότερη 
και την καλύτερη στιγμή του ελληνικού 
ποδοσφαίρου, που έζησε από κοντά και 
κατέγραψε για να μάθουμε τι ακριβώς 
έφταιξε για το αμερικανικό φιάσκο του 
1994 ή το πώς, δέκα χρόνια αργότερα, 
το 2004, κατάφερε η Ελλάδα να βγει 
Πρωταθλήτρια Ευρώπης. 

(απόσπασμα από το βιβλίο)

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

«…Λίγο να μιλούσες με ξένους, είχες την 
ίδια αίσθηση με όλους... Οι φτασμένοι πο-
δοσφαιρικά Ευρωπαίοι στην αρχή μάς απέ-
φευγαν. Πίστευαν ότι δεν είχαν και πολλά 
να κουβεντιάσουν μαζί μας. Τι να τους πού-
με εμείς από ποδόσφαιρο... 
Τα πράγματα άλλαξαν μετά τα πρώτα απο-
τελέσματα. Την πρεμιέρα και τη μεγάλη 
μας νίκη την είδαν όλοι. Στην αρχή ξαφ-
νιάστηκαν και μετά άρχισαν να ψάχνουν τι 
γίνεται. Ποιος είναι ο Καραγκούνης; Γιατί 
δεν παίζει βασικός στην Ίντερ; Πού ήταν 
κρυμμένος ο Ζαγοράκης; Πόσο πουλιέται ο 
Μπασινάς...; Και φυσικά σε πρώτο πλάνο ο 
Σεϊταρίδης, ο οποίος είχε υπογράψει λίγες 
μέρες πριν από τον Παναθηναϊκό στη δική 
τους Πόρτο. 
Οι οπαδοί της τοπικής ομάδας θεωρούσαν 
απαραίτητο να κρεμάνε στα παράθυρά τους 

δίπλα από την πορτογαλική σημαία και μία 
(ακόμη μεγαλύτερη) μπλε-άσπρη της ομά-
δας τους, που ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. 
Ένα μήνα πριν είχε νικήσει με τον Μουρίνιο 
στον πάγκο τη Μονακό του Άκη Ζήκου με 
3-0. Είδαν, λοιπόν, τον Γιούρκα να παί-
ζει έτσι όπως έπαιξε στο “Ντραγκάο” και 

έτριβαν τα χέρια τους. Μόνο που δεν ήθελαν 
την τόσο μεγάλη εμφάνιση σ’ αυτό ακριβώς 
το παιχνίδι, κόντρα στην Εθνική τους ομά-
δα. Αυτόματα, τον έκαναν πρωτοσέλιδο και 
αφίσα, του αφιέρωσαν σελίδες ολόκληρες, 
έστησαν τις απαραίτητες συγκρίσεις με τον 
Πάουλο Φερέιρα που έφευγε για την Τσέλ-

σι, και μιλούσαν συνεχώς για το «κόλπο 
γκρόσο» του προέδρου τους να πουλήσει 
πανάκριβα στον Αμπράμοβιτς ό,τι καλύτερο 
διέθετε η ομάδα τους για να γίνει κι αυτός... 
τρισεκατομμυριούχος! Την περίπτωση της 
Πόρτο και την πτήση της στην κορυφή του 
Champions League το 2004 τη συζητού-
σαμε τότε όλοι. Ερώτηση κρίσεως Έλληνα 
δημοσιογράφου (του υποφαινόμενου) ζυ-
μωμένου με τη δική μας αρρωστημένη νο-
οτροπία. Ρώτησα τους Πορτογάλους: “Σας 
πείραξε που έφυγαν ο Ντέκο και οι άλλοι 
για τα πολλά λεφτά και άφησαν την ομάδα 
την ώρα που πανηγυρίζατε την κατάκτηση 
του Champions League;” 
“Καθόλου! Μας έδωσαν τα πάντα και δεν 
είχαν να μας προσφέρουν τίποτα περισσό-

τερο. Ούτε να πάρουν κι αυτοί κάτι παρα-
πάνω”. 
“Κι αν βρεθείτε αντίπαλοι του χρόνου; 
Πόρτο-Τσέλσι, ας πούμε;” 
“Θα τους χειροκροτήσουμε. Μετά, ο καθέ-
νας μας θα τους δείξει το παιχνίδι του”. 
Ένα άλλο θέμα που συγκέντρωνε ενδιαφέ-
ρον εκεί ήταν “ο πρόεδρος Ντέμης Νικολα-
ΐδης”. Ρωτούσαν: 
“Είναι αλήθεια ότι ο Νικολαΐδης έγινε πρό-
εδρος;” 
“Nαι”. 
“Πρόεδρος-παίκτης;” 
“Όχι. Μόνο πρόεδρος. Σταματάει την μπά-
λα”. 
“Έχει τόσα πολλά λεφτά;” 
“Όχι, αλλά... εντάξει”. 
“Θα είναι μήπως και προπονητής;” 
Γελούσαν και έφευγαν χωρίς να πάρουν 
απάντηση. Δεν ξέρω αν το γέλιο ήταν ειρω-
νικό... 
Γενικά, ολόκληρη η Πορτογαλία τις μέρες 
του Euro ήταν ένα πανηγύρι που δεν σταμα-
τούσε πριν από τις 3 τα ξημερώματα. Στην 
αρχή είχαμε επίκεντρο το Πόρτο. Δύο μέρες 
πριν από το ματς Πορτογαλίας-Ελλάδας όλη 
η πόλη είχε ντυθεί στα κόκκινα-πράσινα. 
Σε κάθε παράθυρο ή μπαλκόνι από δύο και 
τρεις σημαίες. Σημαιοστολισμένα όλα τα 
ταξί. Και φυσικά, Παρασκευή βράδυ, πριν 
από την πρεμιέρα, ένα απίστευτο προεόρ-
τιο πανηγύρι. Χιλιάδες αυτοκίνητα στους 
δρόμους, να κορνάρουν, να ανεμίζουν 
κασκόλ, να χαίρονται προκαταβολικά για 
τη νίκη που... θα ερχόταν, να φωνάζουν 
“campeones-campeones” και... να μας πε-
ριμένουν. Μιλάμε για κατάσταση αλλοφρο-
σύνης, που εμείς τη ζούμε πάντα μετά από 
τις νίκες μας και κανένας δεν σκέφτεται να 
την οργανώσει από πριν. 
Πρώτο ρόλο, φυσικά, έπαιζε η τηλεόραση. 
Τα πρωινάδικα των καναλιών έβγαιναν από 
τις μεγάλες πλατείες της Λισαβόνας και του 
Πόρτο. Χιλιάδες άνθρωποι μαζεύονταν με 
τα κασκόλ και τις σημαίες τους, άκουγαν 
τους τραγουδιστές, δήλωναν στην κάθε... 
Μενεγάκη της περιοχής ότι θα ρίξουν... 
“από τρία γκολ και πάνω” και εκτονώνο-
νταν. Από κοντά ο Φερνάντο Σάντος και ο 
Πάουλο Σόουζα μόνιμοι καλεσμένοι, να 
λένε την άποψή τους για το ελληνικό πο-
δόσφαιρο που το είχαν ζήσει από μέσα, ο 
ένας ως προπονητής της ΑΕΚ κι ο άλλος ως 
ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. 
Βέβαια, τους ξενερώσαμε! Το στραπάτσο 
της πρεμιέρας δεν το περίμεναν. Προσπά-
θησαν να ανασυνταχθούν μετά το 2-1 από 
την Ελλάδα. Βγήκαν εκτάκτως σε εθνικό 
δίκτυο ο Σιμάο με τον Νούζο Γκόμεζ και 
κάλεσαν τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό 
τους. Επιστρατεύτηκε και ο Τάκης Φύσσας 
που έπαιζε στην Μπενφίκα και δήλωσε 
σεμνά πως “η Πορτογαλία εξακολουθεί να 
είναι φαβορί”…». A

Ζήτω (ή ζητώ;) το ελληνικό ποδόσφαιρο
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Του ΕΥΤΥΧΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ

Εμφανίστηκε λίγο μετά τις εκλογές. Μια αφίσα-
μυστήριο, κολλημένη προσεκτικά σε κεντρικά 
σημεία της Αθήνας, σε άδεια καταστήματα λόγω 
της κρίσης, δίπλα στις οικείες πλέον ετικέτες 
«ενοικιάζεται» και «διατίθεται». Προσεκτικά 
κολλημένη με σελοτέιπ, ώστε ο καθένας που 
επιθυμούσε, να μπορεί να την πάρει μαζί του. 

Ψάχνοντας στην πόλη, βρήκαμε το «δράστη». 
Είναι η Πηνελόπη Βλαχογιάννη, δικηγόρος στο 
επάγγελμα και... ερωτευμένη με τη ζωγραφι-
κή. Όπως αναφέρει η ίδια στο βιογραφικό που 
έχει αναρτήσει στο site της «είναι μάχιμη δικηγό-
ρος από το 1991, μητέρα από το 1994, σπουδάστρια 
ζωγραφικής από το 2007 και καρκινοπαθής από το 
2008. Έχει αγωνιστεί, ζοριστεί και υποφέρει αρκετά 
ώστε να βρίσκει το κουράγιο στα 48 της να εγκατα-
λείψει την απατηλή ασφάλεια του ιδιωτικού της χώ-
ρου και να βγάλει στο δρόμο μερικά απ’ αυτά που μας 
πονάνε όλους». Από το 2010 και μετά, άρχισε να 
ζωγραφίζει θέματα που έχουν σχέση με την κρί-
ση. Η ίδια απέκτησε από πρώτο χέρι μια εικόνα 
για τον τρόπο διακυβέρνησης του τόπου –είχε 
τις δικές τις εμπειρίες από τη συνεργασία της με 
πολιτικούς–, την ελαφρότητα των αποφάσεων,  
την κρίση και την αδράνεια.

Η ιδέα ήρθε λίγο πριν από τις εκλογές, μέσα 
στην προεκλογική ένταση και υπερβολή. «Ένας 
λόγος με κομματικό μανδύα, κενός όσο ποτέ άλλο-
τε, μου φάνηκε εξαιρετικά κενός και απωθητικός. 
Και τότε μου ήρθε η ιδέα. Να κάνω αφίσα έναν από 
τους πίνακες ζωγραφικής». Έτσι, χωρίς κίνητρο; 
«Ήταν η ανάγκη και μόνο να εκφραστώ. Να κάνω το 
δικό μου σχόλιο, χωρίς λόγια. Ζωγράφιζα όλα αυτά 
τα χρόνια, δίνοντας διέξοδο στα ερωτήματα και την 
οργή μου. Κάποια στιγμή θεώρησα ότι ήταν καλό 
να μοιραστώ με άλλους, δημόσια, την αγωνία μου. 
Άλλωστε δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι μια 
φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις;»

Η Πηνελόπη Βλαχογιάννη άρχισε να τριγυρνά 
τους δρόμους της πόλης και να αναρτά τις αφί-
σες της, λίγο μετά τις εκλογές. «Η κρίση έφερε 
στην επιφάνεια τη φτωχή μας κρίση. Το μάτι μας δεν 
είναι καθαρό. Αιμορραγούμε ροκανίζοντας χρόνο 
που δεν έχουμε. Φαντασιωνόμαστε νικηφόρες παν-
στρατιές ενώ δεν συμφωνούμε ούτε πού θα πετάμε 
τα σκουπίδια μας, ενώ κάθε φορά παθιαζόμαστε 
ποιον ακατάλληλο θα ξαναψηφίσει ο καθένας. Πριν 

μετατραπεί σε βιώσιμη συλλογική δράση, η λύτρωση 
πρέπει να γίνει ατομική συνείδηση. Να κοιτάξουμε 
κατάματα αυτά και αυτούς που αφήσαμε να δυνα-
στεύουν τις ζωές μας. Να τα παραδεχτούμε. Να τα α-
ποκαλύψουμε. Και να τα αφήσουμε πίσω μας για 
πάντα» λέει η ίδια στην ιστοσελίδα της www.
governingcrisis.eu.  A

Η αφίσα
ΠΟίΟσ ΓΕΜίσΕ 

ΜÕ αΥΤΗ ΤΗΝ ΕίΚΟΝα 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ;
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Έργο της Πηνελόπης 
Π. Βλαχογιάννη με τίτλο 
«Κυβερνώντας 2010-13» 

ή «Οι κρεμάστρες». 
Αποτελεί μέρος ενός 

συνόλου έργων με θέμα 
«Κυβερνώντας την κρίση».  
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Η ΠΟΛΗ ΛΙΚΝΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ
ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου  

Mikro (21/6)

Η  Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής γιορτάζει φέτος τα πρώτα 15 χρό-
νια της και 36 πόλεις το γιορτάζουν σε Πεζόδρομους, Πλατείες, Μου-
σεία, Πάρκα, Bars. Μόνο για την Αττική, από τις αθηναϊκές ταράτσες 
ως το αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος και από το Θέατρο Βράχων μέχρι το 
Θωρηκτό Αβέρωφ, θα στηθούν 65 διαφορετικές σκηνές.
Η σκηνή της ATHENS VOICE, o «δικός μας ήχος της πό-
λης», φεύγει από το καθιερωμένο ραντεβού στην 
πλατεία Κλαυθμώνος και πάει δίπλα στη θάλασ-
σα σε ένα μεγάλο επετειακό SeaSounds Stage 
στην Παραλία Μοσχάτου από 19 ως 21 Ιου-
νίου, με συμπράξεις και συνεργασίες για 
τη δημιουργία ενός μουσικού μικρόκοσμου 
ό π ο υ  θ α  ε μ φ α ν ι σ τ ο ύ ν 30 σημαντικοί 
καλλιτέχνες και συγκροτή- ματα από διαφορετικά 
μουσικά ρεύματα. Θα εί- ναι από τον Μιχάλη 
Δέλτα και τις Marsheaux, μέχρι τους Μίκρο, τους 
D3STAB1L1ZED, Koza Mostra, τον Blend Mishkin, την 
Idra Kayne, τους Word Of Mouth τον ΜC Yinca… και πολλούς άλλους. 
Και όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Για όλα τα ονόματα θα βρείτε 
πληροφορίες και videos στο site της ΑTHENS VOICE. 
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DJ Angelo + Da Mike (20/6)

Mikro
Η μουσική είναι η ζωή 
μας, είναι για μας το α 
και το ω. Iδανικά θα θέ-
λαμε να συμμετέχουμε 
στη Γιορτή της Μουσι-
κής κάθε χρόνο!

Blend Mishkin 
Εγώ ήρθα γιατί μου υ-
ποσχέθηκαν όπλα, ναρ-
κωτικά και γυναίκες.

Mc Yinka &  
The Fuzics
Έχω συμμετάσχει αρ-
κετές φορές στη Γιορτή 
της Μουσικής, το γεγο-
νός ότι οι εκδηλώσεις 
φέτος είναι επετειακές 
μού έδωσε ένα παρα-
πάνω κίνητρο, όπως 
επίσης το γεγονός ότι 
πια γνωρίζω και τα παι-
διά της διοργάνωσης – 
κάναμε και ένα βιντεάκι 
μαζί. Είναι αυτό που 
λέει η λέξη, μια γιορτή, 
και το θεωρούσαμε 
απαραίτητο να συμμε-
τάσχουμε.

Chronic
Ήρθαμε γιατί μας υ-
ποσχέθηκαν δωρεάν 
ποτά.

Pop Eye
Η εμπειρία μας μάς έχει 
δείξει ότι περνάμε πά-
ρα πολύ καλά στη Γιορ-
τή της Μουσικής και 
ειδικά φέτος θέλαμε 
πάρα πολύ να συμμετά-
σχουμε (και) λόγω του 
επετειακού χαρακτήρα 
της διοργάνωσης, αυτή 
ήταν η μεγαλύτερη 
πρόκληση για τη συμ-
μετοχή μας.

Echo Train
Αγαπάμε πάρα πολύ 
αυτό το φεστιβάλ, 
όπως και οτιδήποτε 
δίνει την ευκαιρία σε 
μουσικούς και συγκρο-
τήματα να παίζουν μα-
ζί. Και φυσικά είναι μια 
σπουδαία γιορτή, είναι 
η Ευρωπαϊκή Γιορτή της 
Μουσικής.

Dusk 
Είναι απλό, η μουσική 
είναι λατρεία και εγώ 
πιστός υπηρέτης της. 
Δεν θα μπορούσα να 

μην την τιμήσω στη 
γιορτή της.

The Mighty N
Αυτό που μας έκανε και 
πέρυσι και φέτος να 
λάβουμε μέρος είναι 
ότι μας ενδιαφέρει 
να φτάσει η μουσική 
μας στο κοινό και μας 
αρέσει να υπάρχει αυτή 
η γιορτινή αίσθηση. 
Επίσης είναι σημαντική 
και έχει ενδιαφέρον η 
συνύπαρξη με άλλους 
μουσικούς και άλλες 
μπάντες.

Solar Monkeys 
Τα 15 χρόνια που κλεί-
νει η Γιορτή της Μουσι-
κής στην Αθήνα και το 
γεγονός ότι είναι ένα 
πολύ ενδιαφέρον event 
και είναι τιμή κάθε 
μουσικού να λαμβάνει 
μέρος σ’ αυτό.

RSN & 
Esterina
Μας αρέσει πάρα πολύ 
η Γιορτή της Μουσικής 
σαν θεσμός γιατί υπάρ-
χει μουσική παντού, 
σε όλη την Αθήνα, και 
μπορεί να την ακούσει 
ο καθένας ελεύθερα 
στη βόλτα του.

Ξένια & 
Πλαστελίνη
Έχουμε λάβει και τις 
προηγούμενες χρονιές 
μέρος, μας αρέσει 
αυτός ο θεσμός, τον 
πιστεύουμε πολύ και 
θέλουμε να τον στηρί-
ζουμε, γι’ αυτό και θέ-
λαμε να λάβουμε μέρος 
και φέτος που κλείνει 
τα 15 του χρόνια στην 
Αθήνα.

Lilis Bros 
Ανυπομονούμε να ανέ-
βουμε στη σκηνή της 
Γιορτής της Μουσικής 
για τρίτη φορά και να 
μοιραστούμε την κα-
λοκαιρινή ατμόσφαιρα 
αυτής της μεγάλης 
μέρας.

DJ Angelo 
Η ζωή είναι γιορτή! 
Η Γιορτή είναι μουσική 
και η μουσική είναι ζωή! 
Η ζωή μας...

Λίγο πριν ανέβουν στην επετειακή 
σκηνή της μεγάλης Γιορτής, μερικοί 
από τους μουσικούς που θα λάβουν 
μέρος μάς στέλνουν το σήμα τους.
Συνεντεύξεις: Ναταλια ΔαμιΓου παπώτη 

SEASOUNDS STAGE
H επετειακή σκηνή στην Παραλία του Μοσχάτου 
Για πρώτη φορά θα στηθεί για 3 μέρες και ειδικά 
για το Σάββατο 21 Ιουνίου, χωρίς ωράριο, με πάρτι 
ως το πρωί. Με ελεύθερο Camping & ελεύθερο 
Parking στο χώρο της Παραλίας. Με τη στήλη της 
Athens VoICe Photo Pass του φωτογράφου Χρή-
στου Διαμάντη να δίνει το «παρών» σε μία εκδήλω-
ση για την υποστήριξη του Συλλόγου AMeA «Αλ-
κυόνη» (έκθεση φωτογραφίας και λεύκωμα) και 
πολλές μουσικές εκπλήξεις. Με εκθέσεις, special 
section με δίσκους βινυλίου, βιβλία, γευσιγνωσία 
και… την Ακτή του Σαρωνικού! Music sea sounds 
better with you!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Pre-event / LARA EIDI / THE BOW 
/ BIOTECH / SOLAR MONKEYS / 
DUSK / VINYL SUICIDE / POP EYE 
/ IDRA KAYNE / THE MIGHTY N / 
UNIVERSAL TRILOGY
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
PreTHE VRASTAZ / SMA RAG DA
/ ANGELO DJ + DA MIKE / WORD 
OF MOUTH & DJ MODE / YINKA &
THE FUZICS / RSN & ESTERINA 
/ PALOV / KOZA MOSTRA / BLEN
D MISHKIN 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Pre-event / Εκδήλωση για την 
ΑΛΚΥΟΝΗ / ΞΕΝΙΑ & ΠΛΑΣΤΕΛΙ-
ΝΗ / ECHO TRAIN / MARSHEAUX / 
MIKRO / D3STAB1L1ZED / LILIS B
ROS / CLEOPATRA FYNTANIDOU / 
HIOR CHRONIK / MIKAEL DELTA / 
FOTONOVELA / JOJO

HIGHLIGHTS
 Οι χορωδίες μουσικών 

σχολείων από όλη την 

Ελλάδα και του μουσι-

κού σχολείου Παλλή-

νης στο Θέατρο Βρά-

χων • Οι συμπράξεις σε 

όλο το ιστορικό κέντρο 

και τους πεζόδρομους 

• Η ελληνο-γαλλική 

Χορωδία Polyphonies 

και η Κιθαρωδία του 

Αντώνη Μίτζελου 

στο Δελφικό Ωδείο 

• Τα Μουσικά Σύνολα 

Δήμου Αθηναίων στην 

Ροτόντα του Εθνικού 

Κήπου • Η Μπάντα του 

Πολεμικού Ναυτικού 

στο Πλωτό Ναυτικό 

Μουσείο Θωρηκτό 

Γ. Αβέρωφ • Τα χάλ-

κινα και κρουστά της 

ΚΟΑ στο Αεροδρόμιο 

ΕΛ.ΒΕΛ. • Οι Electric 

Litany στο Ηράκλειο 

στην Κρήτη • Τζαζ ήχοι 

στις όχθες του Πηνειού 

στη Λάρισα...

Idra Kayne (19/6)

Mikael Delta (21/6)
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Γ Ι Ο Ρ Τ Η  Τ Η Σ  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ 

Ο Mr. ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ο Γιώργος  Perot, που την έφερε στην Ελλάδα, εξηγεί το μουσικό του όνειρο… που γίνεται πραγματικότητα

Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου - Φωτό: Χλοη κριΘαρα 

Γεννήθηκε στη Γαλλία, έζησε εκεί μέχρι τα 15 του, 
ήρθε στην Αθήνα. Μετά από κάποια χρόνια επέ-
στρεψε στη Γαλλία, τελείωσε τη στρατιωτική του 
θητεία κι εκεί γνώρισε τους υπεύθυνους της γαλ-
λικής διοργάνωσης της Γιορτής της Μουσικής. 
Κάπως έτσι ξεκίνησε η μακριά ιστορία της Ευρω-
παϊκής Γιορτής στην ελληνική πραγματικότητα. 
Μεγαλώνοντας στο Παρίσι έζησε από κοντά τη συ-
νεργατικότητα και το πνεύμα της Γιορτής. Το εγχεί-
ρημα ξεκίνησε με διαφορετική κλίμακα και φτάνει 
αισίως φέτος τα 15 χρόνια λειτουργίας. Οι ιδιαιτε-
ρότητες πολλές. Η ελληνική Γιορτή δεν σταματά 
να εξελίσσεται, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα 
εθνικά δίκτυα και για πρώτη φορά εξαπλώνεται 
φέτος σε ένα τεράστιο επετειακό stage δίπλα στη 
θάλασσα με τη σύμπραξη της ΑΤΗΕΝs VoICe. 
Η γνώριμη σκηνή της Kλαυθμώνος θα βλέπει φέτος 
θάλασσα στην παραλία του Μοσχάτου με βάση ένα 
συνεργατικό πνεύμα, όπου θα στηθεί η κοινή γιορ-
τή για τα 15 χρόνια. Δεν είναι και λίγο. Μέσα από τις 
συχνές συναντήσεις μας με τον Γιώργο Perot όλες 
αυτές τις μέρες, διακρίνω μια ωραία τρέλα που με-
ταδίδεται γύρω του σαν ιός. Μια ανοίκεια για τα 
ελληνικά δεδομένα πίστη και όραμα για το τι μπο-
ρούμε να κάνουμε ενωμένοι. Τίποτε δεν είναι αδύ-
νατο. Κοιτά μπροστά δίνοντας ασταμάτητα λύσεις 
σε μικρά ή μεγάλα προβλήματα, οργώνοντας την 
Αθήνα με το βεσπάκι του. Οραματίζεται το αδιανό-
ητο και καταφέρνει να το κάνει πραγματικότητα. Κι 
επειδή είμαι σίγουρος ότι στον Georges δεν θα του 
αρέσει καθόλου που γράφω για αυτόν, το μήνυμα 
είναι ότι «φίλε, αυτά εδώ (δεν) γίνονται»…
 

Ποιες είναι οι διαφορές και πόσο έχουν αλλάξει 
τα μεγέθη όταν ξεκινούσες πριν από 15 χρόνια και 
τώρα; Άλλη χώρα, άλλες συνθήκες. Υπήρχε πολλή 
δυσπιστία ως προς το ενδιαφέρον μιας εκδήλωσης 
με ελεύθερη είσοδο και τελικά ξεκινήσαμε στην Α-
θήνα στις 21 Ιουνίου 1999 με δύο πλατείες (Κοτζιά, 
Σύνταγμα) και δύο παράλληλες δράσεις στον Εθνι-
κό Κήπο. 
 
Πώς φαντάζεσαι το μέλλον της Γιορτής σε 10 χρό-
νια, για παράδειγμα; Σε όλη την Ελλάδα, με ανταλ-
λαγές και τη δημιουργία μόνιμου συνεργατικού 
οικοσυστήματος για την υποστήριξη της καλλιτε-
χνικής δημιουργίας.
 
Πώς πρόεκυψε το μεγάλο επετειακό stage της πα-
ραλίας του Μοσχάτου; Δεν σταματήσαμε ποτέ να 
ονειρευόμαστε! Πουθενά σε όλο τον κόσμο, από 
όσο γνωρίζουμε. Είμαστε η μόνη χώρα, πόλη, πε-
ριοχή που θα έχει θέα θάλασσα, τέτοιες διαστάσεις 
και ελεύθερο ωράριο στις 21 Ioυνίου!

Σε ποιους απευθύνεται η φετινή Γιορτή; Όπως πά-
ντα, σε πολλές διαφορετικές ομάδες με καλές γνώ-
σεις μουσικής που αναζητούν νέους ήχους και σε 
ανθρώπους που θέλουν να κάνουν περίπατο και να 
γνωρίσουν διαφορετικές μουσικές.
 
Tι διαφορές έχει η Ημέρα της Μουσικής στην Αθή-
να από εκείνη άλλων πόλεων, όπως στο Παρίσι για 
παράδειγμα; Είναι η πιο συνεργατική από όλες και 
η μόνη με μηδέν προϋπολογισμό.
 
Τα free events έχουν αλλάξει το προφίλ της μου-
σικής πραγματικότητας; Οι νέες τεχνολογίες άρχι-
σαν να αλλάζουν το προφίλ της μουσικής βιομηχα-
νίας και η κρίση άλλαξε τα δεδομένα όλων.

Ποια ελληνικά ονόματα βγήκαν μέσα από τη Γιορ-
τή; Δεν ξέρω εάν είναι μόνο μέσα από την ΕΓΜ, αλ-
λά έχουν έρθει στις αρχές τους σίγουρα οι Monika, 
sugahspunk, Popeye, Leon, GAD, Locomondo,Word 
of Mouth, Yinka… ενώ έχουν κάνει και ιδιαίτερες 
εμφανίσεις καλλιτέχνες όπως nikko Patrelakis, 
Mikael Delta, Γιάννης Αγγελάκας, Θεoδοσία Τσά-

τσου… και σίγουρα ξεχνώ και αδικώ πολλούς.

Πώς αλήθεια έκλεισες τους Scissor Sisters; Ήμουν 
σε ένα συνεργάτη που είχε MtV, άκουσα τον ήχο 
τους και έπαθα τιλτ! Κανένας δεν πίστευε σε αυ-
τούς τότε και όλοι μου έλεγαν ότι ήταν απαράδε-
κτη η διασκευή τους στους Floyd! 

Ποια ήταν φέτος η ανταπόκριση στο κάλεσμα της 
Γιορτής από κάθε γωνιά της Ελλάδας; Απίστευτη 
και μέσα από πολλές δυσκολίες, ειδικά για τους δι-
οργανωτές, για αυτό και αργήσαμε να αναρτήσου-
με το τελικό πρόγραμμα.

Σε τι διαφοροποιείται η φετινή επέτειος των 15 
χρόνων από τις προηγούμενες χρονιές; Σίγουρα 
είναι αξιοσημείωτο ότι χωρίς κεφάλαιο και με πα-
ρενέργειες από τις εκλογές, η φετινή διοργάνωση 
είναι παρόλα αυτά η πιο εξαπλωμένη παραγωγή 
με τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την αρχή του 
θεσμού, το 1999.
 
Οι δυσκολίες είναι σίγουρα πολλές. Πώς συντο-
νίζονται όλες αυτές οι δραστηριότητες σε τόσο 
πολλά μέρη της Ελλάδας μέσα από το δίκτυο της 
Γιορτής; Με μια γερή δόση τρέλας και πολλούς 
φίλους μαζί, χάρη στην εμπειρία και το πάθος, τα 
εμπόδια ξεπερνιούνται. Σίγουρα θέλει και μεράκι 
με μπόλικη μεθοδικότητα! Δεν χρειάζεται κάποια 
ιδιαίτερη ευφυΐα, αλλά παίρνει χρόνο και απαιτεί 
μεγάλη ομάδα.

Ποια είναι η δική σου ικανοποίηση για όλο αυτό το 
στρες που διαρκεί 3 μέρες… Το ότι περισσότεροι 
από 5-6 χιλιάδες άνθρωποι συνεργάζονται σε τόσα 
διαφορετικά μέρη, ενώ δεν γνωρίζονται. ●

ΕίμαστΕ η μόνη 
χώρα, πόλη,  

πΕρίόχη πόυ θα 
έχέι θέα θαλασσα, 

τΕτόίΕσ δίαστα-
σέισ και έλέύθέρό 

ωραρίό στίσ  
21 Ioυνίόυ!
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Ο φετινός χειμώνας, μέσω της στήλης μου 
«Photo Pass» στο athensvoice.gr, πριν καλά-
καλά το συνειδητοποιήσουμε μας έφερε σε όλες 
τις μουσικές σκηνές της Αθήνας και δίπλα σε 
αγαπημένους καλλιτέχνες. Σε συνδυασμό με πα-
λιότερες δουλειές και με κάποιες προγραμματι-
σμένες φωτογραφίσεις, συνειδητοποίησα τι υλι-
κό είχα στα χέρια μου. Δεν μου αρέσει να κρατάω 
αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο πορτρέτα και 
λήψεις αφήνοντας τα απλά να παλιώνουν. Μετά 
από διάφορες συζητήσεις έμαθα για το σύλλογο 
ΑΜΕΑ «Αλκυόνη» που ειδικεύεται σε παιδιά με 
ειδικές ανάγκες με σκοπό τη βελτίωση της ζωής 
τους, την αποκατάσταση και την εκπαίδευσή τους. 
Μου μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν. Έτσι έφτασα στην ιδέα να συνδυάσω την 
έκθεση και το λεύκωμα με το συγκεκριμένο σκο-
πό προσφέροντας τα έσοδα από το λεύκωμα στο 
συγκεκριμένο σύλλογο. Η άμεση ανταπόκριση 
που έδειξαν οι καλλιτέχνες, όταν τους είπα την 
ιδέα, με έκανε να το θεωρήσω χρέος μου. Η ιδέα, 
λοιπόν, προσπερνώντας διάφορα εμπόδια έφτασε 

να γίνει έκθεση και λεύκωμα καθώς και να εκτί-
θεται και να διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Γιορτή 
της Μουσικής από 19 ως 21/6 στην παραλία ΣΕΦ 
Μοσχάτου. Θα σας περιμένουμε εκεί.

Οι  καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν υπογράφο-

ντας τα πορτρέτα και δίνοντας την έγκρισή τους 

για τη συγκεκριμένη έκθεση είναι οι: Ψαραντώ-

νης / Θανάσης Παπακωνσταντίνου / Δημήτρης 

Αποστολάκης / Γιάννης Αγγελάκας / Δανάη Πα-

ναγιωτοπούλου / Μάρθα Φριντζήλα / Δημήτρης 

Πουλικάκος / Deus ex Μachina / Παναγιώτης 

Κατσικιώτης / Δημήτρης Μυστακίδης / Αντώνης 

Μαράτος / Στέλιος Πετράκης / Φοίβος Δεληβο-

ριάς / Φώτης Σιώτας / Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

/ Γιάννης Χαρούλης / Κωστής Χριστοδούλου / 

Σωτήρης Ντούβας / Κωσταντής Πιστιόλης / Θο-

δωρής Βλαχάκης, Γιώργος Λαγγουρέτος (Magic 

de spell) / Μάρκος Κούμαρης (Locomondo) / B.D. 

Foxmoor - Νικήτας Κλιντ / Σωκράτης Μάλαμας / 

Ματούλα Ζαμάνη / Νίκος και Βασίλης Σπυρόπου-

λος (Σπυριδούλα) / Dusk ●

Η έκθεση, το λεύκωμα και η ÇΑλκυόνηÈ
H στήλη Photo Pass γίνεται λεύκωμα για καλό σκοπό και  

«παίζει» στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 

Του Χρηστου ΔιαμαΝτη 

Φοίβος Δεληβοριάς, Πειραιάς, 
Φεβρουάριος 2014 

Ψαραντώνης, 
λαουτιέρης του σύμπαντος

Κωνσταντής Πιστιόλης, 
Πάτρα, 2013
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Πώς είναι να μεγαλώνεις στην Αθήνα με το όνο-
μα Natalia Corvington; Δεν επηρεάζει ιδιαιτέρως 
τη ζωή σου, είναι όμως κάτι που μπορεί να τραβήξει 
την προσοχή πάνω σου. Το σίγουρο είναι πως θα 
δεις και θα ακούσεις πολλές διαφορετικές «παραλ-
λαγές» του ονόματός σου, από Κόδριγκτον, δισέγ-
γονη του γνωστού ναυάρχου, μέχρι Κόβριμκτου!

Πώς βιώνεις τη σημερινή κατάσταση σαν ένας 
νέος άνθρωπος; Σκέφτεσαι να μείνεις εδώ, θα σε 
ενδιέφερε μια διεθνή καριέρα σαν του πατέρα 
σου; Η κρίση μάς αγγίζει όλους και ιδιαίτερα τους 
νέους οι οποίοι πλήττονται από την ανεργία. Δεν 
είναι καθόλου εύκολο να ξεκινάς την επαγγελματι-
κή σου ζωή σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Με 
την αισιοδοξία που με διακατέχει, ελπίζω ότι σύντο-
μα οι συνθήκες θα βελτιωθούν και πολλοί νέοι που 
βρίσκονται στο εξωτερικό θα επιστρέψουν με νέες 
ιδέες και γνώση. 

Ποια είναι τα σχέδια σου; Θέλω σίγουρα να συνεχί-
σω τις σπουδές μου, αλλά και να δοκιμάσω τα μουσι-
κά μου «βήματα» στο εξωτερικό, εφόσον οι γνώσεις 
μου και οι ικανότητες που θα έχω αποκομίσει μου το 
επιτρέψουν. Με ενδιαφέρει να εμπλουτίσω τη μου-
σική μου παιδεία με ακούσματα και μουσικές από 
διάφορους πολιτισμούς και να διευρύνω τους μου-
σικούς μου ορίζοντες, είτε δραστηριοποιηθώ στον 
καλλιτεχνικό χώρο της Ελλάδας είτε στο εξωτερικό. 

Nτεμπουτάρεις με το τραγούδι «Everywhere I 
go» σε μουσική και στίχους Ian Ikon. Ναι, συνα-
ντηθήκαμε με τον Ian Ikon στο Fabrika Studio κι έτσι 
προέκυψε η γνωριμία μας. Το κομμάτι το λάτρεψα 
από την πρώτη στιγμή. Στάθηκα τυχερή που εμπι-
στεύτηκε τη φωνή μου και που ο ίδιος ήξερε ακρι-
βώς τι αποτέλεσμα επιθυμούσε. Η συνεργασία μας 
ήταν εξαιρετική, αφήνοντας ανοιχτό μεταξύ μας 
ένα χώρο αλληλοεπίδρασης και δημιουργικότητας. 

Γράφεις δικά σου τραγούδια; Ή 
προτιμάς την ερμηνεία; Σε κα-
μία περίπτωση δεν θα ήθελα να 
μείνω απλώς ερμηνεύτρια, όχι 
γιατί το θεωρώ «λίγο», αλλά δι-
ότι είχα και διατηρώ από μικρή 
ηλικία την ανάγκη να εκφράζο-
μαι μουσικά και στιχουργικά. 
Ελπίζω στο μέλλον να έχω 
την ευκαιρία να μοιραστώ με 
ένα ευρύτερο κοινό τα τρα-
γούδια μου. 

Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχει 
δώσει ο πατέρας σου; Find your voice, be yourself. 

Πού μένεις, πού συχνάζεις; Μεγάλωσα στην Κηφι-
σιά, αλλά πέρσι «απογαλακτίστηκα» και μετακόμι-
σα με μια φίλη στα Εξάρχεια, τα οποία και λατρεύω. 
Μου αρέσει πολύ να περπατώ στο κέντρο της Αθή-
νας, το οποίο αγαπώ γιατί είναι πολυπολιτισμικό και 
πολυδιάστατο. Θα ξεκινήσεις τη βραδιά σου με ένα 
ποτό στο vintage, jazzy μαγαζάκι, θα συνεχίσεις στο 
classic rock μπαράκι, για να καταλήξεις γιατί όχι και 
σε κάποιο ρεμπετάδικο... 

Τι μουσική ακούς; Rock, jazz, blues που λατρεύω, 
celtic music, latin και εξυπακούεται... traditional 
Caribbean. Ακόμη, old school disco, pop και κάθε 
μέρα ελπίζω σε κάποιο καινούργιο ήχο! O καλλιτέ-
χνης, πιστεύω, πρέπει να είναι δεκτικός σε ακού-
σματα, γιατί έτσι μόνο εμπλουτίζει και ανανεώνει τις 
εκφραστικές του δυνατότητες. 

Έχεις ταξιδέψει ποτέ στην Αϊτή; Όνειρο ζωής… 
Χώρα που γνώρισε τρομακτικές κακουχίες, η πιο 
φτωχή του δυτικού ημισφαιρίου, όπου σίγουρα 
δεν επιθυμώ να πάω για τουρισμό αλλά για προ-
σωπικούς, συναισθηματικούς λόγους… Fun –and 
forgotten– fact: Η Αϊτή υπήρξε η πρώτη χώρα στον 
κόσμο που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση 
και την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος το 1822. 

Θα σε ενδιέφερε να ασχοληθείς παράλληλα με 
το θέατρο; Έχεις ένα καθορισμένο πλάνο στο 
κεφάλι σου ή προτιμάς να δοκιμάζεις πολλά δι-
αφορετικά πράγματα σε ένα ευρύτερο καλλιτε-
χνικό πλαίσιο; Η αλήθεια είναι ότι, πέραν των μα-
θημάτων πιάνου που ξεκίνησα στα 6 μου, η απαγ-
γελία αλλά και το θέατρο ήταν η πρώτη μορφή τέ-
χνης με την οποία ασχολήθηκα. Πάντως τρέφω 
μεγάλη εκτίμηση για την τέχνη του ηθοποιού αλλά 
παράλληλα διακατέχομαι και από ένα «βιβλικό» 

φόβο, μια βαθιά δηλαδή αίσθηση σεβασμού αλλά 
και αγάπης. Λατρεύω τον Σέξπιρ 

και, ναι, ένα μεγάλο μου όνειρο 
είναι να μου δοθεί η ευκαιρία 

να πειραματιστώ στο χώρο αυ-
τό, και ιδιαίτερα στο χώρο του 

Musical Theatre από τον οποίον 
έχω πάρει μια μικρή, αλλά επαρ-

κή για να τον αγαπήσω, γεύση. Εί-
μαι ανοιχτή σε νέες καλλιτεχνικές 

προκλήσεις. Τι επιφυλάσσει το 
μέλλον, it remains to be seen! A

ΝU
 FA

CE ΝATALIA 
CORVINGTON

Αϊτή - Κηφισιά - Εξάρχεια
Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

Μια νέα άφιξη στη μουσική σκηνή με εξωτική ιστορία. Πρόκειται για την 21χρονη Νatalia 
Corvington, κόρη του Ζαν Ρομπέρ, τραγουδιστή από την Αϊτή με διεθνή καριέρα που συνερ-
γάστηκε με μεγάλα ελληνικά ονόματα στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’60 και ’70. Η Natalia 
ντεμπουτάρει στην ελληνική δισκογραφία με το τραγούδι του συνθέτη και μουσικού Ian Ikon 
(Γιάννης Οικονομίδης), ο οποίος πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Craig Walker των Archive. 
Έχουμε κάθε λόγο να μάθουμε περισσότερα για αυτήν…
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ticket?
no no

Καλοκαιρινές συναυλίες και φεστιβάλ δεν είναι μόνο 
όσα κάνουν τα συγκροτήματα, οι καλλιτέχνες στη σκη-

νή. Μέρος των παραστάσεων είναι και το κοινό.   
Έχει τους δικούς του κώδικες. 

Τους αποκωδικοποιήσαμε.

ΙσΤορΙεσ, παραδοξα,
 οΙ δΙοργανωΤεσ &

 οι φυλές 
των ςυναυλιων 
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: SOTOS ANAGNOS



ticket?
no no
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FFF aka Free For Fun aka 
(στα Ελληνικα) Μπαινω 

παντα τζαΜπα

Οι τζαμπατζήδες των συναυλιών είναι οι πατέρες 
της κίνησης «Δεν πληρώνω». Και αυτό γιατί λά-
ιβ γίνονταν πριν οι τιμές στα διόδια ανέβουν και 
η ιδέα «μπαίνω τσάμπα» έχει γλυκάνει αρκε-
τούς νοικοκυραίους. Οι τζαμπατζήδες θεωρούν 
όνειδος να μπουν σε συναυλία με εισιτήριο. Και 
γι’ αυτό το λόγο-φετίχ δυσκολεύονται να απο-
δείξουν, αφού απόκομμα εισόδου δεν έχουν, 
όταν συζητούν με φίλους, αν όντως πραγματικά 
βρέθηκαν στην παράσταση που λένε πως είδαν/
άκουσαν ή όχι. Τους συναντάς, κυρίως, περι-
μετρικά του χώρου που γίνεται το λάιβ. Τους 
αναγνωρίζεις όταν κοντοστέκονται σε άσχετα 
σημεία, σχολιάζοντας την ισχύ των συρμάτινων 
πλεγμάτων που πρέπει να παρακάμψουν. Οι 
μπαρουτοκαπνισμένοι της φυλής έχουν βαρε-
θεί τα ντου. Η βία είναι για πιτσιρίκια. Είναι αρ-
κετά μεγάλοι, αρκετά έμπειροι να γνωρίζουν τα 
λαγούμια, τις τρύπες της περίφραξης που ορίζει 
το χώρο συναυλίας από τον υπόλοιπο πλανήτη, 
τους σεκιουριτάδες που βρίσκονται σε διάφορα 
διάσπαρτα σημεία του χώρου που θα επιχειρή-
σουν. Οι τζαμπατζήδες νοιάζονται λιγότερο για 
το αν θα χάσουν το πρώτο, το δεύτερο ή το μισό 
λάιβ. Όπου και αν πηγαίνουν το «δεν πληρώ-
νω» ορίζει τις επιθυμίες τους. Και όταν τελικά 

τι που παράγοντες του χώρου –διοργανωτές 
συναυλιών, παραγωγοί ραδιοφώνου, ανταγω-
νιστές του– ομολογούν δηλώνοντας θαυμασμό 
στις ικανότητές του. Ο φαντομάς Κερμελίδης 
είναι μια κατηγορία μόνος του. Μπορεί στη ζωή 
του να έχει δει δωρεάν περισσότερες συναυλίες 
απ’ όσες, ίσως, οι διοργανωτές τους. Ο Κερμε-
λίδης είναι ο καλύτερος πιστολέρο της σέκτας 
ανθρώπων που κάνουν την ίδια δουλειά μ’ εκεί-
νον. Να ακολουθούν δηλαδή τις προσφορές πα-
ραγωγών για προσκλήσεις με ευλάβεια. Αρκεί 
να ακουστεί το «Οι πέντε (εμείς λέμε τέσσερις) 
πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο σταθμό 
μας» και πριν το τραγούδι που έχει επιλέξει ο 
παραγωγός φτάσει στο ρεφρέν του, ο αριθμός 
των ακροατών έχει πληρωθεί. 

Τα ΤαγαρΙα 

Το μούσι, το αθάνατο σύνολο μοβ μπλουζά-
κι - μαύρο παντελόνι που τελειώνει στη μέση 
της γάμπας, τα λυμένα κορδόνια, με τη χοντρή 

καταφέρνουν να πετύχουν το σκοπό τους τρέ-
χουν με χαμόγελο στα χείλη προς το χώρο της 
σκηνής. Αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα επι-
βεβαίωσης πως η τσάμπα συναυλία είναι η κα-
λύτερη, λειτουργεί σαν θεραπεία καθαγίασης 
κάθε ταλαιπωρίας που υπέστησαν, τα ρίσκα που 
πήραν σαλτάροντας περιφραγμένες περιοχές. 
Οι τζαμπατζήδες μπορούν να γίνουν επικίνδυ-
νοι όταν συγκεντρώνονται μπροστά σε είσοδο 
συναυλίας. Αυτό κυρίως γίνεται γιατί δεν έχουν 
βρει τρύπες να περάσουν εντός της. Ή οι πορ-
τιέρηδες αρνούνται να τους κάνουν τη χάρη για 
ελεύθερη είσοδο. Σ’ αυτή την περίπτωση θεω-
ρούν καθήκον το ντου. Τότε έστω και για λίγα 
λεπτά της ώρας ο τσαμπουκάς είναι απαραίτητο 
κακό άσκησης του χόμπι τους. 

Κυνηγοι προςΚληςέων

Στις μέρες μας η κλισέ φράση παραγωγών του 
ραδιοφώνου: «Οι πέντε πρώτοι που θα τηλε-
φωνήσουν στο σταθμό τώρα θα κερδίσουν πρό-
σκληση για τη συναυλία του… τάδε» είναι πα-
ραπλανητικό φάλτσο. Πρέπει να λένε: «Οι τέσ-
σερις (όχι πέντε) πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν 
στο σταθμό τώρα θα κερδίσουν πρόσκληση στη 
συναυλία του… τάδε». Στα ερτζιανά εδώ και μή-
νες κυκλοφορεί ένας συγκεκριμένος ακροα-
τής, το όνομά του θα αποκαλυφθεί παρακάτω, 
με ταλέντο στον πρωταθλητισμό της γρήγορης 
τηλεφωνικής κλήσης. Το έχετε προσέξει; Σε 

κάθε ραδιοφωνική προσφορά προσκλή-
σεων για συναυλίες, όταν φτάνει η 
στιγμή ανακοίνωσης των κερδισμέ-
νων ακροατών ακούγεται πάντα το 
όνομα του Ορφέα Κερμελίδη. Πρό-

κειται για το γνωστό-άγνωστο, 
σταντ-μπάι γάτο έτοιμο να 

τηλεφωνήσει 24 ώρες 
το εικοσιτετρά-

ωρο, 7 ημέρες 
την εβδομά-
δα ,  σ ε  κάθε 
ραδιοφωνικό 
σ τα θ μ ό  π ου 
διανοείται να 
προσφέρει δω-

ρεάν προσκλή-
σεις σε ακροατές 

για λάιβ. Μα ποιος είναι 
τελικά ο ακαταμάχητος  
Κερμελίδης; Η ανακάλυψή 
του, πιθανά της συμμορίας 
που κρύβεται πίσω από το 
παραπάνω όνομα, είναι το 
επόμενο δημοσιογραφικό 
σκουπ συντακτών που α-
σχολούνται με τη συναυ-
λιακή πραγματικότητα και 
έως σήμερα αναλώνονται 

σε ένα, μόνο, θέμα. Να ανα-
κοινώνουν από τον Φεβρουά-

ριο συναυλίες που θα γίνουν τον 
Σεπτέμβριο ή ακόμα και αργότερα 

απ’ αυτόν. Η μυστηριώδης ικανότη-
τά του Κερμελίδη να είναι πανταχού 
παρών σε κάθε ραδιοφωνική προ-

σφορά για δωρεάν είσοδο σε συ-
ναυλία (και να βρίσκεται πάντα 
στην πρώτη πεντάδα) είναι κά-



28 A.V. 19 - 25 IOYNIOY 2014

γλώσσα στο κουντε-
πιέ, παπουτσιών Vans, 
το εφ’ όπλου λόγχη βλέμ-
μα έτοιμο για πολιτική δρά-
ση ανά πάσα στιγμή, είναι 
κάποια από τα στοιχεία α-
ναγνώρισής τους. Τα «τα-
γάρια» είναι η πιο κλάσικ 
κατηγορία θεατών μου-

σικής. Σεβασμός. Υπάρ-
χουν από τη δεκαετία 

του ’70. Το μακρύ μαλ-
λί στην Ελλάδα έχει γράψει 

χιλιόμετρα συναυλιακής πορείας. 
Τα «ταγάρια», όπου κι αν βρίσκο-
νται, τη Δευτέρα 23 Ιουνίου θα 
ανέβουν στη Θεσσαλονίκη για 
το λάιβ του Μανού Τσάο. Του 
Νταλάρα της Ισπανίας, δηλα-
δή. Αυτή η κατηγορία θεατών 
δεν ασχολείται με άλλα είδη 
μουσικής πλην του ρεμπέτικου 
(σταθερή αξία), του ισπανόφωνου (κυρίως) σκα, 
του πολιτικοποιημένου ροκ. Άγνωστο γιατί, 
αυτό το καλοκαίρι, αυτή η κατηγορία ενώ πε-
ριμένει ανυπόμονα τη συναυλία του Τσάο δεν 
επιδεικνύει ισόποσο ζήλο για εκείνη του πνευ-
ματικού της παππού Μπομπ Ντίλαν. 

τα μέταλλα 

Οι μέταλ συναυλίες έχουν το δικό τους ενδιαφέ-
ρον. Και η σχέση συγκροτημάτων-κοινού τους 
δικούς της κώδικες δεοντολογίας. Οι μεταλλά-
δες φορούν τζιν σωλήνα παντελόνια, σνίκερς 
μποτάκια και μπλούζες με στάμπες από διά-
φορες μπάντες. Έχουν μαλλί σαν του Ντιέγκο 
Μαραντόνα και στις συναυλίες τους η ποσό-

στωση γυναίκες-άνδρες γέρνει, εκνευριστικά, 
υπέρ των δεύτερων. «Εθνικό» ποτό τους είναι η 
μπίρα. Οι μεταλλάδες ζουν στο δικό τους κόσμο 
περηφάνιας. Και στη συνείδησή τους υπάρχουν 
δύο αξίες αδιαπραγμάτευτες. Πρώτον, θεωρούν 
πως η μουσική που προτιμούν κατέχει την pole-
position ποιότητας από όλα τα υπόλοιπα είδη 
μουσικής. Δεύτερον, θεωρούν πως καλός κιθα-
ρίστας είναι ο κιθαρίστας που τα ακροδάχτυλά 
του τρέχουν σε ταστιέρα κιθάρας με ταχύτητες 
που προσεγγίζουν την αυτανάφλεξή τους. Οι 
μεταλλάδες, ακόμα και αν δεν το παραδέχονται 
φανερά, έχουν δανειστεί πολλά από την πανκ-
ροκ συμπεριφορά. Ας πούμε το stage-diving. 
Δεν είναι δική τους επινόηση, άσχετα αν το 
αποθεώνουν σε συναυλίες και φεστιβάλ που 
τους αφορούν. Όπως και αν το δεις, ακόμα, οι 

μεταλλάδες υπήρξαν οι πιονιέροι της παγκο-
σμιοποιημένης μουσικής συμπεριφοράς. Ο 
Φινλανδός μεταλλάς ή εκείνος που ζει στο 
Κεντάκι δεν έχουν διαφορές σε σχέση με 
τον Έλληνα μεταλλά που ζει στον Ωρωπό, 
όταν διασκεδάζουν. Και οι τρεις τους, σε 
λάιβ, κουνούν τα μαλλιά με τον ίδιο τρόπο. 
Και οι τρεις τους πιστεύουν στην καλλιτε-

χνική ανωτερότητα της μουσικής που ακούν. 
Και οι τρεις τους θεωρούν πως η μπίρα είναι 
η δεύτερη μεγαλύτερη ανθρώπινη επινόηση. 

Προηγείται, εννοείται, η κατασκευή της ηλε-
κτρικής κιθάρας. 

Hipster

Έχουν πάψει να παίρνουν την πάρτη τους σο-
βαρά. Ήταν επόμενο. Η, μόνο, μόστρα δεν έχει 
ιδεολογικό υπόβαθρο. Ακόμα και αν στο φε-
τινό Ejekt πρώτη μούρη είναι οι «γκόμενοι» 
Kasabian, οι hipsters νιώθουν την καυτή ανά-
σα των κλαρινολεβεντών που αράζουν σε μπαρ 
της Σκουφά να ισοπεδώνει τη διαφορετικότητά 
τους. Πλέον πόσο μοναδικός μπορεί να νιώθει 
εκείνος που φορά βυσσινί ή κίτρινο σκελετό 
γυαλιών ηλίου; Η στάση ζωής «Λίγο Gay λίγο 
Guy» που τραγούδησαν οι Xaxakes ήδη από τις 
αρχές της δεκαετίας του 2000, πλέον δεν είναι 
hip. Το αν, τελικά, το φεστιβάλ  Ejekt ή το live 
των Thievery Corporation καταφέρουν να τους 
δώσουν το φιλί της ζωής είναι κάτι που θα γνω-
στοποιηθεί με τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου 
και μετά (γιατί το καλοκαίρι πάμε διακοπές). 

Το έχέΤέ προσέξέι; σέ κάθέ 
ράδιοφωνική προσφορά προ-

σκλήσεων για συναυλιεσ, όταν 
φτανει ή στιγμή ανακόινωσήσ 
των κερδισμενων ακρόατων 

ακόυγεται παντα τό όνόμα τόυ 
όρφεα κερμελιδή. 



Γιάννης ΠάλτόΓλόυ - Detox 
«Θα μου μείνει αξέχαστος ο Σεπτέμβρης 
του 2012. Βρέθηκα στο Νιου Τζέρσι για 
τον Μπρους Σπρίνγκστιν. Εκείνη την πε-
ρίοδο ο Μπρους είχε τα γενέθλιά του. Έ-
δωσε συναυλίες με εορταστικό setlist. 
Κάθε μέρα μαζί του ήταν διαφορετική. 
Σαν μεγάλα πάρτι. Ο κόσμος έρχονταν 
στο χώρο των συναυλιών από πολύ νω-
ρίς και έβλεπες να ψήνουν στο πάρκινγκ, 
κάτι που δεν βλέπεις στην Ευρώπη».
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Οι συναυλίες που  
Έλληνες διοργανωτές  

είδαν κάποια στιγμή στη  
ζωή τους και είπαν πως  

δεν θα τις ξεχάσουν ποτέ 
 (για τους δικούς τους λόγους).

LiV
eConFessions

τάςός τρυφων  DoleDrums 
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις τέσσερις εμ-
φανίσεις που έκλεισα για τους Ramones 
στο Ρόδον το 1989. Αν δεν κάνω λάθος 
ήταν το πιο πετυχημένο πακέτο συναυ-
λιών που έγινε ποτέ στο κλαμπ. Θυμάμαι 
πως ήμουν με τον Χρήστο τον Μιχαλάτο, 
ντράμερ στους Last Drive, όταν πήρα-
με την επιβεβαίωση από το συγκρότημα 
πως θα έρχονταν στην Ελλάδα. Εκείνο 
τον καιρό ήμασταν εντελώς ερασιτέχνες. 
Δεν είχαμε καν φαξ. Επικοινωνούσαμε με 
το μάνατζμεντ της μπάντας μέσω  τέλεξ. 
Τελικά οι τρεις από τις τέσσερις συναυλί-
ες ξεπούλησαν. Και από εκείνη που τελι-
κά δεν έγινε σολντ-άουτ περίσσεψαν κά-
που 100 εισιτήρια. Δεν θυμάμαι αν ήταν 
η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη ή η τέταρτη 
βραδιά, μία όμως από τις εμφανίσεις της 
μπάντας ήταν άκρως επεισοδιακή. Ένας 
τύπος, την ώρα που οι Ramones ήταν 
στη σκηνή, πέταξε δυναμιτάκι. Η μπάντα 
τρόμαξε από το θόρυβο. Έφυγε από τη 
σκηνή στη μέση κομματιού. Και ο Μαρκ 
Ραμόουν έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο 
στο κοινό. Στα παρασκήνια η μπάντα ή-
ταν έξω φρενών. Εμείς δεν είχαμε ιδέα 
από διοργάνωση συναυλιών, ήμασταν ε-
ντελώς ψαρωμένοι. Εγώ είχα τρελαθεί, η 
καρδιά μου βαρούσε σαν τρυπάνι. Για να 
γίνουν εκείνες οι συναυλίες είχα δανει-
στεί χρήματα. Δεν μπορούσα να πω λέξη. 
Τη λύση έδωσε ένα παιδί που τότε σπού-
δαζε ιατρική και τον είχαμε προσλάβει 
οδηγό της μπάντας. Τη στιγμή που απει-
λούνταν σύρραξη στο κλαμπ εκείνος δι-
ατήρησε την ψυχραιμία του. Το συγκρό-
τημα έλεγε πως έπρεπε να συλληφθεί 
εκείνος που πέταξε το δυναμιτάκι στη 
σκηνή. Εγώ σκεφτόμουν πως θα τρώγα-
με ξύλο. Πως η μπάντα θα ακύρωνε την 
εμφάνισή της. Πως θα έπρεπε να πουλή-
σω ό,τι είχα και δεν είχα για να τους ξε-
πληρώσω. Εκείνες οι εποχές ήταν άγριες. 
Τελικά εκείνος ο τύπος πήρε το μικρόφω-
νο. Και είπε άλλα απ’ εκείνα που του είχαν 
πει να πει στο κοινό οι Ramones. Έπαιξε 
θέατρο. Φαινόταν οργισμένος την ίδια 
στιγμή που παρακαλούσε τους θεατές να 
ηρεμήσουν. Τελικά η μπάντα συμφώνη-
σε να ολοκληρώσει τη συναυλία και εγώ 
πήγα σπίτι μου αρτιμελής».

Πάςχάλης Μόυχτάριδης 
on stage 
«Σήμερα, κάνοντας μια αναδρομή στο πα-
ρελθόν, επιστρέφω στο 2001. Όταν διορ-
γανώσαμε το πρώτο φεστιβάλ  Womad 
που έγινε στην Ελλάδα. Ήταν ένα όνειρο 
να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Η ερώτηση 
ποιο ήταν το αξέχαστο λάιβ της ζωής μου 
σηκώνει διαφορετικές απαντήσεις, ανά-
λογα με την εποχή που γίνεται. Και δεν 
θέλω να απαντήσω την ερώτηση διαλέ-
γοντας δική μας παραγωγή. Η συναυλία 
που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν ένα φεστι-
βάλ που έγινε στο Hyde Park στις 27 Ιου-
νίου 2010 του Λονδίνου. Headloner ήταν 
Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Το φεστιβάλ είχε ακό-
μα δύο ονόματα που αγαπώ πολύ. Τους 
Crosby, Stills & Nash και τον Έλβις Κοστέ-
λο. Δεν είχα δει ποτέ λάιβ τον Πολ Μάκ-
Κάρτνεϊ. Ήταν ο αγαπημένος μου καλλι-
τέχνης από μικρός. Είτε με τους Μπιτλς 
είτε με τους Wings είτε σόλο, θεωρούσα 
πως ήταν ένας από τους σημαντικότε-
ρους καλλιτέχνες που πέρασαν ποτέ από 
την ποπ μουσική. Ήθελα πολύ να τον δω. 
Το έκανα σε ηλικία 54 ετών. Στη σκηνή ο 
ΜακΚάρτνεϊ είχε απίστευτη δυναμική. Τα 
κομμάτια που ερμήνευσε, από την εποχή 
των Μπιτλς στο σήμερα, με ενθουσίασαν. 
Σ’ εκείνη τη συναυλία είχα πάει με τον α-
δελφό μου. Κάνουμε πολύ καλή παρέα. 
Θυμάμαι πως πριν τη συναυλία είχαμε 
στηθεί στην κεντρική πύλη του φεστι-
βάλ ψάχνοντας εισιτήρια. Καταφέραμε 
να αγοράσουμε κάποια στη μισή τιμή της 
αρχικής. Τι άλλο; Δεν θα ξεχάσω και την 
εμφάνιση του Κοστέλο. Ήταν ο άτυχος 
της βραδιάς. Εμφανίστηκε την ίδια στιγ-
μή που η εθνική Αγγλίας έχανε από την ε-
θνική Γερμανίας 1-4. Τα αγγλόνια τα είχαν 
παίξει. Χειροκροτούσαν τον καλλιτέχνη 
την ίδια στιγμή που έκλαιγαν για την ήτ-
τα τους. Επιστρέφοντας στο φανταστι-
κό λάιβ του ΜακΚάρτνεϊ, που αν θυμάμαι 
καλά είχε τρία ανκόρ, θέλω να πω πως 
η σχέση μου μαζί του είναι διαρκής. Και 
γούσταρα πολύ που στη σκηνή δεν ήταν 
τίποτε άλλο παρά ο εαυτός του. Ναι, το 
λάιβ του θα μου μείνει αξέχαστο».

νάνά τράντόυ 
Di Di music 
«Ήταν 2011 όταν οργανώσαμε τις συ-
ναυλίες “The Wall” του Roger Waters στο 
κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού Σταδίου. 
Θα θυμάμαι για πάντα τη δεύτερη βραδιά 
(των εμφανίσεών του) όχι για τους προ-
φανείς λόγους που συνήθως προβάλλει 
ένας παραγωγός συναυλιών. Επαγγελ-
ματικά όλα είχαν πάει καλά. Η παραγωγή 
ήταν αψεγάδιαστη. Ο Waters είχε επιλέξει 
να κινηματογραφήσει τις συναυλίες του 
στην Αθήνα και αυτό ήταν μεγάλη τιμή για 
μας. Εγώ όμως μένω σ’ εκείνη τη βραδιά 
γιατί αισθάνθηκα για πρώτη φορά, μετά 
από χρόνια, απελευθερωμένη να απο-
λαύσω ζωντανά ένα άλμπουμ που λάτρε-
ψα. Ακούγοντας τον Waters στη σκηνή 
ξεχάστηκα. Ταξίδεψα στις μέρες που ή-
μουν έφηβη και η μουσική έδινε νόημα 
στη ζωή μου. Αισθάνθηκα θεατής συναυ-
λίας, όχι διοργανωτής της. Το λάιβ για το 
οποίο μιλώ, έγινε 9 Ιουλίου. Και 9 Ιουλίου 
έχω γενέθλια. Η μουσική που άκουσα τό-
τε ήταν ένα από τα καλύτερα δώρα που 
πήρα ποτέ στη ζωή μου».

δηΜητρης ΒόΓλης
stereomatic ProDuctions
«Τέσσερις ήταν οι συναυλίες που θα θυ-
μάμαι για πάντα και τις θεωρώ σημεία 
αναφοράς στη ζωή μου. Πιστεύω πως η 
καλύτερη συναυλία που είδα ποτέ ήταν 
αυτή των Chumbawamba το 1994 στην 
Αγγλία, κάπου έξω από το Birmingham. 
Είχαν μόλις κυκλοφορήσει το “Anarchy”, 
για μένα ένα από τα καλύτερα άλμπουμ 
όλων των εποχών, και στη σκηνή η ε-
νέργεια της μπάντας, ο τρόπος που αλ-
ληλοεπιδρούσε με το κοινό, ήταν κάτι 
συγκλονιστικό. Ένιωσα πως έβλεπα μια 
αυθεντική punk πρόζα 8 φίλων που ε-
ναλλάσσονταν στα όργανα και στα φω-
νητικά. Στην ίδια κατηγορία ενέργειας 
και αλληλοεπίδρασης με το κοινό θα τα-
ξινομούσα και τη συναυλία των Thievery 
Corporation στον Λυκαβηττό το 2005. 
Είναι τεράστια μπάντα, δίνει εκπληκτι-
κές συναυλίες. Και δεν θα συγχωρούσα 
τον εαυτό μου αν δεν έκανα αναφορά 
στην συναυλία των Carter USM το 1991 
(αν θυμάμαι καλά) στο Ρόδον, όπως και 
του Marc Almond το 1999 στον Μύλο στη 
Θεσσαλονίκη. Τις λάτρεψα όλες». A
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ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΕΝ 
LEFKO FESTIVAL 
Το Main Stage του En 
Lefko Festival έχει κυρί-
ως το «eighties μενού». 
Το Dance Stage φέτος 
μετακομίζει στην ειδικά 
διαμορφωμένη αίθου-
σα Δ12 με video maping 
και installation show.Το 
5|25 Stage φιλοξενεί τα 
ονόματα που πέρασαν 
από τα live sessions του 
Εν Λευκώ 87.7.

Πρόγραμμα

20/6: Main Stage // Karuan & 
Band (19.30) Hooverphonic 
(20.45) Simple Minds (22.30) 
525 Stage//Egg Hell (19.00) 
Wedding Singers (20.20) Baby 
Guru (21.55) 
Dance Stage//Blue Lagoon 
(00.00), Mike Simonetti (01.00) 
Bottin (02.00)

21/6: Main Stage// Nick 
Waterhouse (19.30) Gramatik 
(21.00) Boy George (22.40)
525 Stage//Amani (18.30) 
Angelika Dusk (19.00) Marietta 
Fafouti (20.30) Jessica 6 (22.10)
Dance Stage// NTEIBINT (00.00) 
Aeroplane (01.00) Alex Gopher 
(03.00) 
 
Προπώληση: œ35 (1 μέρα), œ 60 
(διήμερο), ανέργων œ 25 από 
Public, παιδιά κάτω των 7 ετών 
free, œ 37 (ταμείο). Public, Ιανός, 
Παπασωτηρίου, Seven Spots, 
Τεχνόπολις, viva.gr,  public.gr

Είμαστε μια ανάσα πριν την έναρξη του En Lefko Festival. 

Όλοι περιμένουν με ανυπομονησία κάτι διαφορετικό. Την 

περσόνα του Boy George, τη νοσταλγική αύρα των Simple 

Minds, την danceteria των Aeroplane, το rhythm & blues του 

Nick Waterhouse… Αλλά και την εξωστρέφεια της Marietta 

Fafouti, τις εμμονές των Baby Guru ή τα ρεμίξ του Ντέιβιντ. 

Σε τρία διαφορετικά stages, με τη δική τους ταυτότητα το 

καθένα. Λίγο πριν το Φεστιβάλ του Εn Lefko πατήσει start, 

ρωτήσαμε την ιδιοκτήτρια της Frontstage και του σταθμού 

Εν Λευκώ Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου να μας αποκαλύψει 

ποιο όνομα ανυπομονεί να δει η ίδια, και να μας μιλήσει για το 

φετινό line up και τους μελλοντικούς της στόχους.

Σε τι διαφέρει το En Lefko από τα φεστιβάλ της Αθήνας; 
Καταρχάς το φεστιβάλ του En Lefko είναι μια προέκταση του 

ραδιοφωνικού σταθμού Εν Λευκώ 87.7. Όπως και ο σταθμός 

έτσι και το φεστιβάλ διαφέρει από τα άλλα με τις μουσικές ε-

πιλογές του και την άποψή του. Σκοπός είναι να παρουσιάσει 

με ποικίλο και ακομπλεξάριστο τρόπο μια καλοζυγισμένη 

επιλογή από σημερινά μουσικά ρεύματα, μαζί με αγαπημένα 

classics που άφησαν ιστορία. Έτσι, πάμε στο κέντρο της πό-

λης μας και στήνουμε 3 stages το καθένα με τη δική του δυνα-

μική και άποψη (το main με τους classic ξένους καλλιτέχνες, 

το 5/25 stage με τους Έλληνες μουσικούς και το dance stage 

με φρέσκους DJs του σήμερα και οπτικοακουστικό show). 

Παρονομαστής στο φεστιβάλ και το ραδιόφωνο είναι πάντα 

η ποιότητα, από τους καλλιτέχνες μέχρι την παραγωγή.

 

Πώς διαμορφώθηκε το φετινό line up; Το μάντρα του Εν 

Λευκώ είναι πως αγαπάμε τα classics και θέλουμε να πα-

ρουσιάζουμε μόνο καλή νέα μουσική. Αυτό το συνδυασμό 

επιδιώκουμε από το ραδιόφωνο μέχρι και το φεστιβάλ μας. 

Βέβαια, όλα αυτά εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των 

καλλιτεχνών on tour τον κάθε χρόνο, την αμοιβή τους, που 

πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται στο μικρότερο και απαι-

τητικότερο κοινό της Ελλάδας, και φυσικά το συναυλιακό 

ανταγωνισμό εντός και εκτός συνόρων.

 

Έντονη είναι και η παρουσία της σημερινής ελληνικής 
σκηνής. Ποια η άποψή σας για αυτήν και πόσο σημαντι-
κό ρόλο θα παίζει στη ροή του σταθμού, ποια θα είναι η 
ευρύτερη στήριξή της από τον En Lefko; Για όλους στην 

εταιρεία, κι εμένα προσωπικά, ένα από τα μεγαλύτερα πράγ-

ματα που μας τράβηξαν στο χώρο είναι η ανάδειξη και υπο-

στήριξη νέων Ελλήνων καλλιτεχνών, που πρέπει να είναι και 

ένας από τους πρωταρχικούς στόχους ενός ραδιοφώνου. 

Εμείς στον 87.7 εδώ και 2 χρόνια έχουμε αρχίσει το θεσμό 

των «5/25 live sessions», όπου φέρνουμε νέους καλλιτέχνες 

(κατεξοχήν Έλληνες, αλλά και ξένους) για 5 λεπτά συνέντευ-

ξη με την Κάφκα και 25 λεπτά live στο ειδικά διαμορφωμένο 

stage στο κτίριο των γραφείων μας. Μετράμε μέχρι στιγμής 

5 σεζόν και 44 καλλιτέχνες ήδη, και πολλές χιλιάδες views 

στο Youtube από τη βιντεοσκόπηση και προβολή των «5/25 

sessions». Γι’ αυτό το λόγο, όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ένα 

από τα 3 stages αφιερώνεται στους καλλιτέχνες του «5/25».

 

Πώς φαντάζεστε το μέλλον του En Lefko; Πιο χωμένο 

μέσα στην πόλη, ακόμα πιο local στις δράσεις του και φέρ-

νοντας τις πιο ωραίες τάσεις απ’ έξω, μουσικές και μη. Με πιο 

πολλούς ανθρώπους να αποκτούν την περιέργεια που έχου-

με κι εμείς για την επόμενη τάση, την επόμενη ανατροπή και 

το next best thing από τη μουσική μέχρι τα events.

 

 Ποια είναι τα ονόματα που ανυπομονείτε να δείτε; Simple 

Minds, δαγκωτό! Tους είχα δει όταν ήμουν 11 στο Περιστέρι 

με τον πατέρα μου και θυμάμαι πως προσπαθούσα να σηκω-

θώ στις μύτες των ποδιών μου για μια φευγαλέα ματιά του 

Jim Kerr. Πάλι καλά, από τότε μέχρι σήμερα ψήλωσα, οπότε  

τώρα θα είναι πιο εύκολα!

 

Θεωρείτε ότι το ελληνικό κοινό είναι δεκτικό σε φρέσκα 
νέα ονόματα ή χρειάζεται πάντα μια ισορροπία με κλασι-
κές επιλογές που γνωρίζει και αγαπά; Διάβαζα πρόσφατα 

στο «Consequence of Sound» πως γενικά και όχι μόνο στην 

Ελλάδα οι promoters που κάνουμε αυτή τη δύσκολη και με 

πολύ ρίσκο δουλειά θέλουμε να έχουμε τους φρέσκους καλ-

λιτέχνες, αλλά πρέπει ακόμα και στα πιο μεγάλα και εδραιω-

μένα φεστιβάλ να υπάρχουν και οι κλασικές επιλογές/κρά-

χτες που αντιστοιχούν σε κάθε χώρα για να μπορούν να «κου-

νάνε εισιτήρια». Άρα πρόκειται για μια ευρύτερη αλήθεια: για 

να γίνονται αυτά τα φεστιβάλ είναι απαραίτητη συνθήκη η 

ισορροπία μεταξύ κλασικών και φρέσκων ονομάτων. ●

Simple mindS, 
δαγκωτό! Tόυς 
είχα δεί όταν 
ήμόυν 11 ςτό 
Περίςτερί με τόν 
Πατερα μόυ καί 
θυμαμαί Πως 
ΠρόςΠαθόυςα 
να ςήκωθω ςτίς 
μυτες των 
Πόδίων μόυ. 



ΠΑΝΙΚΟβΑΛ των 500 
➜ panikoval500@gmail.com

● ● ● Βλέπω το line-up του En Lefko Festival 2014 σαν ένα λεξικό του 
σημερινού ήχου, ελληνικού και ξένου, ένα έξυπνο, καλοσχεδιασμένο 
«all about» αυτού που λένε μουσική του τώρα, οι πιο πολύβουες γει-
τονιές της pop/rock/dance κουλτούρας. Και ξαφνικά σταματάω σε 
δύο ονόματα: η ιδανική, τελική πινελιά που ολοκληρώνει το προφίλ 
της διήμερης γιορτής στην Τεχνόπολη – τα 80s. Simple Minds και Boy 
George.

● ● ● Ένα δροσερό σφρίγος, περνάει φευγαλέα από τη σπονδυλική 
στήλη. Ακριβώς όπως τότε που, προδομένοι από το punk που είχε 
ξεπουληθεί και ξεσκίσει τις ίδιες του τις σάρκες, βλέπαμε (μέσα από το 
ομορφότερο φετίχ που πέρασε ποτέ από τα χέρια μας: τα περιοδικά) τη 
νέα εποχή να ψάχνει πρόσωπο και ήχο. Είχαν αρχίσει να ακούγονται τα 
πρώτα bleeps και dubs. Ξέραμε ότι θα χρειαζόμασταν πολύ ηλεκτρισμό 
και νέους ορίζοντες.

● ● ● Ο transformer όλου του συστήματος ήταν ο ενδιάμεσος των ή-
χων και των δεκαετιών, ο David Bowie. Οι Simple Minds πήραν το όνο-
μά τους από τους στίχους του «Jean Genie» (…He’s so simple minded / he 
can’t drive his module…) και ο Boy George, με όλο τον πολύχρωμο θίασο 
στον οποίο ανήκε, ασπάστηκε τυφλά την ενδυματολογική τρέλα και 
τις θεατρικές εναλλαγές ρόλων του Ψηλού Λευκού Δούκα. Άσχετα αν 
μετά, η σκηνή αυτών των Blitz Kidz κατηγόρησε τον Bowie ότι τους έ-
κλεβε τις ιδέες των κοστουμιών…  Η εποχή άλλαζε. Από τα βιολιά και τα 
keyboards της σχολής «Γλασκώβης» οι Simple Minds κυκλοφόρησαν το 
1979 το αριστουργηματικό «Real to Real Cacophony», ένα πραγματικό 
soundtrack των μεγάλων πόλεων – μία συνθήκη που από κει και πέρα 
θα χαρακτήριζε το περιεχόμενο της μουσικής τους: αστικοί ορίζοντες, 
μεγάλα κτίρια, μουσική για αεροδρόμια. Τολμηρά ξανασχεδίασαν την 
ενήλικη pop με αρχιτεκτονικούς συνειρμούς, σαξόφωνα και dub, αντι-
συμβατικούς ρυθμούς, μίνιμαλ μελωδίες και υψιπετή φωνητικά σαν να 
στρώνουν το τοπίο για τους επερχόμενους parkouristas.

● ● ● Politix and Dance. Όλα έμοιαζαν να απογειώνονται. Το σχήμα 
των ανθρώπων εκείνη τη δεκαετία ήταν ένα ανάποδο τρίγωνο. Να 
στηρίζεται στην κορυφή του, στο ένα μόνο σημείο που το κρατούσε 
σε επαφή με τη γη. Τα παπούτσια ήταν κι αυτά μικρά, μυτερά, μποτάκια 
ή τεράστιοι κόθορνοι που σε ανέβαζαν 16 πόντους πιο πάνω. Κι από 
πάνω οι δύο τεράστιες γωνίες του τριγώνου – οι βάτες. Αεροδυναμι-
κά κουρέματα και φλούο χρώματα να σβήνουνε με αερογράφο. Όλα 
έμοιαζαν εφικτά, τα συνθήματα στα μπλουζάκια είχαν θετική ενέργεια: 
Choose Life. Frankie Says Relax. New Balance. Forever Young. Οι Simple 
Minds έπαιζαν μαζί με τον Peter Gabriel. Ηχογραφούσαν το «Mandela 
Day». Μαζί τους εμφανιζόταν ο Bono. Η εποχή της μεγάλης αρένας και 
των σόου-υπερπαραγωγη είχε αρχίσει: «Don’t you forget about me». 
Μόνο με αυτό το κομμάτι τους δέχτηκε η Αμερική.

● ● ● Και παράλληλα, οι μεγάλες πόλεις αποκτούσαν νησίδες ευφορί-
ας και άποψης. Το Clubland είχε αρχίσει. O gay ακτιβισμός άρχισε να 
απαρνιέται στερεότυπα και να οδηγείται σε μία πλήρη απελευθέρωση 
αυτοέκφρασης. Από τα «κουνελάκια των γυμναστηρίων» μέχρι τους 
«κλώνους» (μουστάκι, καρό πουκάμισο, τζιν) και από τις μαχητικές 
λεσβίες που άρχισαν να διοργανώνουν τα πρώτα μαζικά Pride μέχρι 
τα εξωφρενικά παγώνια της μόδας που θα έκαναν τους δρόμους τη 
σοβαρότερη πασαρέλα δημιουργικότητας και τρέλας που δεν θα μπο-
ρούσε να σκεφτεί κανένας σχεδιαστής στα σαλόνια της υψηλής μόδας. 
Μαζί με τα στερεότυπα άρχιζαν να πέφτουν και οι μουσικές παρωπίδες. 

Τα στούντιο και οι νέες συνθήκες ηχογράφησης, το 
μπέρδεμα των τάσεων, των φύλων και των επιρροών έ-

ριξε κάθε μουσικό ταμπού και η μαύρη μουσική (πάντα 
αυτός ο καταλυτικός παράγοντας) μπήκε στο μυαλό και 
στις δισκοθήκες των DJs. Από funk μέχρι reggae, από τη 

soul της Φιλαδέλφεια μέχρι την disco του Moroder, από 
τα λάτιν μέχρι την τζαζ. Μπορούσες να φοράς ό,τι θέλεις 

και να στριφογυρίζεις με τις ώρες μπροστά στον καθρέ-
φτη, μαζί με τον αγαπημένο σου δίσκο –ωπ, και το πρώτο 
cd– που γύριζε σε τρελές στροφές.

● ● ● Ο Boy George, στην πρώτη αυτοβιογραφία του 
που υπέγραφε μαζί με τον Spencer Bright, «Take It 

Like a Man» (Harper Collins, 1995), έγραφε:  

«Όταν έκλεισαν το Blitz και το Hell, το φθινόπωρο 
του 1980, ο Steve Strange άρχισε να εμφανίζεται 

στο Venue, ένα παλιό dance-hall που ήταν πολύ μεγάλο για να γεμίζει. Το 
πρώτο βράδυ πήγαμε όλοι αλλά μετά, όταν ούτε αυτό άντεξε κι έκλεισε, 
αρχίσαμε τις κακίες. Τότε ο Chris Sullivan και ο νέος του φίλος, ο Graham 
Ball, άνοιξαν το Le Kilt στην Greek Street, με μουσική funk και Latin, οι πρώ-
τοι που έπαιζαν αυτή τη μουσική που σύντομα θα γινόταν η επόμενη τρέ-
λα. Σαν τα πρόβατα τρέχαμε στις συναυλίες να τσεκάρουμε αυτό το next 
big thing, σε συγκροτήματα όπως οι Spandau Ballet, οι Blue Rondo à la 
Turk, οι Funkapolitan. Νοίκιαζαν καράβια και εγκαταλελειμμένους κινημα-
τογράφους για να κάνουν συναυλίες σαν happenings. 
Οι μόδες τότε ήταν νοσταλγικές και θεατρικές: κορίτσια showgirls, κορί-
τσια του Dior, ψηλά καπέλα και σακάκια με ουρά, κιλτ φούστες και ρόμπες 
σαν ράσα. Ο Malcolm McLaren και η Vivienne Westwood παρουσίαζαν τη 
νέα τους πειρατική συλλογή, αν και το στιλ πειρατής το είχαμε πρω-
τοδεί στο σόου της αποφοίτησης ενός designer, σπουδαστή στο 
St.Martin’s College, του Rifat Ozbek. Εγώ το μόνο που άντεχα οικο-
νομικά να φοράω τότε ήταν ένα καπέλο, ένα μακρύ φουλάρι και 
ένα πατσαβουριασμένο t-shirt που δεν έβγαζα ποτέ από πάνω 
μου. Ο καθένας είχε άλλη άποψη για το πού πηγαίνει η μόδα. Οι 
Spandau Ballet είχαν ένα ρομαντικό look τύπου Higlands που τους 
είχε σχεδιάσει ο Simon Withers. Οι Blue Rondo à la Turk εμφανίζονταν 
σαν Λατίνοι γκάνγκστερς με zoot suits –κοστούμια με φαρδιά παντε-
λόνια, στενά σακάκια με τεράστιους ώμους– και γενάκι goatee. Οι αλη-
θινές θεότητες εκείνης της σκηνής όμως ήταν στο κοινό, που έπαιρναν 
στοιχεία από αυτά που έβλεπαν να φορούν τα συγκροτήματα αλλά πάντα 
είχαν να προσθέσουν κάτι δικό τους. Τύποι όπως η Clare Με Το Μαλλί που 
φορούσε κρινολίνα με μπούκλες dreadlocks και αφρικάνικα κοσμήματα και, 
φυσικά, ο Philip που ήταν σίγουρο ότι πάντα θα φορούσε κάτι που κανένας 
άλλος δεν θα είχε σκεφτεί.
Εγώ έφτιαχνα ένα διαφορετικό look κάθε βράδυ. Το δωμάτιό μου ήταν σαν 
καμαρίνι στα παρασκήνια της όπερας Mikado. Λάτρευα το στιλ της Άπω Ανα-
τολής: κιμονό με μέικ-απ γκέισας, ψάθινα καπέλα διακοσμημένα με φρούτα, 
λουλούδια και πουλιά, και, θανατηφόρα λεπτομέρεια, παπούτσια πλατφόρ-
μες και ένα μεγάλο κινέζικο παρασόλι. Το βάψιμο του προσώπου μου 
ήταν μία ιεροτελεστία που κρατούσε ώρες. Πρώτα έ-
βαζα τη βάση και την πούδρα, μετά 
έπινα ένα φλιτζάνι τσάι μέχρι 
να στρώσει. Τα φρύδια 
μου ήταν ξυρισμένα κι 
έτσι μπορούσα να 
τους δίνω ό,τι 
έκφραση και 
κατεύθυνση 
ήθε λα . Τη 
σ κ ι ά  τ ω ν 
ματιών 
τ ην  έβ α -
ζ α  μ ε  τ α 
δάχτυλα, 
γ ι α τ ί  δ ε ν 
είχα χρήματα 
για να αγοράσω 
βουρτσάκια. Όλα 
τα έκανα από ένστι-
κτο. Τελευταία πάντα 
έμπαιναν τα μαλλιά, το 
καπέλο και τα σκουλαρί-
κια. Και μετά στριφογύρι-
ζα μπροστά στον καθρέφτη 
για ώρες». A
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

Info

Οι Simple 

Minds παίζουν στις 

20/6 και ο Boy George 

στις 21/6 στο En Lefko 

Festival 2014 στην 

Τεχνόπολη του Δήμου 

Αθηναίων. Για το πλήρες 

πρόγραμμα: http://

enlefkofestival.gr

En Lefko Festival  2013
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Οι κυλιόμενες σκάλες του μετρό συ-

νεχίζουν να βγάζουν στην πλατεία 

ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας. 

Παρέες από καινούργιους ή στα-

θερούς θαμώνες, μέχρι κι εκείνους 

τους παλιούς που όσο και αν άλλα-

ξαν γειτονιά διασκέδασης πάντα γυ-

ρίζουν σε ένα από τα πρώτα αγαπη-

μένα τους στέκια – οι παλιές αγάπες 

ποτέ δεν πεθαίνουν.

Ένα χωνευτήρι. Εδώ χωρούν οι πάντες 
και τα πάντα. Δεν απαγορεύεται κανέ-
νας και τίποτα – εκτός ίσως από αυτούς 
που πάσχουν από αγοραφοβία. Πιτσι-
ρικαρία, φοιτητές και παιδιά της βιο-
πάλης, τρέντι φάτσες, στρέιτ και γκέι, 
mainstream καλοφαγάδες, συναυλια-
κές φυλές, μεγάλοι και μικροί βρίσκουν 
αυτό που τους χωρίζει και τους ενώνει. 
Ίσως να μην μπόρεσε να αλλάξει πρό-
σωπο –ας όψεται η οικονομική κρίση– 
και τα λοφτ να μην κατόρθωσαν να εξο-
ρίσουν τους παλιούς γείτονες, έτσι ώστε 
η οικοδομική γεωγραφία να κρατάει 
ακόμα χρώμα παρελθόντος, η ανθρω-
πογεωγραφία των θαμώνων όμως είναι 
αυτή που αλλάζει συνεχώς το μακιγιάζ 
της γειτονιάς. 
Φυσικά οι σταθερές πάντα είναι εδώ: τα 

πομακάκια που παίζουν και οι γονείς 
με τις ψησταριές και τις καρέκλες στο 
δρόμο για τα νέα της ημέρας. Οι παρά-
νομοι ελιγμοί των οδηγών. Οι πλανό-
διοι μικροπωλητές, λες και τελούν χρέη 
διοδίων, στο τέρμα της μιας σκάλας του 
μετρό. Το τρένο και οι… σεισμικές δο-
νήσεις του. Τα γκράφιτι σε τέτοιο βαθ-
μό που πλέον θα θεωρείται «υπογραφή 
τέχνης» ο άδειος τοίχος. Οι μπίρες στο 
χέρι. Η καλύτερη θέα από ταράτσα… 

απο τα συνεργεια 
στη νυχτερινη ζωη

Αν και θεωρείτο υποβαθμισμένη πε-
ριοχή, με χαμηλή εγκληματικότητα 
ωστόσο, η πρώτη αλλαγή ήρθε με την 
«είσοδο» των οικογενειών από τη Βό-
ρεια Ελλάδα γύρω στα 1960, ανοίγοντας 
μικρά καφενεία στην περιοχή παράλ-
ληλα με τη σταδιακή ανάπτυξη συνερ-
γείων αυτοκινήτων, φαναρτζίδικων και 
μικρών καταστημάτων ανταλλακτικών, 
μας λένε παλιοί κάτοικοι. Η δεύτερη και 
σαφώς μεγαλύτερη αλλαγή ήρθε στις 
αρχές του 21ου αιώνα, καθώς οι παλιοί 
οίκοι ανοχής άρχισαν να μετατρέπονται 
σε μπαράκια, καφετέριες και μικρά ε-
στιατόρια ελκύοντας αρχικά κόσμο που 
αγαπούσε τους underground χώρους 

και το ξενύχτι. Από εδώ έχει περάσει 
η δεύτερη φάση του Mad Club με τα 
πιο εναλλακτικά ονόματα της british 
pop, του alternative rock, της punk και 
του garage να κάνουν περατζάδα από τα 
decks του, αλλά και το Alley Cat με το 
ατελείωτο κέρασμα «σφηνακίων» στους 
θαμώνες και τις μπόμπες (τα τοστ) που 
έβγαιναν τα ξημερώματα πάνω στο μπαρ 
έτσι ώστε να μπορείς να συνεχίσεις να 
πίνεις μέχρι τελικής πτώσης. Εδώ στέ-
κει ακόμα το Hoxton, οι 45 μοίρες με τις 
καλοκαιρινές προβολές στην ταράτσα, 
το θέατρο Χυτήριο (ήταν όντως κάποτε 
το Χυτήριο), η Ταινιοθήκη και το θερινό 
Λαΐς, η μουσική σκηνή White Noise και 
οι πολυάριθμες σχολές χορού, το Τώρα 
Κ44 που κάποτε ήταν συνεργείο αυτο-
κινήτων δίπλα σε ένα τουρκικό καφε-
νείο, αλλά και το Socialista που κάποτε 
ήταν το μαγαζί που πήγαινες ξημερώ-
ματα για ένα τελευταίο ποτό μαζί με το 
προσωπικό από τα υπόλοιπα μαγαζιά 
που έκλειναν νωρίτερα λίγο πριν κα-
ταλήξεις για «βρώμικο» στους Κοτο-
πουλάδες ή στην πλανόδια καντίνα. Η 
τρίτη αλλαγή ήρθε με το μετρό, καθώς 
ο σταθμός «Κεραμεικός» έφερε πια όλη 
την Αθήνα και άλλαξε τελείως την εικό-
να της γειτονιάς.  

Της ΕλΕονώρας ΒΕρυκοκίδη 
Φωτό: ΒαγγΕλης ΤαΤςης
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Το café bar club που είναι γεμάτο 7 ημέρες της εβδομάδας. Για τον υπέροχο χώρο του, που 
το βράδυ ανοίγει από πάνω και μεταμορφώνεται σε αυλή, δίνοντάς σου την αίσθηση ότι 
βρίσκεσαι σε νησί. Για το ατελείωτο κέφι του και τις θεματικές βραδιές:  Κάθε Τρίτη R’n’B, κάθε 
Πέμπτη ελληνική βραδιά, κάθε Κυριακή από τις 6 το απόγευμα πάρτι I love Sunday’s όπου δεν 
πέφτει καρφίτσα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο mainstream επιλογές, από πολύ γνωστούς 
dj’s της Αθήνας. Για την ταράτσα του που προσφέρεται για πιο lounge καταστάσεις (με ένα κο-
κτέιλ μπαρ). Για τα ποιοτικά πιάτα και σνακ που έχει, όπως burgers, σάντουιτς και σαλάτες. Για 
τα τραπεζάκια του μπροστά στην περατζάδα. Για την άψογη εξυπηρέτηση. Ένα πολύ φιλικό 
και προσεγμένο μαγαζί, που θα ζητήσει και από εσένα την ίδια συμπεριφορά. 
Βουτάδων 52, 210 3476856, fb: whysleepbar W
hy

 Sl
ee

p
Από τα πιο παλιά μπαράκια στο Γκάζι, αγαπήθηκε από την 
πρώτη στιγμή για το ύφος της μουσικής που προωθούσε, 
τα χειμωνιάτικα λάιβ στο ισόγειο και τα καλοκαιρινά βράδια 
στην ταράτσα, παρέα με δροσερά κοκτέιλ και αίσθηση που 
σε μετέφερε νοερά σε κάποιο νησί. Θα μπορούσε κανείς να 
πει ότι συμπυκνώνει όλη την κουλτούρα της περιοχής σε ένα 
μικρό χώρο, όπως άλλωστε υποδηλώνει τόσο το όνομά του 
αλλά και η διακόσμηση του εσωτερικού του χώρου. Αν και 
υπήρξαν εποχές που η Τριπτολέμου θύμιζε μικρό Μπουρ-
νάζι, εκείνο έστεκε πάντα εκεί, χωρίς να χάσει ούτε μέρα το 
χαρακτήρα του. Φέτος, διανύοντας αισίως το 16ο χρόνο της 
ύπαρξής του, ανοίγει και πάλι την ταράτσα του και μας υπο-
δέχεται με Μαργαρίτες και Daiquiri από τον Γιάννη Κλεισού-
ρα, ενώ εγκαινιάζει και το Γκαζόν ακριβώς απέναντι. 
Τριπτολέμου 31, 210 3460901

γκ
αζ

ακ
ι

19 - 25 IOYNIOY 2014 A.V. 33 



Το πρώτο μοριακό bar στην Ελλάδα θα σου προσφέρει κοκτέιλ που δεν 

έχεις ξαναπιεί. Σε στερεή μορφή ή σε αφρό, για παράδειγμα. Θέλεις κι 

άλλη καινοτομία; MoMix App για ios και android που ανακαλύπτει ποιο 

κοκτέιλ σου ταιριάζει, απαντώντας σε ερωτήσεις και ανακινώντας το κι-

νητό σαν shaker. Όλα φτιάχνονται μπροστά σου. Και μετά απολαμβάνεις 

σε μια από τις πιο ιδιαίτερες αυλές της Αθήνας, με πράσινο και γκραφίτι. 

Θα το βρεις και στη Γλυφάδα (Ποσειδώνος 81 & Δούσμανη 3). 

Κελεού 1-5, 697 4350179, fb: Momix Bar 

Mo
Mi

x

Σε μια γωνία στο Γκάζι τρεις φίλοι σεφ κατάφεραν και πέτυχαν το δια-

φορετικό. Ποιοτικές και προσιτές γεύσεις. Υπάρχουν επιλογές από 12 

διαφορετικούς τύπους ζυμαρικών τα οποία είναι φρέσκα και χειρο-

ποίητα και προσφέρονται σε λιγότερο από 4λεπτά. Συνοδεύονται με 

μία από τις τουλάχιστον 12σάλτσες (μην ξεχάσετε να ρωτήσετε για τις 

σάλτσες ημέρας), ενώ το μενού εμπλουτίζεται με σαλάτες αλλά και ένα 

πολύ ιδιαίτερο πιτσάκι σε σχήμα χωνάκι. Στα συν του το ευρύ ωράριο 

λειτουργίας, από τις 13.00 έως τις  7.00 το πρωί τις καθημερινές και μέ-

χρι όσο πάει το Π.Σ.Κ. Μπορείτε να φάτε εκεί, να το πάρετε μαζί σας ή να 

παραγγείλετε από το τηλέφωνο.

Ιάκχου 38, 2103410991, www.quickpleasure.gr, fb: Quick Pleasure
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Με σηΜα το φουγαρο

Τεχνόπολη ονομάστηκε το εργοστασια-
κό συγκρότημα του φωταερίου που μέ-
σα φιλοξενεί το Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου, τη μουσική σκηνή, το Καφέ 
του Δήμου Αθηναίων, το Πωλητήριο, το 
Δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό 9,84, 
το Innovathens και φυσικά τα 
γραφεία διοίκησης. «Λίγα 
χρόνια μετά το κλείσιμο 
του εργοστασίου (1984) 
και τη γενικότερη ε-
γκατά λ ειψη της 
περιοχής, ομάδα 
επιστημόνων ε-
κτιμά την αρχι-
τεκτονική αξία 
του χώρου και 
το γνωστοποιεί 
με επιστολή στο 
Υπουργείο Πολι-
τισμού. Στη συνέ-
χεια ο χώρος κρίνεται 
ως διατηρητέος και κατ’ 
επέκταση ως μνημείο βιο-
μηχανικής κληρονομιάς» μας 
εξηγεί η κ. Φλώρου, υπεύθυνη 
του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. 

Το όλο πρότζεκτ βασίστηκε σε τρεις πυ-
λώνες (Ανάπτυξης - Καινοτομίας - Ε-
πιχειρηματικότητας). Το Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου αποτελεί κομμάτι 
του πρώτου πυλώνα και, μέσα σε ένα μό-

λις χρόνο, έχει καταφέρει να προσελκύ-
σει τόσο σχολεία από την Αττική (με φουλ 
κλεισμένο πρόγραμμα έως και τα Χρι-
στούγεννα), αλλά και πολλούς τουρίστες 
(το κόστος επίσκεψης είναι μικρότερο 
από το εισιτήριο ενός λεωφορείου). 
Τεχνόπολη = συναυλίες, φεστιβάλ, εκ-
θέσεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώ-

σεις. Ο χώρος αρχικά «είχε ονο-
μαστεί “Τεχνόπολη - Μάνος 

Χατζιδάκις” από τον κ. 
Φώτη Παπαθανασίου, 

αλλά στην πορεία ο 
κόσμος την απο-

καλούσε απλά 
Τεχνόπολη και 
έτσι έμεινε» 
εξηγεί η κ. 
Γά γ γ α ,  υ -
πεύθυνη του 
Τομέα Πολι-

τιστικών Εκ-
δηλώσεων. 

Ο κ. Κωνσ τα-
ντίνος Μπιτζά-

νης, διευθύνοντας 
σύμβουλος της Τεχνό-

πολης, μας ξεναγεί στο χώ-
ρο του Innovathens. Εδώ ένας χάρτης 

συνδέει φορείς καινοτομίας με φορείς 
επιχειρηματικότητας και πανεπιστήμια. 
Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρείται 
κόμβος (όπως άλλωστε ορίζουν οι δύο πυ-
λώνες του αρχικού πρότζεκτ που αφορά 
στο χώρο της Τεχνόπολης). Ρωτήσαμε αν 
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e Η φαντασία στην… ποδη-
λασία ή το ανάποδο; Όπως 
και να ’χει, η Βάσω Λαζο-
πούλου, πρωταθλήτρια 
με διεθνείς διακρίσεις και 
πολλή φαντασία, έχει και 
αγάπη για το ποδήλατο. 
Κι έφτιαξε ένα cycle café 
bar όνομα και πράγμα. 
Με χώρο για να κάνεις 
service, με bike parking, 
με γεύματα και ποτά 
αποκατάστασης, με μια 
ιδιαίτερη διακόσμηση με 
πρωταγωνιστή το ποδή-
λατο. Και με ό,τι άλλο θα 
σου προσφέρει ένα café 
bar. Τριπτολέμου 26,
 210 3473903,fb:Flamme-
Rouge-cycle-café-bar

Το πρώτο café bar που άνοιξε στο Γκάζι εξακολουθεί να αποτελεί από 

τις πρώτες επιλογές των φίλων της περιοχής. Ανοιχτό από τις 8 το 

πρωί έως αργά, θα σου προσφέρει καφέδες, χυμούς και όλα τα ρο-

φήματα, το μενού του περιλαμβάνει μακαρονάδες και σαλάτες (πολύ 

ιδιαίτερη η Del Sol, με κοτόπουλο στο γκριλ), ενώ όσο περνάει η ώρα 

η ατμόσφαιρα γίνεται bar, με mainstream μουσικές, καθαρά ποτά και 

καλά φτιαγμένα κοκτέιλ. Φιλικό και εξυπηρετικό service, μια σταθερή 

αξία στην περιοχή. 

 Βουτάδων 44, 210 3418169, fb: Café.Del.Sol.Gazi 
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Το νέο urban bar στην Κωνσταντινουπόλεως που αγαπά τη ρακή και 

το Βερολίνο. Με ανατολικοβερολινεζική βιομηχανική αισθητική, φω-

τεινό, με περιμετρική τζαμαρία για να χαλαρώνει η ματιά στα τρένα 

που περνούν και διακόσμηση που ακολουθεί το μότο «anything goes». 

Καναπέδες και τραπεζάκια έξω, κοκτέιλ και ποτά με βάση τη ρακή όπως 

το υπέροχο mango chili, πιάτα όπως γαρίδες τυλιγμένες σε σύγκλινο 

αλλά ακόμα και vegan επιλογές όπως φαλαφελάκια πάνω σε δροσερό 

ταμπουλέ με χούμους από παντζάρι, ενώ μουσικά κινείται σε happy ’n’ 

easy listening ρυθμούς, με καλεσμένους djs. Μας υποδέχεται από τις 

19.30 εκτός από Δευτέρα, ενώ τις Κυριακές σερβίρει μύδια και μπίρες 

από τις 17.30. Wir lieben Raki! 

Κωνσταντινουπόλεως 44 & Ελασιδών 29, 213 0313519
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ήταν δύσκολο να βρεθούν χο-
ρηγοί, αλλά ο Κ. Μπιτζάνης μάς 
είπε ότι η Samsung Electronics 
ήταν εκείνη που ζήτησε να 
συμμετάσχει ως στρατηγικός 
χορηγός. «Εκείνη μας βρήκε!» 
μας είπε χαρακτηριστικά. 
Στο Innovathens συμμετέχουν 
έξι σύνδεσμοι καινοτόμων ε-
πιχειρήσεων που απαριθμούν 
317 μέλη. Ο κόμβος συνεργά-
ζεται με τις ΜΟΚΕ (Μονάδες Καινοτομί-
ας και Επιχειρηματικότητας) των πανε-
πιστημίων, ενώ, πέρα από τα σεμινάρια 
και τις εκδηλώσεις, ο χώρος είναι κάθε 
μέρα ανοιχτός σε όλους. Στον κάτω ό-
ροφο μπορεί να βρει κανείς τάμπλετ και 
χάρτες, ενώ στους πάνω ορόφους ομάδες 
κλείνουν γραφεία για ραντεβού ή ακόμα 
και χώρους για brainstorming. 
Αξιοσημείωτο είναι το Πωλητήριο της 
Τεχνόπολης. «Αν και το Πωλητήριο συ-
νεργάζεται με το Μουσείο, αυτή τη στιγμή 
προωθεί Έλληνες καλλιτέχνες προσπαθώντας 
να δημιουργήσει ελληνικά designed brands. 
Σκοπός να συνδέσουμε designed brands Ελ-
λήνων σχεδιαστών με τη χονδρική» μας λέει 
η κ. Δρόσου, αρχαιολόγος και υπεύθυνη 
του Πωλητηρίου.   

Μη χάσεισ 
Το Summer Camp στο Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου. Θα κρατήσει δύο 
εβδομάδες (7-11/7 & 21-25/7). Με την υπο-
στήριξη της εταιρείας Διερευνητική Μά-
θηση Α.Ε. είναι σχεδιασμένο για παιδιά 

από 7 έως 11 ετών, σύμφωνα με τη μόνιμη 
έκθεση του Μουσείου, αλλά και τη σχέση 
των παιδιών με την τεχνολογία του ερ-
γοστασίου και τη σύγχρονη ρομποτική. 
Σύμφωνα με την κ. Φλώρου, τα παιδιά θα 
έχουν τη δυνατότητα να συναρμολογή-
σουν ρομπότ από εξαρτήματα τύπου Lego 
και στη συνέχεια θα προγραμματίσουν 
τις κινήσεις τους μέσω Η/Υ. 
Το Φεστιβάλ του En Lefko στην Τεχνό-
πολη (20 & 21/6). 

CheCk
• Το παλιό Tapas στην Τριπτολέμου ανα-
καινίζεται φέτος και γίνεται Χημείο. 
• Το Macau. Πρόκειται για ένα αρχοντο-
ρομαντικό καφενείο που άνοιξε στη Βου-
τάδων. 
• Το Simply στην Κωνσταντινουπόλεως. 
Είναι το παλιό Alley Cat και η αυλή είναι το 
ίδιο νοσταλγική όπως τότε.
• Στη Βουτάδων ψηλά ανοίγει νέος χώ-
ρος που θα κινείται σε soul ύφος και θα 
ονομαστεί Οξυγόνο. A
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To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.

Στο τελευταίο του βιβλίο, ένας απόλυτα 

καταθλιπτικός υπάλληλος, μηδενιστικός 

ως το μεδούλι, δέχεται την απρόσκλητη 

επίσκεψη ενός νεκραναστημένου, όσο 

και ολοκληρωτικά ευδαίμονα «βασιλιά 

της ποπ». Μια συνάντηση που θα επιφέρει 

σεισμικές αναταράξεις στην κοσμοθε-

ωρία αμφότερων των ηρώων, δίνοντας 

παράλληλα στον πεζογράφο την ευκαιρία 

να ξεδιπλώσει τις σκέψεις του για τη ζωή 

και τη βαθύτερη ουσία της, που επιμένει 

να μας διαφεύγει. Του ζητήσαμε να μας 

μιλήσει αναλυτικότερα για την καινούργια 

δουλειά του. 

Μας εισάγετε στο δράμα με ένα χαρακτή-

ρα απροκάλυπτα δυσαρεστημένο από 

τη ζωή: «Η κατάθλιψή μου οφείλεται στην 
ισχυρή πεποίθηση ότι η ζωή δεν είναι τόσο 
συναρπαστική όσο την παρουσιάζουν… 
κατά βάθος είναι αφόρητη, ας το παραδε-
χτούμε». Μοιράζεστε τις αντιλήψεις του 

ήρωά σας; Μια σημαντική λεπτομέρεια μάς 

τοποθετεί σε διαφορετικούς κόσμους. Ο ή-

ρωας, όπως αναφέρατε, κατακλύζεται από 

την ισχυρή πεποίθηση ότι η ζωή δεν αξίζει 

τελικά τον κόπο, εγώ αντίθετα, ενώ αντι-

λαμβάνομαι κατά κάποιο τρόπο τη μαται-

ότητά της, πασχίζω να τη μεταμορφώσω, 

να τη δυναμιτίσω με επιθυμία και ζωντάνια, 

χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια, ότι το κα-

ταφέρνω πάντα. Η ζωή έχει ένα προνόμιο, 

αυτό είναι που μας λυτρώνει: Μπορούμε, αν 

κινηθούμε σωστά, να δραπετεύσουμε από 

τη σκοτεινή της εκδοχή. 

Το μυθιστόρημα μοιάζει συνεπαρμένο 

από τα τερτίπια και τους μηχανισμούς 

της κατάθλιψης, την οποία διερευνάτε 

με εμβρίθεια. Πώς κατορθώσατε αυτή 

την εξοικείωση; Έχω την εντύπωση ότι μέ-

σα μας ζουν πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι απ’ 

αυτούς είναι καταδικασμένοι να αντιλαμβά-

νονται την τραγικότητα και να εναρμονίζο-

νται με τo δράμα της ζωής, κατά συνέπεια 

η κατάθλιψη λειτουργεί συχνά ως ένας φυ-

σικός χώρος για τον ανθρώπινo εγκέφαλο. 

Το ζητούμενο, και κάτι που τελικά λειτούρ-

γησε σαν παιχνίδι για μένα στο βιβλίο, είναι 

η διαχείριση αυτής της κατάθλιψης, μπορεί 

δηλαδή μέσα σε μια τέτοια άσχημη ψυχο-

λογία να υπάρχει κανείς σχεδόν εύθυμος, 

να αυτοσαρκάζεται, να ονειρεύεται, να ζει 

δηλαδή και να μην καταρρέει απ’ το βάρος 

των συνθηκών; Θα σας πω ακόμα ότι συχνά 

δοκιμάζω και εγώ ο ίδιος μία, θα έλεγα, ημι-

κατάθλιψη, άρα ενέχεται και ένα προσωπι-

κό βίωμα στην ιστορία. 

Ποια η γνώμη σας για τη λίγο πολύ δι-

αδεδομένη αντίληψη ότι είμαστε όλοι 

καταθλιπτικοί σε λανθάνουσα κατάστα-

ση; Ότι όλη αυτή η σπουδαία τέχνη τρι-

γύρω, όλα τα μεγαλοπρεπή επιτεύγματα 

και οι σημαδιακοί έρωτες δεν αποτελούν 

παρά περισπασμούς απέναντι στα επί-

μονα φαντάσματα του καθενός μας; Θα 

συμφωνήσω, με τη διαφορά ότι τα φαντά-

σματα μπορεί, εν δυνάμει, να είναι φαντά-

σματα χαράς, δακρύων ευτυχίας και ενθου-

σιασμού. Μου δίνετε την αφορμή, με αυτή 

την ερώτηση, να πω ότι όταν βασανίζομαι 

από κατάθλιψη, όταν αισθάνομαι το βάρος 

της ζωής μου να με πλακώνει, δεν μπορώ 

να δουλέψω, για την ακρίβεια δεν μπορώ 

να κάνω βήμα, αντίθετα, όταν με καίει η έ-

μπνευση της γραφής, μπορώ να γράψω ό,τι 

σκοτεινότερο κρύβεται μέσα μου. Πραγμα-

τικά ποτέ δεν κατάλαβα πώς μπορεί κανείς 

να γράφει, να δημιουργεί, σε κατάσταση 

προσωπικής θλίψης, εγώ προτιμώ να είμαι 

κουκουλωμένος με μια κουβέρτα. 

Kάποια στιγμή ο αφηγητής συναντά ου-

ρανοκατέβατη την ιδεωδέστερη εκδοχή 

του στο πρόσωπο ενός νεκραναστημέ-

νου Μάικλ Τζάκσον. Γνωρίζατε προκα-

ταβολικά την έκβαση της αναμέτρησης 

ανάμεσα στους δύο;  Γνώριζα ότι ο κεντρι-

κός ήρωας θα βγει κερδισμένος. Και δεν υ-

πήρχε άλλη επιλογή, αφού σε διαφορετική 

περίπτωση θα είχε καταρρεύσει. Ο Μάικλ 

Τζάκσον είναι και δεν είναι ο Μάικλ Τζάκ-

σον, είναι όμως ξεκάθαρα ένα σύμβολο ζω-

ής, που έρχεται και, στην ουσία, ανασταίνει 

τον μισοπεθαμένο ήρωα, τον τραβάει απ’ 

τον επίγειο τάφο του, του δείχνει ένα δρό-

μο ζωής και ευτυχίας. Του υπενθυμίζει την 

αξία της φιλίας, της προσπάθειας, ακόμη 

και την αξία του να πίνει κανείς μια μπίρα 

στο κέντρο της πόλης. 

Είναι βοηθητικοί πιστεύετε τέτοιοι χιμαι-

ρικοί χαρακτήρες στην προσπάθειά μας 

να τα βγάλουμε πέρα; Έχει υπάρξει μια 

τέτοια φυσιογνωμία στη ζωή σας; Μάλ-

λον όχι. Έχουν όμως υπάρ-

ξει φίλοι που με έχουν βο-

ηθήσει να συνέλθω και να 

γαληνέψω, σε περιόδους 

που κάτι δεν πήγαινε καλά. Μου αρέσει η 

ερώτηση που μου κάνετε, γιατί πιστεύω ότι 

όσο και να αναζητάμε τη μοναξιά μας, όσο 

κι αν θέλουμε να κλειστούμε σε ένα αυνα-

νιστικό καβούκι λανθάνουσας ευδαιμονίας, 

χρειαζόμαστε τους ανθρώπους δίπλα μας, 

μόνο αυτοί θα μας σώσουν από τον εαυτό 

μας. Μπορεί να είμαστε μοναχικά ζώα, να 

έχουμε πλέον μπουχτίσει το ανθρώπινο σύ-

στημα, όσα ζούμε κάθε μέρα, όμως όταν τα 

τέρατα παραμονεύουν στη γωνιά του δρό-

μου, απλώνουμε το χέρι σ’ έναν άνθρωπο. 

Πού βρισκόσασταν στις 25 Ιουνίου του 

2009, την ημέρα που πέθανε ο Μάικλ 

Τζάκσον; Στην Αθήνα, σε ένα σπίτι. Το βι-

βλίο με τη σημερινή του μορφή δεν με απα-

σχολούσε, όμως αυτή η αλλόκοτη συνθή-

κη, δηλαδή η συνεύρεση ενός καθημερινού 

ανθρώπου με μια μυθική φιγούρα, ήταν 

κάτι που με γοήτευε από τότε. Το βιβλίο, 

πάντως, στο βάθος του, διακατέχεται από 

τη συλλογιστική που πάντα με απασχολεί, 

δηλαδή το πώς φιλτράρουμε τη ζωή μας, 

προς τα πού πηγαίνουμε το προσωπικό μας 

όχημα, τι θα συμβεί μέχρι το τέλος. 

Μιλήστε μας για τα γραμμένα με πλαγιο-

γράμματα εμβόλιμα ιντερλούδια του έρ-

γου. Με την πρώτη ματιά, αυτά τα εμβόλιμα 

κεφάλαια –που δεν είναι λίγα– δεν έχουν 

σχέση με τον κύριο ιστό του μυθιστορήμα-

τος. Και εδώ που τα λέμε, πράγματι δεν έ-

χουν, τουλάχιστον σε σχέση με την καθαρή 

πλοκή του κειμένου. Όμως πρόκειται για 

κεφάλαια με κύριο άξονα την υπαρξιακή 

ανησυχία του σύγχρονου ανθρώπου, τον 

εγκλεισμό στον Εαυτό, λειτουργούν, δη-

λαδή, ως ένα ψηφιδωτό, ένα παζλ ιδεών 

και καταθέσεων. Από αυτή, λοιπόν, την ο-

πτική γωνία, τα εν λόγω κεφάλαια, διευκο-

λύνουν τον αναγνώστη –όχι να καταλάβει 

την παράξενη ιστορία του ήρωα και του 

Μάικλ– όσο να κάνουν σαφέστερο το δικό 

μου στίγμα. 

«Μα ποιος μας κήρυξε τον πόλεμο»; Ανα-

ρωτιέστε στο ομώνυμο κεφάλαιο, προ-

τού επιδοθείτε στη δική σας αναμέτρηση 

με τη φασιστική βία που εμποτίζει τη χώ-

ρα. Αισθάνεστε πως οι εξελίξεις δικαιώ-

νουν τη στάση σας απέναντι στο φαινό-

μενο; Το συγκεκριμένο κεφάλαιο γράφτηκε 

όταν, πέρσι τον Σεπτέμβρη, κορυφώνονταν 

κάποια επεισόδια με τους φασίστες που γέ-

μισε η χώρα. Όσο και να μη με αφορά ο ρεα-

λισμός και η χειροπιαστή πραγματικότητα, 

δεν μπορούσα να μείνω αμέτοχος σε αυτό 

το ντροπιαστικό σκηνικό, άλλωστε πιστεύω 

ότι αυτό που ζούμε μοιάζει με πόλεμο, τι άλ-

λο είναι αν δεν είναι ένας ιδιότυπος εμφύλι-

ος; Όταν εκατοντάδες χιλιά-

δες πολιτών έχουν ψηφίσει 

νεοναζί, δεν βρισκόμαστε 

σε πόλεμο;  A

δημητρησ 
ΣωτάκηΣ 
«Μόνο οι άνθρωποι θα μας 
σώσουν από τον εαυτό μας»

Ένα καλό νέο της τελευταίας 
στιγμής για τους φίλους του βι-
βλίου: μόλις ανακοινώθηκε ότι 
το «Θαύμα της Αναπνοής», το 
βραβευμένο μυθιστόρημα του 
Δημήτρη Σωτάκη που κυκλο-
φόρησε το 2009 και το οποίο 
μεταφράστηκε στα γαλλικά 
πρόσφατα, είναι υποψήφιο για 
το Jean Monnet, ένα από τα ση-
μαντικότερα λογοτεχνικά βρα-
βεία της χώρας. Όλα αυτά, ενώ ο 
συγγραφέας απολαμβάνει τους 
κριτικούς επαίνους για το νέο 
του βιβλίο, «ή ανάσταση του 
Μάικλ Τζάκσον» (εκδ. κέδρος).

Του Δημητρη Καραθανου

Διαβάστε το υπόλοιπο 
στο site

www.athens voice.gr
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΤΗΣ
Παναγιές Ελένες, εκδ. Ίκαρος

Μπορεί να ξαναγράψει, να ανασυνθέσει κα-

νείς την προσωπική του ιστορία; Να την απε-

ξαρτήσει από τις κυρίαρχες, κάποτε συνθλι-

πτικές τής προσωπικότητας, ψευδεπίγρα-

φες και άνωθεν επιβαλλόμενες ανάγκες και 

αλήθειες, να τη βιώσει και, βιώνοντάς την, να 

την επανεγγράψει, υπακούοντας στις επιτα-

γές του σώματος και του πνεύματός του; και 

αν ναι, αν πράγματι μπορεί να κάνει κάτι τέ-

τοιο, ποια είναι τα υλικά που θα χρειαστεί και  

ποιες περίοδοι της ζωής του θα τον συνδρά-

μουν σ’ αυτό το δύσκολο, ίσως και οδυνηρό 

εγχείρημά του; Αυτά ήταν μερικά μόνο από 

τα ερωτήματα που αισθάνθηκα να αιωρού-

νται ενόσω διάβαζα τα ποιήματα της τρίτης 

ποιητικής συλλογής (η πρώτη, «Επιστροφή 
στην ενιαία χώρα», εκδόθηκε το 2008) του 

γιώργου Ψάλτη και, μάλιστα, τολμώ να μι-

λήσω για ένα παράδοξο, α-

φού τα ερωτήματα αυτά δεν 

απαιτούσαν απάντηση· ήταν 

απαντημένα, προέκυπταν 

μέσα από τις διάσπαρτες στα 

ποιήματα, άλλοτε φανερές 

και άλλοτε μισοκρυμμένες, 

απαντήσεις τους. 

Οι «Παναγιές Ελένες» είναι ένα 

συνθετικό ποίημα, χωρισμέ-

νο σε δεκαεφτά επιμέρους 

ποιήματα, με διαφορετικό 

θεματικό πυρήνα το καθένα, 

που όλα μαζί ωστόσο συνθέ-

τουν ένα ιδιότυπο, ολισθηρό σκηνικό, στις 

ακαθόριστες διαστάσεις του οποίου συντε-

λείται το δράμα ενός ανθρώπου που, με ό-

λες τις δυνάμεις του και αντί οποιουδήποτε 

τιμήματος, προσπαθεί να ανασυνθέσει την 

προσωπική του ιστορία, αποσκορακίζοντάς 

την από αλλότρια και αλλοτριωτικά του αλη-

θινού του προσώπου στοιχεία. Διεξάγεται, 

θα ήταν ίσως σωστότερο να πω, ο αιματη-

ρός εσωτερικός αγώνας ενός ανθρώπου, 

προκειμένου να απαγκιστρωθεί και, συνά-

μα, να πείσει τον εαυτό του και τους άλλους 

για την ανάγκη απαγκίστρωσης, από την ως 

τώρα χωρίς νόημα ζωή του, τη βυθισμένη 

στη χαμέρπεια της συγκατάβασης· προκει-

μένου να διεκδικήσει και να περιφρουρήσει 

την αυτεξουσιότητά του, διατηρώντας από 

τα  περασμένα μόνο όσα θεωρεί πολύτιμα τι-

μαλφή της ψυχής του, ικανά να τον συντρο-

φεύσουν στη μοναχική πορεία του προς την 

αυτογνωσία.

Αλλά τα ποιήματα που συνθέτουν το εν λό-

γω ποίημα δεν είναι απλώς το σκηνικό στο 

πλαίσιο του οποίου συντελείται το δράμα της 

εσωτερικής μεταστροφής του ποιητικού υ-

ποκειμένου. Αποτελούν και τους αψευδείς 

μάρτυρες πτυχών-φάσεων του τελετουργι-

κού αυτής της μεταστροφής· το καθένα απ’ 

αυτά είναι το έκτυπο, η εγχάρακτη απόδειξη 

της πορείας του ποιητή προς τη μοναδική, 

τόσο κοντινή κι όμως τόσο απόμακρη, σχε-

δόν ξεχασμένη μέσα στην τύρβη της καθη-

μερινότητας, πατρίδα που είναι το σώμα του, 

προς το οποίο τώρα τείνει, επαναπροσδιορί-

ζοντας σχέσεις, συγγένειες και γειτνιάσεις, 

ανακαλύπτοντας λησμονημένες λειτουργίες 

του, επικαλυμμένες από τα λέπια της συνή-

θειας και τα ελώδη ύδατα του ναρκωμένου 

χρόνου. για να μιλήσω με εικόνες –όπως και 

ο ποιητής, εξάλλου, συχνά καταφεύγει σε ει-

κόνες, προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσει 

τις προθέσεις και τα ποιητικά του οράματα–, 

το κάθε ποίημα της συλλογής είναι και μια νη-

σίδα ασφαλείας στην αγωνιώδη προσπάθειά 

του να διασχίσει γυμνός τη χαώδη απόσταση 

προς τον αληθινό εαυτό του, 

απεκδυόμενος σχήματα και 

προσχήματα, απεμπολώντας 

πραγματικές και νομιζόμενες 

ασφάλειες, αναθεωρώντας 

και ψαύοντας εξ αρχής πτυ-

χές της ζωής του, έχοντας 

καταργήσει οριστικά την έν-

νοια του αυτονόητου.

Αυτοσαρκαζόμενος σαρκάζει 

και ειρωνεύεται την ευτυχία 

ή, καλύτερα, αυτό που οι άλ-

λοι θεωρούν ευτυχία, γνωρί-

ζοντας καλά ότι η πάση θυσία 

επιδίωξή της και, βέβαια, η κατάκτησή της 

συνεπάγονται την τυφλή αποδοχή τρόπων 

που απάδουν προς την πραγματική φύση 

του ανθρώπου, αφού βασίζεται και υποστη-

ρίζεται από μηχανισμούς που απερίφραστα 

αποσκοπούν στην άμβλυνση και στην κατα-

πίεση των ενστίκτων κι ακόμη, περιφρονούν 

την παντού υφέρπουσα ομορφιά. Χλευάζει, 

άλλοτε με θυμό και άλλοτε με οδύνη, πατρο-

παράδοτες έννοιες και αρχές, όπως λ.χ. την 

«αξιοπρέπεια», την οποία οραματίζεται α-

παλλαγμένη από το «πρέπει», ώστε να ξανα-

γίνει αρετή, ή τον ενδυματολογικά προσδιο-

ριζόμενο καθωσπρεπισμό, τον οποίο συνδέ-

ει με μια χωρίς ουσιαστικό έρεισμα κοινωνική 

εξουσία, διεκδικώντας μια απολύτως δική 

του καθημερινότητα, που να ανταποκρίνεται 

στις πραγματικές και όχι στις επίπλαστες α-

νάγκες του. Ακόμη και η φιλοσοφία αδυνατεί 

να στέρξει τον άνθρωπο στην αντιμετώπι-

ση καίριων υπαρξιακών προβλημάτων του· 

στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα με-

γαλοπρεπές μαυσωλείο, ένα σπίτι ψυχρό και, 

εντέλει, ακατοίκητο. κι έτσι, σαν σε απόγνω-

το χρονικο μιάΣ 
εΣωτερικηΣ μετάΣτροφηΣ
O ποιητής Κώστας Γ. Παπαγεωργίου 
για την καινούργια ποιητική συλλογή του Γιώργου Ψάλτη 
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50 λέξέις για ένα  
κλαςικό βιβλιό
Δημητρης Φυςςας

Ο γυμνός πίθηκος 

ντέσμοντ μόρις, 

εκδ. Κέδρος

Εκατομμύρια αντίτυπα εδώ 

και σχεδόν πενήντα χρό-

νια για το σημαντικότερο 

βιβλίο εκλαϊκευμένης αν-

θρωπολογίας που μελετάει 

τον Γυμνό Πίθηκο (δηλαδή 

τον άνθρωπο), σαν οποιο-

δήποτε άλλο ζώο: πώς 

συγκρούεται, πώς αναπα-

ράγεται, πώς ψάχνει την 

τροφή του, πώς συγκροτεί 

τις  κοινωνίες του, πώς ανα-

τρέφει τα παιδιά του κλπ. 

θα σας αλλάξει την οπτική 

των πραγμάτων. 

➜ d.fyssas@gmail.com

ση, αναζητεί τη βοήθεια του λόγου, αλλά του λόγου με το μεγά-

λο λάμδα, που προοιωνίζεται την τιμωρό παρουσία του Θεού και 

το ξέπλυμα της αμαρτίας διά της αμαρτίας, σύμφωνα δηλαδή με 

την αληθινή και διαρκώς δοκιμαζόμενη φύση του ανθρώπου.

Μόνος, στη μέση της ζωής του, στο περιβαλλόμενο από το ρέ-

οντα χρόνο ακίνητο σημείο, εκεί όπου καταστάσεις, πρόσωπα 

και πράγματα, απαλλαγμένα από το χρονικό τους περίβλημα, 

συνωθούνται σε ένα χωρίς όρια, επίβουλο, παρόν, πανταχόθεν 

εκτεθειμένο σε ριπές της μνήμης, ήχους, απόηχους και οσμές 

των περασμένων· με όλα να υπενθυμίζουν την αέναη επανά-

ληψη, τους τελετουργικά επαναλαμβανόμενους κύκλους της 

ζωής και τη ματαιότητα, επικαλείται τον βιβλικό Εκκλησιαστή 

στην ελιοτική εκδοχή του και προσμετρά το βίο του απαλλαγ-

μένος από το φόβο του θανάτου, αφού το ξέρει ότι αυτός, ο 

θάνατος, αποτελεί την κοινή μοίρα όλων των επίγειων οργα-

νισμών.  κι έτσι, μόνος, συντάσσει το χρονικό της οδυνηρής 

πλην πνευματικά εύκαρπης μεταστροφής του από το φαίνεσθαι 

στο είναι, από το πριν στο εδώ και τώρα, ενεργοποιώντας όλα 

τα μέσα που διαθέτει και κυρίως τη μνήμη· αναπτύσσοντας 

μία ιδιότυπη μνημοτεχνική, που του επιτρέπει ενδιαφέροντες 

συσχετισμούς εκδοχών της προσωπικής του ιστορίας με την 

ιστορία και δραστικούς ποιητικά συνειρμούς που εκμεταλλεύε-

ται και χρησιμοποιεί ως οχήματα μετάβασής του σε περιόδους, 

συμβάντα και καταστάσεις που αισθάνεται ότι διαδραμάτισαν 

βαρύνοντα ρόλο στη διαμόρφωση του ψυχισμού του: Στην παι-

δική του ηλικία, καθώς και σε πρόσωπα που, το καθένα με τον 

τρόπο του, πρωταγωνίστησε κατά τη διάρκειά της· σε έρωτες 

που αργά ή γρήγορα καταποντίστηκαν στις συμπληγάδες της α-

νάλγητης πραγματικότητας και στα πελάγη της ασυνεννοησίας, 

αφήνοντας τα σώματα απομεινάρια μιας αλλοτινής φλόγας· σε 

τυχαία συναπαντήματα, αγγίγματα και ακούσματα, ενδεικτικά 

ή αποδεικτικά του διάφανου ναρκωτικού σεντονιού  που σκε-

πάζει τον παραδομένο στο εφήμερο και στην πλάνη του κόσμο, 

σ’ αυτό το θύμα της συνομάδωσης και των ποικίλων σκοτεινών 

ή φανερών μηχανισμών που εν ονόματι του πολιτισμού πολτο-

ποιούν και παράγουν κοινωνικά απόβλητα. κι όλ’ αυτά με ένα 

λόγο με εναλλασσόμενη ένταση και αυξομειούμενη συγκινη-

σιακή φόρτιση, ανάλογα με το έναυσμα, την πρόθεση και την 

κατεύθυνση, ανάλογα με τις διακυμάνσεις του συναισθήματος 

και των υπαρξιακής υφής ενοχών που μοιάζει να ταλανίζουν το 

ποιητικό υποκείμενο, ανάλογα με το βαθμό της ρήξης που το τε-

λευταίο αισθάνεται να έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σ’ αυτό που 

υπήρξε και σ’ αυτό που είναι ή που θέλει να γίνει. A  

oldies
but GoLDIes

Φ
Ω

τ
ο

: α
Λ

α
Ξ

α
ν

Δ
ρα

 α
ρ

Γυ
ρ

η

28η Έκθεση 
Βιβλίου Πειραιά

Διάβασμα 
με θέα στη 
θάλασσα

Ο ήχος των λέξεων μπλέ-
κεται με τον ήχο της θά-
λασσας. Δεν ακούγεται 
ιδανικό για μια βόλτα 

στην 28η Έκθεση Βιβλίου 
που πραγματοποιείται 

στο Πασαλιμάνι; Ο Σύλ-
λογος Βιβλιοπωλών και 

Εκδοτών Πειραιά, που τη 
διοργανώνει, έχει φρο-
ντίσει και για μια σειρά 

εκδηλώσεων που θα φέ-
ρουν κοντά το αναγνω-

στικό κοινό με τους συγ-
γραφείς. Εκεί θα είναι και 

η A.V. με περίπτερο και 
τα βιβλία των εκδόσεων 
ATHENS VOICE Books. 

20/6 - 6/7, καθημερινά 
19.00-23.00
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Έ
ως και σήμερα άλλωστε η νήσος 
Θάσος παραμένει, ως επί το πλεί-
στον, θέρετρο για τους Ανατολι-
κομακεδόνες και τους Βαλκάνι-

ους γείτονες, αφού ο 
μέσος Θεσσαλονικιός 
προτιμά τις δυόμισι ώ-
ρες που τον χωρίζου-
νε από τις υπέροχες 
παραλίες της Χρυσής 
Άμμου, των Αλυκών, 
των Κυνοίρων και του 
Ποτού να τις επενδύ-
ει στο μποτιλιάρισμα 
για το δεύτερο πόδι 
της Χαλκιδικής. Γούστα είναι αυτά, ας 
μην το κάνουμε θέμα και ας επικεντρω-
θούμε στο θέμα μας, που είναι η Νήσος 
Θάσος, μια καταπράσινη και ολογάλανη 
γη καλοκαιρινής χαράς και ελευθερίας, 
αλλά απλώς θα σκάσω αν δεν το πω, ο-
πότε ορίστε: Ωραίος ο Αρμενιστής και 
εξωτικός ως παραλία, όμως προφανώς 
για όσους δεν έχουν κολυμπήσει στην 
περίφημη Σαλιάρα! Επτά χιλιόμετρα 
από την πρωτεύουσα, τον Λιμένα, με 
κάτασπρη άμμο λόγω του παρακείμε-

νου λατομείου μαρμάρου, πιο πολύ 
στις Μαλδίβες παραπέμπει και στα 
νερά του Πουκέτ παρά στο «σαν τη 
Χαλκιδική δεν έχει»!
Τα φέρι μποτ από την Κεραμωτή 
αναχωρούν σχεδόν ανά μισή ώρα, 
το γλυκό καρυδάκι, οι ελιές, το μέ-
λι αλλά και οι περίφημες ταβέρνες 
στο Καζαβίτι και το χωριό Πανα-
γία αποτελούν πάντα μια σταθερή 
αξία για τους long weekenders, 
που εκτός από βουτιές επιθυ-
μούν και γκουρμέ απολαύσεις, τα 
καταλύματα φθηνά και ευπρε-
πέστατα και ο γύρος της νήσου 
μια περιηγητική απόλαυση! Ένα 
ρέιβ από πεύκα και υπέροχες 
παραλίες, μέρες με αστραφτε-
ρό ήλιο και νύχτες με τα φώτα 
της Καβάλας απέναντι να λα-
μπυρίζουν σαν αποικίες άλλου 

πλανήτη! Στο Λιβάδι, τα Μεταλλεία και 
την Γκιόλα, στο Νυστέρι και στο Πευκά-
ρι, σε νερά σπάνιας ομορφιάς και γαλα-
ζοπράσινου κάλλους, η Θάσος ανοίγει 
μόνο μερικά από τα καλά της φύλλα στην 
πόκα του βορειοελλαδίτικου καλοκαι-
ριού. Αρκούν για να σηκώσει όλο το χρυ-
σάφι από την τσόχα! 
Και επαναλαμβάνω: χωρίς μποτιλιάρι-
σμα, χωρίς αγενείς roomtoletάδες, με ι-
στορίες για τον Θουκυδίδη, που ανέλαβε 
τη διοίκηση πλοίων που αγκυροβολού-
σαν εδώ, αρχαίες πέτρες και μοντέρνες 
εποποιίες, όπως αυτή της πάλαι ποτέ μυ-
θικής μπουζουκλερί «Ντίσκο Αρκούδα», 
που η πρόοδος τη θέλει πλέον «Αρκούδα 
Premium». Τούραρα πρόσφατα, την ξα-
νατσέκαρα σπιθαμή προς σπιθαμή: την 
υμνημένη ταβέρνα του «Βασίλη» στο 
Καζαβίτι, τα χταποδάκια στα «Πλατα-
νάκια» στον Λιμένα, δίπλα από το ερει-
πωμένο κτίριο της κάποτε αιγυπτιακής 
διοίκησης του Μοχάμετ Άλι, τα τουρ-
κικών πινακίδων τζιπ, εφόσον την ίδια 
σχεδόν απόσταση που διανύουμε εμείς 
από τη Θεσσαλονίκη, για να βρεθούμε 

εδώ, διασχίζουν και οι 
γείτονες από την Αν-
δριανούπολη, το μα-
κρύ, καυτό θασιώτικο 
καλοκαίρι, δεκαετίες 
τώρα ολόιδιο! Απαλό, 
ανάλαφρο κι αέρινο, 
χά ρη  σ τους  Ζ έφυ-
ρους που του στέλνει 
το Παγγαίο απέναντι, 
για να δροσίζονται τα 

παιδιά τις νύχτες! 
Το μόνο αρνητικό που μπορώ να της 
προσάψω, είναι το ζαβό, κουτσό, αργό-
συρτο ίντερνετ, λες και το σύμπαν συ-
νωμοτεί να τη διαβάλει, οι δορυφόροι 
αρνούνται να τη συνδέσουν, προσοχή, 
μπορεί να σας χτυπήσει στερητικό. Γιατί, 
κατά τα άλλα, εν Θεσσαλονίκη, αδελφοί 
και αδελφές, εδώ είναι ο παράδεισος που 
ψάχνετε, και με κίνδυνο να χαρακτη-
ριστώ μέγας προδότης θα επανακράξω: 
σαν τη Θάσο δεν έχει! A

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310 Soul

Σαν τη Θάσο 
δεν έχει!
 

Ποτέ σκέτο Θάσος, αλλά... η Νήσος Θάσος! 

Φόρος τιμής είς τη «Μυστηριώδη Νήσο» του 

Ιουλίου Βερν και τα ιδρωμένα καλοκαίρια 

των δεκαετιών ’70 και ’80, τότε που ο αρσε-

νικός άνθος της μετεφηβικής καβαλιώτι-

κης, δραμινής, σερραϊκής και ξανθιώτικης 

νεολαίας ασκούσε ερωτική διπλωματική 

πολιτική και σύσφιξη σχέσεων με τη θηλυ-

κή Γιουγκοσλαβία, τη γυναικεία φιλοπε-

ρίεργη ως προς το μύθο των Greek lovers 

Βουλγαρία και τις Ρουμάνες πανύψηλες 

βολεϊμπολίστριες της Στεάουα Βουκουρε-

στίου, που, όταν χόρευαν το «I just died in 

your arms tonight» των Cutting Crew, στην 

ντίσκο «Just in time», ράγιζε το ντάνσφλορ! 

Παραλία Σαλιάρας, όπως λέμε οι Μαλδίβες 
μετακόμισαν στο Βόρειο Αιγαίο  

Ένα ρέιβ από πεύκα και 
υπέροχες παραλίες, μέρες 

με αστραφτερό ήλιο και  
νύχτες με τα φώτα της 
Καβάλας απέναντι να 

 λαμπυρίζουν σαν αποικίες 
άλλου πλανήτη!
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Κορίτσια στον κήπο  σελ. 46

ΨΥΧΗ ΜΑΛΑΜΑ
Ο δικός μας Σωκράτης στο Θέατρο Βράχων

INFO
Θέατρο Βράχων, Βύρωνας. Έναρξη 
21.00. Είσοδος €10, ταμείο €12. 
Προπώληση: viva.gr, 11876, Public, 
Παπασωτηρίου, Seven Spots, Ιανός. 
Στις 25/6.

>> Η μεγάλη καλοκαιρινή του περιο-
δεία θα περιλαμβάνει σταθμούς στο 
Βεάκειο Θέατρο στον Πειραιά (28/7) 
και στην Τεχνόπολη στο Γκάζι (8/9)

Έ
νας είναι ο Μάλαμας. Κάθε του εμφάνιση μια μουσική γιορτή. Χωρίς τέ-
λος. Είτε παίζει στον Τύρναβο, είτε στο Θέατρο Βράχων. Με αστείρευτο 
πρόγραμμα, που ανακατεύει τραγούδια από την προσωπική του δισκο-
γραφία με αγαπημένες του συνθέσεις άλλων τραγουδοποιών, από παλιά 

λαϊκά μέχρι ροκ, με διονυσιακή διάθεση και την παρέα δεξιοτεχνών μουσικών. 
Μαζί και οι συνθέσεις από το νέο άλμπουμ, ο «Χάρτης», με 13 τραγούδια σε 
δική του μουσική, στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου, του Δημήτρη Αδοργι-
αστού, του Βαγγέλη Βελώνια, της Φωτεινής Λαμπρίδη και  τις «Παρελάσεις» με 
τη συμμετοχή της Ελένης Βιτάλη. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει από κοντά...

- Γιώργος Δημητρακόπουλος
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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

Juergen Teller
Την αντρική αυταρέσκεια βάζει στο 
ειρωνικό στόχαστρό του ο διάσημος 
φωτογράφος με την έκθεση «Macho», 
ενώ δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει 
και τον εαυτό του ως μοντέλο σε α-
στείες ή πολύ ιδιωτικές στιγμές. Στην 
καινούργια σειρά «Masculine», που θα 
αποτελέσει ένα κομμάτι της έκθεσης, 
δίπλα σε φωτογραφίες από ιστορικά, 
κλασικά γλυπτά και πίνακες με θέμα την 
εξιδανικευμένη αρρενωπότητα, θα δούμε 
αυτοπορτρέτα του ίδιου ενώ γυμνάζεται. Επι-
μέλεια: Μαρίνα Φωκίδη. 20/6 - 29/10, Ίδρυμα 
∆ΕΣΤΕ, Εμ. Παππά & Φιλελλήνων 11, Νέα Ιωνία, 
210 2758490

Δήμήτρα Γαλανή 
Με καλεσμένους τους Άλκ. Πρωτοψάλτη, 
Vassilikos, Θ. Καραμουρατίδη, Ο. Κουκλάκη, 
η τραγουδίστρια για πρώτη φορά στην Τεχνό-
πολη του Δήμου Αθηναίων με μια συναυλία 
«Αλλιώς», αρχή μιας μεγάλης περιοδείας. 
25/6, 21.00, 210 3475518

Mark HadJipaTeras
Περισσότερα από 100 μονοτυπίες και έργα σε 
καμβά, γλυπτά και επιτοίχια από figerplass, 
μπρούντζο και αλουμίνιο συνιστούν μια με-
γάλη έκθεση που καλύπτει δουλειά 6 χρόνων. 
Επιμέλεια έκθεσης: Φλωρίκα Π. Κυριακοπού-
λου, Mark Hadjipateras. Ως 3/7, Φουγάρο,  
The Gallery, Ασκληπιού 98, Ναύπλιο, 27520 
47300 

geir Helgen
Γλωσσολόγος, ιστορικός και αρχαιολόγος με 
πείρα στα μουσεία της Νορβηγίας, σκιτσάρει 
ερασιτεχνικά τον τρόπο που βλέπουν τα μου-
σεία οι επισκέπτες του και όσοι εργάζονται 
σ’ αυτά. Το αποτέλεσμα, μια έκθεση με τίτλο 
«Ο κόσμος των μουσείων: μια χιουμοριστική 
ματιά». Ως 27/6, Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 
2Α, Σύνταγμα 
    
Θέλέις να κοιμήΘέις 
μέςα ςέ μουςέιο;
Η δράση «Νύχτα στο Μουσείο Βορρέ» είναι ένα 
ξεχωριστό κάλεσμα σε 50 συμμετέχοντες να 
γνωρίσουν το έργο του Γιάννη Σπυρόπουλου 
σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Το βράδυ στις 
27/6, αφού λάβουν μέρος σε μια διαδικασία 
στημένη από τη χορογράφο Αποστολία 
Αδαμάκη («Κάθε φορά που τα έργα θα φωτίζο-
νται και θα απο-φωτίζονται οι συμμετέχοντες 
μπορούν, αν θέλουν, να πλησιάσουν ή όχι, ενώ 
καθώς μετακινούνται στο χώρο θα ακούν τις ηχη-
τικές συνθέσεις του Τρύφωνα Κουτσουρέλη, που 
είναι εμπνευσμένες από τα ίδια τα έργα»), θα κοι-
μηθούν και θα ξυπνήσουν δίπλα στους πίνακες 
της έκθεσης. Η χορογράφος επισημαίνει πως 
αυτό που κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερη αυτή τη 
νύχτα  είναι το γεγονός πως «το Μουσείο Βορρέ 
είναι εκτός Αθηνών, στα περίχωρα. Παραμένει 
βέβαια το αστικό τοπίο, αλλά εξισορροπείται 
με τον περιβάλλοντα χώρο όπου κυριαρχεί το 
πράσινο και οι φωνές των πουλιών». Μουσείο, 
πίνακες, performance, ξύπνημα και πρωινό δί-
πλα στη φύση. Ωραία εμπειρία. (Η συμμετοχή 
στοιχίζει €30). Πάροδος ∆ιαδόχου Κωνσταντίνου 
1, Παιανία, Αττική

ΔΩρο
5 δωρεάν προσκλήσεισ 
γιά τή Çνύχτά στο  

   Μούσειο ΒορρεÈ

Η A.V. προσφέρει σε 5 τυχερούς από 
μια δωρεάν συμμετοχή στη δράση «Μια 
νύχτα στο Μουσείο Βορρέ». Στείλτε 
SMS: AVP (κενό) 2 και ονοματεπώνυμο 
στο 54121 μέχρι τις 23/6 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και το 
Μουσείο Βορρέ θα επικοινωνήσει μαζί 
τους για τις λεπτομέρειες (Πάροδος Δια-
δόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία, Αττική, 
210 6642520, 210 6644771). Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται με €1,23 ΦΠΑ.

www.athensvoice.gr

τι παιζει στην αθηνα 

αυτη την εβΔομαΔα; 

«210 Guide», ένας πλήρης οδη-

γός με γκαλερί, θέατρα, σινεμά, 

εστιατόρια, bars και clubs. 

Γιάννης Σπυρόπουλος

Δήμητρα Γαλάνη

«Must Cam», 2008, Mark Hadjipateras
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Juergen Teller, «Louis XV, No. 9 / Self Portrait with Charlotte Ramp»

Geir Helgen
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Χ
αρούμενο και ανέμελο, το αναγνωρίζεις πρώτα από την 
πολυχρωμία του (χρώμα ίσον Μεξικό) και έπειτα από τη 
ζωγραφιστή ταμπέλα με την πληροφορία: Agavita. Όνο-
μα ιδανικό (αγαύη, ο κάκτος με το βασικό συστατικό της 

τεκίλας) για το μεξικάνικο αυτό εστιατόριο, που το μπαρ του 
αριθμεί πάνω από 30 είδη τεκίλας. Ο χώρος, με τα πάντα –κα-
ρέκλες, τραπέζια, τοίχους– ζωγραφισμένα από το χέρι της Σο-
φίας που είναι ζωγράφος και γυναίκα ενός από τους ιδιοκτήτες, 
παραπέμπει σε παραμύθι. Θα δεις καθρέφτες-παράθυρα με 
χρωματιστά παντζούρια, ζωγραφισμένους κάκτους, περίτεχνα 
κλουβιά, έναν κορμό δέντρου που εκτελεί χρέη φωτιστικού, 
λεπτομέρειες που σε κάνουν να σιγουρεύεσαι ότι είσαι σε κά-
ποια γειτονιά του Μεξικού και σε λίγο θα πάρεις τη μεσημερια-
νή σιέστα σου, με το σομπρέρο στο ύψος των ματιών.  
Ο κατάλογος περιλαμβάνει αυθεντικές μεξικάνικες λιχου-
διές, αλλά και πιάτα πιο προσαρμοσμένα στον ελληνικό ου-
ρανίσκο. Ας πούμε, η μεξικάνικη κουζίνα είναι καυτερή όσο 
λίγες. Στο Agavita, όμως, μπορείς να παραγγείλεις το πιάτο 
που θες, με βαθμό καυτερότητας από 0 έως 3, με το 0 να α-
ντιστοιχεί στο καθόλου καυτερό και το 3 στο βαθμό που σου 
καίει το μέσα σου. Εμείς φάγαμε (και μετά γλείψαμε τα δά-
χτυλά μας) σαλάτα setas (με μανιτάρια, μοτσαρέλα, κολοκύ-
θι, €6,30). Φάγαμε και burrito, που το όνομά του προέρχεται 
από μια αστεία ιστοριούλα. Burro στα ισπανικά πάει να πει 
γάιδαρος. Περί το 1910, λοιπόν, ένας πλανόδιος πωλητής 
περιφερόταν στους δρόμους του Μεξικού με το γάιδαρό του 
και έφτιαχνε πίτες, που τις γέμιζε με κιμά, για να χορταίνουν 
οι περαστικοί. Έγιναν τόσο ανάρπαστες που κάθε μέρα όλοι 
αναρωτιόντουσαν: Αdοnde esta el burrito? Μα πού είναι αυτός 
ο γαϊδαράκος; Και έτσι του βγήκε το όνομα του κυρ-burrito, 
που εμείς το φάγαμε με chili con carne (με κιμά πικάντικο, 
€5,70). Σειρά είχαν οι quesadillas, πίτες γεμιστές με τυρί, 
ψημένες σε πλάκα που συνοδεύονται με guacamole (είναι 
πράσινη και δεν τη χορταίνεις) και salsa ranchero (είναι κόκ-
κινη και καίει), στις οποίες βάζεις χοιρινό σχάρας, ή ψητό 
κοτόπουλο, ή λαχανικά, ή τηγανητές γαρίδες. Διαλέξαμε με 
κοτόπουλο (€5,70) και μας... gustamos muchisimo. Οι μερί-
δες είναι τε-ρά-στι-ες! Από τις quesadillas, ας πούμε, τρώνε 
δύο και περισσεύει και για την παρέα στο διπλανό τραπέζι.
Αν δεν πας για φαγητό (που το συστήνω), πήγαινε για ποτό. 
Όχι μόνο για τεκίλες, αλλά και για τα σούπερ κοκτέιλ-βάζα 
του (το εννοώ, σερβίρονται σε βαζάκια), όλα με €7. Η μουσική 
λατινοαμερικάνικη και σπιρτόζα, από Πέμπτη έως και Σάββα-
το επιλεγμένη από dj. Αναμένουμε και τα λατινοαμερικάνικα 
live που έρχονται προσεχώς και μέχρι τότε τρώμε fajitas… 

Σμύρνης 55, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 2510604. Ανοιχτά κάθε μέρα 
από τις 09.00, η κουζίνα μένει ανοιχτά μέχρι αργά και όσο πάει. 

Viva Agavita!

που τρωΜε
Της Κατερίνας Βνατςίου 

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

Κέντρο

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462983	
Ο	Αλέξης	Καρδάσης	είναι	
ένας	από	τους	πιο	βρα-
βευμένους	Έλληνες	σεφ	
και	εδώ	είναι	το	πόστο	του.	
Πολλές	πρωτότυπες	προτά-
σεις	ελληνικής	δημιουργι-
κής	κουζίνας	σε	τιμές	κάτι	
παραπάνω	από	value	for	
money.	Και	καταπράσινος	
κήπος.	Καθημερινά	20.00-
1.00	και	Κυριακή	13.00-
18.00.	Δευτέρα	κλειστά.
	œ Κ 

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 7210501, 
6977 210501 Από	φέτος	εντελώς	
ανανεωμένο,	με	το	νεαρό	
και	ταλαντούχο	Περικλή	
Κοσκινά	στην	κουζίνα,	με	δι-
ευρυμένο	μενού	και	γεύσεις	
από	όλη	την	Ελλάδα	–και	
αρκετά	κρητικά	επίσης–,	
με	ένα	κομμάτι	ανοιχτής	
κουζίνας	μέσα	στη	σάλα	
όπου	μαγειρεύονται	διά-
φορα	νόστιμα	μπροστά	σου	
τύπου	μυρίζεις-	λιμπίζεσαι-
παραγγέλνεις,	αλλά	και	αρ-
κετά	«ωμά»	– βλέπε	ψάρια	
σε	εκδοχή	ελληνικού	σούσι.	
Κυριακή	κλειστά.	œœ Μ A.V.

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

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

BLACK DUCK 
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα, 
210 3252396		to	καταπράσινο	
bistrot	υψηλής	αισθητικής	
στον	κήπο	του	Μουσείου	
Πόλεως	των	Αθηνών	στην	
πλατεία	Κλαυθμώνος.	Από	
το	πρωΐ	μέχρι	αργά	το	βρά-
δυ	για	καφέ,σνακ,ποτά	και	
μεσογειακή	κουζίνα.Εδώ,η	
κλασική	μουσική	συναντά	
την	σύγχρονη	σε	σωστά	
ντεσιμπέλ!	Της	Χρήστου	
Λαδά	κλειστό	για	όλο	το	
καλοκαίρι. œ	

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

ΓΑΝΕΜΑ
Αιολέων 40 & Καλλισθένους, Άνω Πετρά-
λωνα, 211 4072325	Σεριφιώτικοι	
και	άλλοι	μεζέδες,	κυρίως	
πιάτα	λίγα	και	ψαγμένα,	
ούζα	και	τσίπουρα	που	
αρέσουν	στους	γνώστες	του	

είδους,	όλα	σε	εξαιρετικά	
οικονομικές	τιμές.	Must	το	
χοιρινό	κότσι.

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

ChEZ MIChEL
Ηροδότου 15, Κολωνάκι, 215 5510090 
Aπό	νωρίς	το	πρωί	έως	
αργά	το	βράδυ	για	φαγητό-
ποτό	σε	ένα	προσεγμένο	
χώρο	με	λιτές	γραμμές	και	
μουσικές	επιλογές	βασι-
σμένες	στην	jazz.	

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

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

hYTRA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071118	Στο	καινούρ-
γιο	της	πόστο,	με	δημιουρ-
γικά	πιάτα	του	βραβευμένου	
με	αστέρι	Michelin	σεφ	

Νίκου	Καραθάνου.	Το	καλο-
καίρι	στην	ταράτσα	της	Στέ-
γης,	ίσως	η	πιο	πανοραμική	
θέα	της	πόλης.	œ œ œ

ΚΑΛΙΝΚΑ ΜΑΛΙΝΚΑ
Σόλωνος & Μαυρομιχάλη, 210 3388358 
Ρώσικα	χειροποίητα	πιρο-
σκί	που	μαζεύουν	τους	πει-
νασμένους	του	κέντρου	σε	
ουρές	από	το	πρωί.	Εκτός	
από	τα	παραδοσιακά	με	
κιμά	ή	πατάτα,	θα	βρεις	και	
πιο	ξεχωριστές	γεύσεις,	ό-
πως	με	παπαρούνα,	μούρο,	
κοτόπουλο	ή	ανθότυρο.	Και	
σπιτική	ρώσικη	σαλάτα	με	
το	κιλό.	CΜ

MALVAZIA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 3417010	
Εξαιρετική	μεσογειακή	
κουζίνα.	Κάθε	Τρίτη	βράδυ	
αργεντίνικο	tango,	Τε-
τάρτη	Ballroom	&	Latin,	
Πέμ.-Σάβ.	live!	Και	όλες	
τις	ημέρες	λειτουργίας	
ελεύθερο	μενού	με	19.00	
ευρώ	ανά	άτομο.	Π/Σ	live	
μουσική.	œ Κ Ξ 

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολάου, Παγκράτι, 
210 7518869, www.palia-athina.gr 
Γραφική	μονοκατοικία	του	
’30,	με	αυλή,	με	«πονηρά»	
μεζεδάκια,	ρακή,	κρασάκι	
και	ατμόσφαιρα	παλιάς	
αθηναϊκής	γειτονιάς.	Τις	
καθημερινές	μη	χάσετε	τα	
live.	Κυριακή	κλειστά.	

 PAUL
Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα, 210 
3632352/ Πλατεία Εσπερίδων & Κύπρου 
70, Γλυφάδα, 210 8947169	Γαλλικός	
φούρνος	με	παγκόσμια	
ιστορία.	Οι	γαλλικές	νοστι-
μιές	που	ξέρεις	στην	πιο	
αυθεντική	τους	μορφή:	
brioche,	μπαγκέτες,	γαλλι-

 γεύση οδήγοσ

Η Elite πάει για παγκόσμιο 
ρεκόρ πικνίκ

Το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness θα προσπα-
θήσει να καταρρίψει η Elite, στρώνοντας 
το μεγαλύτερο σε μήκος τραπέζι πικνίκ. Το 
πικνίκ θα γίνει την Κυριακή 22/6, στις 8 το 
απόγευμα, στο Πάρκο Παλαιού Φαλήρου και 
η είσοδος είναι ελεύθερη. Η γιορτή αυτή θα 
είναι και μια ευκαιρία προσφοράς στα παι-
διά, καθώς για κάθε άτομο που θα καθίσει 
στο τραπέζι η Elite θα ενισχύσει την Κιβωτό 
του Κόσμου με €10 ευρώ, ενώ θα προσφέ-
ρει και προϊόντα σε ποσότητες ίδιες με αυτές 
που θα καταναλωθούν στο τραπέζι πικνίκ.

ΜΗ 
χΑΣΕΙΣ! 

Η γεύση της μνήμης
Το τελευταίο βιβλίο του Επίκουρου

Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ε-
στιατόρων απανταχού της Ελλάδας, 
με κριτικές που συχνά πυκνά τσάκι-
ζαν κόκαλα. Οικονομολόγος και για 
πολλά χρόνια καθηγητής στο Deree, 
έγινε ευρύτατα γνωστός αρθρογρα-
φώντας σε μια μακριά σειρά εντύ-
πων, ενώ εξέδωσε και αρκετά βι-

βλία. Θέμα του, ή καλύτερα εμμονή 
και πάθος του, το φαγητό που ο ίδιος 

αντιμετώπιζε σαν τέχνη και σαν 
πνευματική εμπειρία. Ο Επίκου-

ρος, κατά κόσμον Αλβέρτος Αρούχ, 
έφυγε πολύ πρόσφατα αλλά άφησε 
παρακαταθήκη τα βιβλία του να μας 
ανοίγουν την όρεξη για ταξίδια της 
γεύσης και του νου. Το τελευταίο 
του (εκδόθηκε λίγες μέρες μετά το 
θάνατό του) έχει τίτλο «Η γεύση της 
μνήμης - Αναμνήσεις και εξομολογή-
σεις ενός κριτικού εστιατορίων» και 

είναι η διαδρομή της ζωής του μέσα, 
από τι άλλο, πιάτα, γεύσεις, μυρω-

διές που μπερδεύονται γλυκά με 
παιδικές μνήμες, εφηβικούς έρωτες, 
στρατό, σπουδές, καριέρα, ανθρώ-
πους. Έχοντας ταξιδέψει σε όλο τον 
κόσμο και έχοντας γευτεί τους ση-
μαντικότερους σεφ της εποχής μας, 

περιδιαβαίνοντας από καπηλειά 
μέχρι τριάστερα εστιατόρια, αυτός 
ο «εκδημοκρατιστής της γαστρο-
νομίας» όπως δήλωνε, καταλήγει 

στις τελευταίες σελίδες: «Το φαγητό 
της μάνας μου μού λείπει αφόρητα, 

όπως και η ίδια. Μπορεί να μη διέθετε 
γαστρονομική τελειότητα, ήταν όμως 

εθιστικά νόστιμο». Από τις εκδόσεις 
Ίκαρος, €13.  -Ν.Γ.
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κά	γλυκά	και	πολλά	άλλα,	
στο	φούρνο	που	έχει	πια	
γίνει	το	meeting	point	της	
Πανεπιστημίου.	Σύντομα	
και	στην	Κηφισιά.	C

PASΑJI 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 210 
3220714		Μέσα	στην	κοσμο-
πολίτικη	στοά,	ανοιχτό	από	
νωρίς	το	μεσημέρι,	πιάτα	
ελληνικής	δημιουργικής	
κουζίνας.	Πολύ	κομψό	
meeting	point	της	πόλης.	
Pres	fix	menu	από	€	15,	
Δευτ.-Παρ.	happy	hour	
17.00-21.00,	ποτό	€	6	και	
κοκτέιλ	€	7.	œœΜ

PASTERIA (LA)  
Κωνσταντινουπόλεως 68, Μπουρνάζι, 
210 5775.133-2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 6198230/	
Koλωνάκι, 210 3632032/ Γλυφάδα, 210 
8945085/ Kηφισιά, 210 8085.607/ Ν. 
Σμύρνη, 210 9319.146/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019975/Αργυρούπολη,210 9945772/ 
Χαλάνδρι, 210 6854210/ Κ. Πατήσια, 210 
2236295/ Ν.Μάκρη, 22940 91330  Πα-
ντού	σε	όλη	την	πόλη,	για	να	
μη	νιώσεις	ποτέ	την	έλλει-
ψη.	Μπάρα	για	κρασί	από	
την	πλούσια	κάβα	του	και	
ωραιότατο	ιταλικό	μενού	
που	επιμελείται	ο	Ιταλός	
σεφ	ettore	Botrini. œ Μ Ξ 

PIZZA hUT 
I.Μεταξά 5, Γλυφάδα, A. Μουτσοπούλου 
8, Πειραιάς,	Κολοκοτρώνη 32, Κεφαλάρι, 
Αγ. Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, Αγ. 
Παρασκευή, Κύπρου 104, Μπουρνάζι, Λ. 
Αλεξάνδρας 108, Νεάπολη, Λ. Νίκης 79 
(Λευκός Πύργος), Θεσσαλονίκη, 18118 
Με	17	καταστήματα	σε	όλη	
την	Αθήνα	για	τους	pizza	
lovers.	Από	τα	καλύτερα	
delivery	της	πόλης.	œ œ Α.V.

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

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	προα-
στίων.	œΜ

PIΦIΦI 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσίου, Eξάρχεια, 
210 3300237 Σε	στιλ	μοντέρνας	
ταβέρνας,	με	παραδοσια-
κές	συνταγές	απ’	όλη	την	
eλλάδα.	Kυρ.	13.00-18.00.	M 	

POZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 3302933	
Γνωστό	φοιτητοστέκι,	
φημίζεται	για	την	ελληνική	
του	κουζίνα	και	για	τον	
καταπράσινο	στεγασμένο	
του	κήπο.	Aτού	ότι	μένει	
ανοιχτά	ως	αργά...	και	τις	
καθημερινές.	M Ξ

ΡΩΞΑΝΗ ΚΡΕΠΕΣ
Πραξιτέλους 4, Αθήνα, 211 4037941 
Κρέπες,	αλλά	τι	κρέπες…	
αυτές	εδώ	έχουν	χανιώτικη	
καταγωγή!	Χορταστικές,	
πεντανόστιμες	και	γεμιστές	
με	προϊόντα	που	παράγει	η	
κρητική	γη.	Απάκι,	μυζή-
θρα	και	σταμναγκάθι	είναι	
μερικά	από	αυτά,	εσύ	βρες	
το	συνδυασμό	που	σου	
αρέσει.	C

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

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

TZITZIKAΣ & MEPMhΓKAΣ 
Mητροπόλεως 12-14, Σύνταγμα, 210 
3247.607/ Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 26, 
Xαλάνδρι, 210 6810529/ Δροσίνη 12-14, 
Kηφισιά, 210 6230080 Ντεκόρ,	
όπως	παλιό	παντοπωλείο.	

Kέρασμα	τσίπουρο	και	ε-
λιές	για	καλωσόρισμα.	Aπό	
τις	σπεσιαλιτέ	η	σαλάτα	με	
το	ανθότυρο.	Kάθε	βράδυ,	
Kυρ.	μόνο	μεσημέρι.

TGI FRIDAYÕS 
Νεοφύτου Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 722 
7721/ Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 
6233947-8/ Λ. Κηφισίας & Αλεξάνδρας, 
Αμπελόκηποι, 210 6475417-8/ Λαζαράκη 
43, Γλυφάδα, 210 8982608-9/ PierOne 
Μαρ. Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 210 9853281/ 
Athens Metro Mall, Λ. Βουλιαγμένης 
276, Αγ. Δημήτριος, 210 9717223 Aπό	
burgers	και	μεξικάνικη	
tortilla	μέχρι	εισαγόμενες	
μπίρες	και	κοκτέιλ	τεκίλας.	
Το	πιο	συμπαθητικό	και	
γελαστό	σέρβις	της	Αθήνας	
και	ντεκόρ	με	αμερικανιές	
που	θες	ώρες	να	το	χαζεύ-
εις.	œΞ Μ A.V.

VEZENE 
Βρασίδα 11, περιοχή Χίλτον,  210 7232002	
Η	αφετηρία	υπήρξε	το	Με-
γανήσι	της	Λευκάδας,	εδώ	
όμως	έγινε	ένα	από	τα	πιο	
gourmet	στέκια	της	πόλης	
χάρη	στην		πολύ	καλή	με-
σογειακή	-	ιταλική	κουζίνα		
του	σεφ	ιδιοκτήτη	Άρη	Βε-
ζενέ.Κυρ.	κλειστά. œœ

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ  							
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7525777, www.oraia-ellas.gr 
Παραδοσιακή	αθηναϊκή	
μονοκατοικία	με	ελληνική	
κουζίνα.	Πολλά	μεζεδάκια,	
καλό	κρασί	και	ρακή.	Τρ.-
Σάβ.	βράδυ	και	Κυριακή	
μεσημέρι	ρεμπέτικα	και	
λαϊκα	χωρίς	μικρόφωνο.	
Δευτ.	κλειστά.œ

 
Βορέια

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

ARTIGIANO (LÕ) 
Ζωγράφου, 210 7486888/ Άγ. Δημήτριος, 
210 9370444/ Ακρόπολη, 210 9233303/ 
Αιγάλεω, 210 5616400/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086000/ Αχαρναί, 210 2477770/ 
Βύρωνας, 210 7655.519/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Καλλιθέα, 210 9560300/ 
Κυψέλη, 210 8833555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311480/ Ν. Χαλκηδόνα, 210 2510593/ 
Πεύκη, 210 8064199/ Ν. Ψυχικό, 210 
6775.400/ Νίκαια, 210 4979.600/ Πειραιάς 
210 4525.777/ Χαλκίδα, 22210 60945/ 
Κόρινθος 27410 75100/ Καλαμάτα 27210 
98863 Νόστιμη	ιταλική		κουζί-
να	(τα	μακαρόνια	τα	βράζουν	
τη	στιγμή	της	παραγγελίας),	

κρεατικά,	μενού	διαίτης	και	
παιδικά.	Και	delivery.	œ			

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

FRAGMA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. από τον Άγ. 
Στέφανο, 210 8143415, 693 2478767 
Μετά	από	ωραία,	κοντινή	
εκδρομή	για	καφέ	και	
μεσογειακές	γεύσεις	με	
θέα	στη	λίμνη	του	Mαρα-
θώνα.	eνημερωμένη	λίστα	
κρασιών,	ωραία	cocktails.	
Aνοιχτό	από	το	πρωί.		œ

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

OCTOBERFEST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρασκευή, 210 
6082999	Μπίρες	απ’	όλο	τον	
κόσμο,	ξανθές,	μαύρες,	
κόκκινες,	ξηρές,	μονα-
στηριακές,	δυνατές,	χωρίς	
αλκοόλ,	ακόμα	και	με	το	
μέτρο!	Κρύα	ορεκτικά,	βαυ-
αρικές	σπεσιαλιτέ	pretzel,	
χοιρινό	κότσι,	λουκάνικα.	
Και	παραγγελίες	πακέτο.	
œ M A.V.

ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ
Γαρυττού 112, Αγία Παρασκευή, 210 
6003352 Μεζεδοπωλείο	με	
αυθεντική	μανιάτικη	κου-
ζίνα.	Συχνά	γίνονται	live	με	
ρεμπετολαϊκή	και	έντεχνη	
μουσική.	Στα	συν	η	όμορφη	
αυλή	του	που	έχει	δροσιά	
και	πολλά	λουλούδια.	œ

SEMIRAMIS RESTAURANT 
Ξεν. Semiramis, Xαρ. Tρικούπη 48, Kεφα-
λάρι, 210 6284500 Ποπ	πολυχρω-
μία	από	τον	Karim	Rashid,	
διεθνή	πιάτα.Κάτσε	δίπλα	
στην	πισίνα	με	τα	τρεχούμε-
να	νερά.	œœΜ

ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 
Κηφισίας 70 & Πάρνωνος, Μαρούσι, 
210 6120808 Με	καταγωγή	
από	τη	Μεσσηνία	και	με	
ιστορία	από	το	1984	στους	
Αμπελοκήπους.	Τώρα	στο	
καινούργιο	του	πόστο,	με	
όμορφο	μοντέρνο	ντεκόρ	
και	με	την	ίδια	πολύ	καλή	

ελληνική	σπιτική	κουζίνα.	
Από	το	μεσημέρι	μέχρι	τις	
19.00.	Ανοιχτό	Δευτέρα	με	
Παρασκευή,	σύντομα	με	
διευρυμένο	ωράριο.	€	Μ

νοτια

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 32, Tζιτζιφιές, 
210 9404518 Πολλοί	μεζέδες,	
αχινοσαλάτα,	αχτύπητη	τα-
ραμοσαλάτα.	Πολύ	απλό	και	
όμορφο	ντεκόρ,	αυλή	για	
τις	λιακάδες	του	χειμώνα.	
Δημοσιογράφοι,	πολιτικοί	
και	επιχειρηματίες	με	χα-
λαρή	διάθεση,	το	φανατικό	
κοινό	της	20	χρόνια	τώρα.	
Κυρ.	βράδυ	και	Δευτ.	κλει-
στά.	œœΣ/Κ M

IΘΑΚΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός Bουλιαγμένης, 
210 8963.747 Kυριλέ,	υπερπο-
λυτελές.	Ξένοι	και	ζευγάρια	
σε	ρομαντική	έξοδο.	Ψαρο-
φαγία	επιπέδου.			œœœΜ Ξ

ISLAND					
27o χλμ. Λ. Αθηνών-Σουνίου, Βάρκιζα, 
210 9653563-4 Κοσμοπολίτικα	
νησιώτικο	σκηνικό,	μο-
ναδικό	location	μπροστά	
στη	θάλασσα,	μεσογειακή	
δημιουργική	κουζίνα	
από	το	βραβευμένο	σεφ	
Νίκο	Σκλήρα	και	asian	
fusion	πιάτα.	Πρωτότυπα	
cocktails	και	μουσικές	
που	σε	ταξιδεύουν,	πά-
ντα!	œœ

IΣTIOΠΛOΪKOΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς, 210 
4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 
Σημείο	αναφοράς	για	όλο	

το	Mικρολίμανο,	με	θέα	τον	
Σαρωνικό.	Σύγχρονη,	μεσο-
γειακή	κουζίνα	με	έμφαση	
στο	ψάρι.	Δυνατότητα	για	
events	και	εκδηλώσεις.	tο	
café	του,	από	πάνω,	θυμίζει	
κατάστρωμα	καραβιού.

MATSUhISA AThENS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, Βουλιαγμέ-
νη, 210 8960510 Όπως	είπε	και	
η	Μαντόνα,	όταν	ανοίγει	
ένα	nobu,	η	πόλη	μπαίνει	
κατευθείαν	στο	χάρτη	των	
μητροπόλεων	του	πλανήτη!	
Ασιατικός	μινιμαλισμός	και	
υψηλή	γαστρονομία.	Black	
cod	ή	μενού	omakase,	για	
να	πάρεις	μια	γεύση	απ’	
όλα.Υπέροχη	θέα	θάλασ-
σα.œœœ	

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

RIALTO
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 
210 9958764
Απολαυστικοί	καφέδες	και	
cocktails	από	εξειδικευ-
μένους	baristas	και	γα-
στρονομικές	απολαύσεις	με	
έμφαση	στα	ζυμαρικά.	

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

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

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

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢

MoMix
Το πρώτο μοριακό bar στην Ελλάδα θα σου 

προσφέρει κοκτέιλ που δεν έχεις ξαναδοκιμά-

σει. Με έναν πολύ ιδιαίτερο εσωτερικό χώρο σε 

βιομηχανικό ύφος, αλλά και μια πανέμορφη και 

καταπράσινη αυλή, με πολλά γκραφίτι. Τσέκαρε 

και το αδελφάκι του στο Γκάζι (Κελεού 1-5) και 

δες περισσότερα για τη μοριακή γαστρονομία 

στο fb: Momix Bar. Ποσειδώνος 81 & Δούσμανη 3 

(Στοά Colloseum Center), Γλυφάδα, 6974 350179

Η HEinEkEn 
Κέρναέι ΠρασινΗ
Χρόνια τώρα την αποκαλούμε 

Πράσινη και η Heineken υιοθε-

τεί αυτό το όνομα μόνο γι’ αυτό 

το καλοκαίρι και μόνο για την 

Ελλάδα, στο πλαίσιο της νέας 

της καμπάνιας με τίτλο «Γίνε-

ται», η οποία έχει στόχο να μας 

μεταδώσει κύματα αισιοδοξίας. 

Για να γιορτάσει την καμπάνια 

της, την τελευταία Κυριακή 

του Ιουνίου με την πρώτη πα-

ραγγελία Heineken όλοι μας 

θα παίρνουμε δωρεάν και μια 

Πράσινη. Μπορείτε να δείτε τα 

καταστήματα στα οποία θα ισχύει η ενέργεια 

εδώ: www.heineken.com/gr/ginetai 



              * ΑδιΑφορος

        ** Μέτριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚος

➜ makismilatos@gmail.com

The Roots 
...and then you shoot your cousin  (***)

Βία, φόβο, φτώχεια, απελπισία. Αυτά παράγει πια και 
μάλιστα σε «βιομηχανικό» επίπεδο ο –κάποτε ανθρωπο-
κεντρικός– δυτικός πολιτισμός. Ξεβράζει φτωχούς και κα-
ταφρονεμένους με την ίδια ταχύτητα που ένα εργοστάσιο 
βάζει καπάκια σε μπουκάλια αναψυκτικών, ξεκοιλιάζει 
κοτόπουλα ή φτιάχνει ξυλόβιδες σε μαζική παραγωγή, 
ιδανικές για τα φτηνά φέρετρα όσων πεθαίνουν στο δρό-
μο ή αυτοκτονούν με τη θηλιά που τους πέρασε στο λαιμό 
ο ακραίος καπιταλισμός που έχει επικρατήσει. Οι ανθρω-
πιστικές κατακτήσεις χρόνων χάνονται σε ένα λεπτό, ο 
«υπέροχος άνθρωπος» της δυτικής διανόησης γίνεται 
φοβισμένο ανθρωπάκι που χρωστάει στην εφορία, που 
παρακολουθείται, που δεν αισθάνεται να έχει προοπτική 
και η λέξη μέλλον είναι ένα αστείο για χαρτορίχτρες. Σε 
αυτό το περιβάλλον το hip-hop έχει αποτύχει παταγω-
δώς και στην Αμερική των εκατομμυρίων νεόπτωχων δεν 
βρήκε να πει κουβέντα. Στη «γενοκτονία» των αγροτών, 
στη συστηματική φτωχοποίηση της μαύρης φυλής, στην 
πρόσφατη καταστροφή της αμερικάνικης μεσαίας τάξης 
και στο «διωγμό» από τα σπίτια τους, το hip-hop έμεινε 
–στην ουσία– αμέτοχο.

Οι The Roots ήταν πά-
ντα μια «διαφορετική 
περίπτωση» από όσα 
γενικά επικρατούν στο 
χώρο του αμερικάνικου 
hip-hop. Τραβάνε το δι-
κό τους δρόμο, έχουν 
σπουδαία αλλά και μέ-
τρια άλμπουμ, έχουν τις 
απόψεις και το όραμά 
τους και δεν παρεκκλί-
νουν απ’ αυτά, και προσέρχονται πάντα στη μουσική με 
δημιουργική διάθεση. Με άλλα λόγια, οι Roots είναι πραγ-
ματικοί καλλιτέχνες σε ένα χώρο που είναι πια πολύ ξιπα-
σμένος και παίζει ξεδιάντροπα το παιχνίδι αυτών τους 
οποίους –υποτίθεται– γεννήθηκε για να πολεμάει. Μετά 
από τη συνεργασία τους με τον Elvis Costello, που φανέ-
ρωσε τη σπουδαία «μαστορική» τους και μετά το «Undun» 
(που κι αυτό ήταν κόνσεπτ), οι Roots δημιουργούν ένα α-
κόμη concept album μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης ηθι-
κής αξίας. Με σαρκασμό, με χιούμορ, με σατυρικό τρόπο, 
με πικρή γεύση, με μελαγχολική διάθεση και απελπισία 
αγγίζουν τα θέματα της βίας και της φτώχειας στις ΗΠΑ, 
αλλά και του hip-hop μικρόκοσμου και του ρόλου που 
(δεν) έπαιξε σε όσα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα που σκο-
τώνει τα παιδιά της ή τα αφήνει να σκοτώνονται.

Με τον τίτλο του άλμπουμ παρμένο από ένα τραγούδι 
των KRS-One, με τους δικούς τους στίχους να θρηνούν: 
«Γεννήθηκα σε μια απρόσωπη όαση, εκεί που λαοί εξαφανί-
ζονται και δεν αφήνουν κανένα ίχνος» ή να διαπιστώνουν 
πως «ο διάβολος μοιάζει πολύ όπως εσείς κι εγώ», με ανα-
φορές στον περίφημο «ήχο της Φιλαδέλφεια» (απ’ όπου 
και η καταγωγή τους άλλωστε) αλλά και στη soul παρά-
δοση γενικότερα, με τη φωνή της Nina Simone να ακού-
γεται στην αρχή του άλμπουμ, με jazzy πιάνα και κομψά 
μελαγχολικά πρελούδια, με δάνειους ήχους που φτάνουν 
από το πιάνο της Mary Lou Williams μέχρι τον Γάλλο πει-
ραματιστή Michel Chion, με ένα σωρό γνωστούς φίλους 
να κάνουν φωνητικά, υποδυόμενοι στην ουσία τους πε-
ριθωριοποιημένους ήρωες αυτού του άλμπουμ/διηγή-
ματος, και μ’ ένα εξώφυλλο που θυμίζει Πικάσο και ανήκει 
στον αφροαμερικάνο καλλιτέχνη και ακτιβιστή Romare 
Bearden, σίγουρα δεν είναι ένα τυπικό hip-hop άλμπουμ 
αλλά πολλά περισσότερα που αξίζει να ανακαλύψεις με 
πολλές και κατ’ ιδίαν ακροάσεις.    

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

Mount Kimbie
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

Κaterine Duska & Κατερίνα Πολεμη   
Μια ενδιαφέρουσα μουσική σύμπραξη στον Κήπο. Η Κατερίνα Πολέμη, ελληνοβραζιλιάνικης καταγωγής. 
Αγαπά τον αυτοσχεδιασμό, την τζαζ και τις ναπολιτάνικες καντσονέτες. Υπέγραψε το soundtrack της ται-

νίας «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη. Ολοκλήρωσε το πρώτο της αγγλόφωνο προσωπικό άλμπουμ 
«Spread The Music Not The Name» σε δικές της συνθέσεις. Παράλληλα ξεκίνησε να γράφει μουσική για θεα-

τρικές παραστάσεις, όπως η «Ευρυδίκη» του Δημήτρη Τάρλοου, που αποτελεί και τη δεύτερη δισκογραφική 
της δουλειά, ενώ ετοιμάζει τη μουσική για τη «Μεγάλη χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση, που θα παρουσιαστεί στο 

πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Η Katerine Duska, γεννημένη και μεγαλωμένη στο γαλλόφωνο Μόντρεαλ 
του Καναδά, με πολυπολιτισμικές επιρροές. Συνδυάζει τη neo-folk μουσική  με τη soul και τις ποπ μελωδίες. 
Σπούδασε κλασική κιθάρα, ερμήνευσε άριες και λίντερ των Βέρντι, Μότσαρτ και Σούμπερτ, αλλά και ρεπερ-

τόριο της τζαζ. Ακούστηκε με το τραγούδι «One in a Million» και ετοιμάζει την κυκλοφορία του ολοκληρω-
μένου της άλμπουμ. Τη μουσική βραδιά θα ανοίξει η ταλαντούχα δεκαεξάχρονη Αρετή Κοσμίδου, που θα 

τραγουδήσει για πρώτη φορά μπροστά σε συναυλιακό κοινό.

Η Κατερίνα και η Katerine μιλούν η μία για την άλλη στην AThens Voice 

H Κατερίνα Πολεμη 
για την Katerine DusKa

Sexy φωνή με soul feel και beat.
Πολύ stylish κορίτσι!
Νο bullshit girl.

Ξεχωριστός άνθρωπος. Έχει δική της, πολύ 
δική της γνώμη, κάτι το οποίο εκτιμώ. Αυτό 
που εκτιμώ ακόμα περισσότερο, όμως, είναι 
πως έχει πάντα αυτή τη διάθεση να ακούει τη 
γνώμη του άλλου με αγάπη, σοβαρότητα και 
ταπεινότητα. 

 Νιώθω πως μπορώ να είμαι τελείως ο εαυτός 
μου με την Κατερίνα. Πως μπορώ να περνάω 
ώρες πολλές μαζί της χω-ρίς να κουράζομαι, 
να είμαστε στον ίδιο χώρο αλλά η κάθε μία να 
είναι με τον εαυτό της στο δικό της κόσμο! Με 
πολύ λίγους ανθρώπους συμβαίνει αυτό. 

 ...μια ατμόσφαιρα sexy, smooth και funky. 

η KateriNe DUsKa
 για την Κατερινα Πολεμη

 Η Κατερίνα είναι μια ολοκληρωμένη καλ-
λιτέχνιδα, αποτελεί έμπνευση για μένα και 
ενισχύει την πίστη μου στην νέα γενιά της 

ελληνικής σκηνής.

Είναι ιδανικό να συνεργάζεσαι με μια καλλιτέ-
χνιδα που σε ωθεί να ανεβαίνεις επίπεδα, να 
προκαλείς τον εαυτό σου ώστε να αποκαλύ-
πτεις νέες καλλιτεχνικές πτυχές και δυνατό-

τητες, με το ταλέντο της, την αυθεντικότητα, 
το ήθος, τον επαγγελματισμό, την αισιοδοξία 
και χαρά για ζωή, και να αισθάνεσαι πως ο σε-

βασμός και η εκτίμηση είναι αμοιβαία.

Παρά τις λίγες αλλά μοναδικά απολαυστικές 
συνευρέσεις μας, αισθανόμαστε ότι γνωριζό-

μαστε χρόνια και ανυπομονώ η χημεία αυτή 
μεταξύ μας να είναι διάχυτη στη σκηνή του 

Κήπου στις 2 Ιουλίου και να τη μοιραστούμε 
με το κοινό κάτω από το φως του φεγγαριού.

Κήπος Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών, 
Βασ. Σοφίας & Κόκ-
καλη, 210 7282771. 
Έναρξη 21.00. Eίσοδος 
€ 10, 12 ταμείο. Προ-
πώληση: megaron.
gr  και 210 7282333. 
Στις 2/7.
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Ένα νέο κατάστημα αφιερωμένο αποκλειστικά στη μουσική, 

σε τρία επίπεδα και με περισσότερους από 30.000 τίτλους, ε-

γκαινιάζει ο IANOS στο γνωστό σημείο της Σταδίου 24. Ένα νέο 

μουσικό στέκι με το σύνολο της ελληνικής και ξένης δισκογρα-

φίας, βινύλια, συλλεκτικές εκδόσεις, μουσικά βιβλία, DVD και 

όλα τα απαραίτητα μουσικά gadgets. 

Εγκαίνια-γιορτή Με αφορμή τη λειτουργία του καταστήματος 

ο IANOS μάς προσκαλεί σε μια διήμερη μουσική γιορτή, την Πα-

ρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Ιουνίου. Την Παρασκευή κάποιοι 

από τους σπουδαιότερους, αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες, 

αλλά και ανερχόμενοι, θα βρίσκονται εκεί, θα υπογράφουν CD, 

θα μας αφιερώσουν το αγαπημένο τους τραγούδι και θα συνο-

μιλήσουν με τους παραγωγούς των ραδιοφώνων που θα εκπέ-

μπουν ζωντανά από το νέο μουσικό στέκι της Αθήνας. Και την 

επόμενη ημέρα, το Σάββατο, ένα ολοήμερο non stop υπαίθριο 

live πάρτι στη Σταδίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γιορτής της 

Μουσικής. 

Σημειώστε: Και τις δύο ημέρες θα υπάρχει έκπτωση 20% σε όλα 

τα προϊόντα του μουσικού ΙΑΝΟΥ, ενώ κάθε μισή ώρα θα κλη-

ρώνονται δώρα. Στη γιορτή θα συμμετέχει και η IANOS Αίθουσα 

Τέχνης, όπου 20 αγαπημένοι ζωγράφοι θα παρουσιάσουν εικα-

στικά έργα με μορφή εξωφύλλων δίσκων βινυλίου 45 στροφών, 

με θέμα αγαπημένους τους δίσκους, σε επιμέλεια της Ίριδας 

Κρητικού. Μείνετε συντονισμένοι στο www.ianos.gr για το ανα-

λυτικό πρόγραμμα των εγκαινίων. Σταδίου 24, 210 3217917 

ΜΗ χΑΣεΙΣ! 

ianOs 
Music sHop 

Μια γιορτή για το νέο
μουσικό στέκι της πόλης 
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ H Ακρόπολη έτοιμη για το κοντινό τηςτου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ÇΕίμαστε  

σιαμαίοι πια. Αν με  

πιάσουν θα σε πάρω μαζί 

μου. Αν σε πιάσουν θα  

με καταδώσειςÈ.

Ο Βίγκο Μόρτενσεν και ο Όσκαρ Άιζακ 

ενώνονται στην παρανομία στα ÇΔύο 

πρόσωπα του ΙανουαρίουÈ

Το λάθος αστέρι  
(THe FaulT in our STarS) **

ΣκηνΟθεΣΙΑ: Τζος Μπουν

ΠΑΙζΟυν: Σεϊλίν Γούντλεϊ, Άνσελ Έλγκορτ, Λόρα Ντερν

Ένα κορίτσι που πεθαίνει από καρκίνο θα γνωρίσει ένα 
αγόρι που η ίδια αρρώστια το έχει σημαδέψει και θα ερω-

τευθούν παρά τη σκιά που σκεπάζει τις ζωές τους.

Βασισμένη σε ένα ρομαντικό εφηβικό μπεστ σέλερ, αυτή 
η ιστορία ενός καταδικασμένου έρωτα μοιάζει φτιαγμένη για 

να συγκινήσει μια γενιά θεατών με τον τρόπο που τόσες άλλες ταινίες στο παρελθόν, 
από το «Love Story» μέχρι τον «Άγγλο ασθενή», το έχουν κάνει. Και το φιλμ του Μπουν 
έχει όλα τα φόντα να το καταφέρει: δύο εξαιρετικούς νεαρούς πρωταγωνιστές (με τη 
Σεϊλίν Γούντλεϊ να δείχνει πως είναι μια από τις πιο ικανές ηθοποιούς των ημερών 
μας), ένα τρυφερό σενάριο, την ικανότητα να μη γίνεται καταθλιπτικό. Και κυρίως τη 
διάθεση να σας κάνει να κλάψετε μέχρι να στεγνώσουν τα μάτια σας. Αν το καταφέ-
ρει, εξαρτάται από το πόσο θα αφεθείτε στο συναισθηματικό εκβιασμό των δύο αυτών 
τέλειων νεαρών που πάσχουν από κάτι τόσο φριχτό και στο πόσο θα πιστέψετε ότι 
ο θάνατος από καρκίνο μπορεί να γίνει τόσο ακατανίκητα ρομαντικός όσο το φιλμ 
προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι.

Σαμποτάζ  

ΣκηνΟθεΣΙΑ: Ντέιβιντ Άγιερ

ΠΑΙζΟυν: Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, Σαμ Γουόρδινγκτον,  

Ολίβια Γουίλιαμς

Μια ειδική ομάδα μυστικών αστυνομικών αποφασίζουν 
να κλέψουν δέκα εκατομμύρια από ένα καρτέλ ναρκωτι-

κών, μια πράξη που θα τους βάλει στο στόχαστρο τόσο της 
υπηρεσίας τους όσο και του υποκόσμου. 

H καριέρα του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ μπορεί να μην ήταν 
ακριβώς σεξπιρικού επιπέδου πριν εγκαταλείψει το σινεμά για την πολιτική, αλλά μετά 
την επιστροφή του μοιάζει να έχει κατέβει κουτρουβαλώντας τις σκάλες της ποιότητας. 
Τελευταία απόδειξη αυτή η αληθινά κακή, τόσο που να αγγίζει τα όρια της αξιογέλα-
στης παρωδίας, περιπέτεια, όπου όλοι οι χαρακτήρες μοιάζουν με κακοσχεδιασμένα 
καρτούν, η δράση είναι βαρετή και η ιστορία δεν ενδιαφέρει στο ελάχιστο. Κρίμα, γιατί 
εδώ υπάρχει ένας σκηνοθέτης που θα μπορούσε να σώσει αυτή την ιστορία μιας ομάδας 
βρώμικων μπάτσων από την κλισεδούρα και την απόλυτη πλήξη. Αντ’ αυτού εικονο-
γραφεί τυπικά ένα θλιβερό σενάριο που μοιάζει με μια macho φαντασίωση διανοητικά 
καθηλωμένου στην εφηβεία, οπλοχαρή μποντιμπιλντερά, που σαμποτάρει κάθε ελπίδα 
για διασκέδαση και fun στην οποία μπορεί να ελπίζατε.    

 
 

Ένα ζευγάρι Αμερικάνων που αντιμετω-
πίζει προβλήματα με το νόμο, θα βρεθεί 
στην Αθήνα των αρχών του ’60. Εκεί θα 
γνωρίσουν ένα νεαρό συμπατριώτη τους 
που θα τους βοηθήσει όταν ο κλοιός γύρω 

τους αρχίζει να στενεύει, έχοντας όμως κι 
εκείνος τη δική του ατζέντα. 

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της 
Πατρίτσια Χάισμιθ, γυρισμένο στο με-
γαλύτερο μέρος του στην Αθήνα και 
την Κρήτη, τα «Δύο πρόσωπα του Ιανου-
αρίου» σηματοδοτούν το σκηνοθετικό 
ντεμπούτο του σεναριογράφου Χοσεΐν 
Αμινί («Drive»). Με μια εξαιρετική ι-
στορία ως βάση, με μια θαυμάσια ανα-
παράσταση της Αθήνας του ’60, όταν 
όλα έμοιαζαν πολύ πιο στιλάτα –ακόμη 
και το έγκλημα– και με τρεις εξαιρετι-
κούς ηθοποιούς στους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους, το φιλμ κερδίζει εκ προ-
οιμίου το στοίχημα μιας απολαυστικής 
ταινίας για το μεγάλο κοινό. Η Χάισμιθ 
ξέρει να δομεί εξαιρετικά όχι μόνο την 
αστυνομική ίντριγκα και τον ιστό της 
αγωνίας, μα και ακόμη καλύτερα γοη-
τευτικά αμφίσημους χαρακτήρες που 
δεν μπορείς παρά να υποστηρίξεις α-
κόμη κι αν ξέρεις ότι οι πράξεις τους 
είναι μάλλον κατακριτέες κοινωνικά 
και ηθικά. Μπορεί ο Αμινί να μην πε-
τυχαίνει να τους εικονογραφήσει όσο 
λεπτομερώς θα ήθελες, μα τόσο ο Βί-
γκο Μόρτενσεν όσο και ο Όσκαρ Άι-
ζακ που αποτελούν το βασικό δίπολο 
σε αυτή τη γεμάτη σκιές κι αποχρώσεις 
ιστορία, ξέρουν να τους προσδίδουν το 
βάθος και το υπόβαθρο που χρειάζο-
νται για να γίνουν συναρπαστικοί. Το 
φιλμ γλιστρά γοητευτικά στην οθόνη, 
ακόμη κι αν αργεί λίγο να δώσει στην 
αγωνία τον ασφυκτικό ρυθμό που αυτή 
έχει στο βιβλίο και κερδίζει ακόμη πε-
ρισσότερους πόντους από το γεγονός 
ότι μεταμορφώνει το ελληνικό τοπίο 
σε κινηματογραφικό σκηνικό με τρόπο 
απόλυτα πετυχημένο και λειτουργικό. 

criticÕs CHOICE

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου  
(Two FaceS oF January) ***

ΣκηνΟθεΣΙΑ: Χοσεΐν Αμινί  

ΠΑΙζΟυν: Βίγκο Μόρτενσεν, Κίρστεν Ντανστ, Όσκαρ Άιζακ
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ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3, 
2106756546

Αίθ.1 Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:00 
Αίθ.2 (Θερινή) Μια Γαλλίδα 
στο Μανχάταν Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

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

Αίθ.1 Μαζί... με το ζόρι Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:15 / Τα δύο 
πρόσωπα του Ιανουαρίου 
Πέμ.-Τετ. 18:00 
Αίθ.2 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
17:45, 19:45, 21:45 
Αίθ.3 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:15 / Το λάθος αστέρι 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:45 
Αίθ.6 (Θερινή) Τα δύο πρό-
σωπα του Ιανουαρίου Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 2107215717

Το λάθος αστέρι Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙόΝ Cinepolis
Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάννου Μεταξά, 
Γλυφάδα, 2108983238

Αίθ.1 Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 18:40, 
20:40, 22:40 
Αίθ.2 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:10, 22:10 
Αίθ.3 Χίλιοι Τρόποι να πεθά-
νεις στην άγρια Δύση Πέμ.-
Τετ. 18:00 / Μαζί... με το ζόρι 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:20 
Αίθ.4 Χίλιοι Τρόποι να 
πεθάνεις στην άγρια Δύση 
Πέμ.-Τετ. 20:30 / Σαμποτάζ 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 22:30 

ΑΙΓΛΗ Ζ ΑΠΠΕΙόΥ (ΘΕρΙΝό)
Κήπος Ζαππείου, 2103369300

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΙόΛΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ Κ ΑΙΣ Α-
ρΙΑΝΗΣ (ΘΕρΙΝό)
Σολωμονιδου & Φιλαδελφείας, Καισαρια-
νή, 2107247600

Σιωπηλός μάρτυς Πέμ. 
20:45, 23:00 / Γεννημένοι 
ξανά Παρ.-Κυρ. 20:45, 23:00 
/ Το κύμα Δευτ.-Τρ. 20:45, 
23:00 / Δον Ζουάν Τετ. 20:45, 
23:00

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

Θεέ μου, τι σου κάναμε;Πέμ.-
Τετ. 21:00, 22:50 

AΝΕΣΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
2107788778

Ξενοδοχείο Grand Budapest 
Πέμ.-Τρ. 21:00, 23:00 / Τετ. 
23:10 

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

210 5813470

The Amazing Spider-Man 2 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 

ΑΝόΙΞΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Αττική & Ευριπίδου 19, Ν. Ηράκλειο,  
2102814071

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

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

Το μυστικό της Μέιζι Πέμ.-
Τετ. 21:00 / Σκουριασμένη 
πόλη Πέμ.-Τετ. 23:00 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 210 3221925

(Ταινιόραμα 2014) Ένα Σάβ-
βατο πάνω στη γη Πέμ. 20:00 
/ Ραντεβού στο μικρό ρεστο-
ράν Πέμ. 22:00 / Ξέχασέ με 
 Πέμ. 18:00 / Ονειρεμένη 
απόδραση Παρ. 20:00 / 
Λίστα αναμονής Παρ. 22:00 
/ Ο ποταμός του έρωτα Παρ. 
18:00 / Ο τέλειος κύκλος Σάβ. 
22:00 / No Man`s Land Σάβ. 
20:00 / Πριν από την βροχή 
Σάβ. 18:00 / Η κραυγή ενός 
ανθρώπου Κυρ. 20:00 / Όσλο, 
31 Αυγούστου Κυρ. 18:00 
/ Χορεύοντας στο σκοτάδι 
Κυρ. 22:00 / Η Παράσταση 
μιας ζωής Δευτ. 22:00 / Μια 
απίθανη ιστορία Δευτ. 20:00 
/ Του Θεού το χόρτο Δευτ. 
18:00 / Eldorado Τρ. 18:00 
/ Δικό του και δικό της Τρ. 
20:00 / Ταξίδι στο Μανχάταν 
Τρ. 22:00 / Κορίτσια καριέρας 
Τετ. 20:00 / Dark Horse Τετ. 
18:00 / Ο καουμπόι του μεσο-
νυχτίου Τετ. 22:00  

ΑΤ ΤΙΚόΝ Α Λ ΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Μέσα στο Αττικό Άλσος, 6944542300

Θεέ μου, τι σου κάναμε;Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΒΑρΚΙΖ Α
Θάσου 22, 2108973926

Αίθ.1 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Τετ. 20:20 3D, 22:20 
3D / Πώς να εκπαιδεύσετε το 
δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:30 3D / Ζαμπίζια: Πουλιά 
στον αέρα (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:00 
Αίθ.2 Φιλομένα Πέμ.-Τετ. 
19:00, 20:45, 22:40 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.3 (Θερινή) Θεέ μου, τι 
σου κάναμε;Πέμ.-Τετ. 21:00, 
22:50

ΒόΞ (ΘΕρΙΝό)
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια,  
2103301170

Το πέρασμα του Μίλερ Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:05 

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

Αίθ.1 Rio 2 (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:30 / Ανυπόφοροι γείτονες 
Πέμ.-Τετ. 20:40 / Godzilla 
Πέμ.-Τετ. 22:50 

Αίθ.2 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:20 3D / Σάβ. 
15:10 3D, 17:20 3D / Το 
λάθος αστέρι Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:00 / Σαμποτάζ 
Πέμ.-Τετ. 00:30 
Αίθ.3 Η Τίνκερμπελ 
και οι πειρατές (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 
/ Σάβ. 15:30, 17:20 / 
X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλο-
ντος Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:50 
Αίθ.4 Μαζί... με το ζό-
ρι Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40, 
20:00, 22:20 / Σάβ. 
15:20, 17:40, 20:00, 
22:20 
Αίθ.5 Maleficent 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:40 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το 
δράκο σας 2 (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:20 / Σάβ. 16:10, 
18:20 
Αίθ.6 Yves Saint 
Laurent Πέμ.-
Τετ. 20:50 / Τα 
δεσμά του Δια-
βόλου Πέμ.-Τετ. 
23:00 

Αίθ.7 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:00 / Τα δύο πρόσωπα 
του Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 
21:30, 23:50 
Αίθ.8 Ζαμπίζια: Πουλιά στον 
αέρα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / 
Σάβ. 15:40, 17:30 / Ο καθρέ-
φτης της Κολάσεως Πέμ.-
Τετ. 21:40, 23:40 / Σαμποτάζ 
Πέμ.-Τετ. 19:20 
Αίθ.9 Ένας σκίουρος σού-
περ-ήρωας (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:50 / Σάβ. 16:00, 17:50 / 
Στα όρια του αύριο Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:10 
Αίθ.10 Χίλιοι Τρόποι να πεθά-
νεις στην άγρια Δύση Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 
Αίθ.11 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:15, 23:30 
Αίθ.12 Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30 
Αίθ.13 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
21:15 / Χίλιοι Τρόποι να πεθά-
νεις στην άγρια Δύση 
Πέμ.-Τετ. 23:30 

Αίθ.14 Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:30  

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

Αίθ.1 Μαζί... με το ζόρι Πέμ.-
Τετ. 19:10, 21:30, 23:50 
Αίθ.2 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 21:45 / Στα όρια του αύριο 
Πέμ.-Τετ. 00:20 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:40 
Αίθ.3 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:20 / Χίλιοι Τρόποι 
να πεθάνεις στην άγρια Δύση 
Πέμ.-Τετ. 23:30 
Αίθ.4 Ο καθρέφτης της Κολά-
σεως Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30, 
00:30 / Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 18:20 3D / Τετ. 18:20 
Αίθ.5 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-

Τετ. 19:00 / Τα δύο πρόσωπα 
του Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:15 
 
VillAGe 9 CinemAs @ FAliRo 
Παλαιά Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, 14848

Αίθ.1 Το λάθος αστέρι Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 
Αίθ.2 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 / Πώς να εκ-
παιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:40 
Αίθ.3 Rio 2 (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
19:00 / X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 00:10 
Αίθ.4 Μαζί... με το ζόρι Πέμ.-
Τετ. 19:40, 22:00, 00:20 / Η 
Τίνκερμπελ και οι πειρατές 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:00 
Αίθ.5 Χίλιοι Τρόποι να πεθά-
νεις στην άγρια Δύση Πέμ.-
Τετ. 18:40, 21:20, 00:00 
Αίθ.6 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:10 3D / Ο καθρέφτης 
της Κολάσεως Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:10, 00:10 

Αίθ.7 Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 19:40, 
21:40, 23:40 / Πώς να εκ-
παιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 
Αίθ.8 Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00 
Αίθ.9 Χίλιοι Τρόποι να πεθά-
νεις στην άγρια Δύση Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:40    
 
VillAGe ATHens meTRo mAll 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 Maleficent Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 18:45, 
21:00 / Τρ. 21:00 / 
Σαμποτάζ Πέμ.-Τετ. 23:10 / 
Πώς να εκπαιδεύσετε το δρά-
κο σας 2 (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:30 3D 
Αίθ.2 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:10, 19:20 / Τα 

δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 23:30 
Αίθ.3 Μαζί... με το ζόρι Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:45, 00:10 / Rio 2 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:50 
Αίθ.4 Χίλιοι Τρόποι να 
πεθάνεις στην άγρια Δύση 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:50 / Τα 
δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου 
Πέμ.-Τετ. 18:20 
Αίθ.5 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:50, 18:00 / Ο 
καθρέφτης της Κολάσεως 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:15, 00:20   

Vill AGe RenTi ΘΕρΙΝό
Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης,  
210 4215100 

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:30 

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

Αίθ.3 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-

Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
Αίθ.4 Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:50, 00:20 
Αίθ.5 Χίλιοι Τρόποι να πεθά-
νεις στην άγρια Δύση Πέμ.-
Τετ. 18:45, 21:15, 23:45 
Αίθ.6 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
20:40, 22:50 / Πώς να εκ-
παιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ.7 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:00 / Σαμποτάζ Πέμ.-
Τετ. 21:10, 23:50 
Αίθ.8 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:00 3D / Ο καθρέφτης 
της Κολάσεως Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:20, 00:30 
Αίθ.9 Μαζί... με το ζόρι Πέμ.-
Τετ. 18:15, 20:45, 23:15 
Αίθ.10 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:40 / Στα όρια του αύριο 
Πέμ.-Τετ. 21:50, 00:20 
Αίθ.11 Το λάθος αστέρι Πέμ.-

Τετ. 18:50, 21:30, 00:10 
Αίθ.12 Στα όρια του αύριο 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30    

ΓΛΥΦΑ Δ Α oDeon
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, Γλυφάδα, 
210 9650318

Αίθ.1 Το λάθος αστέρι Πέμ.-
Τετ. 19:15, 22:00 
Αίθ.2 Πώς να εκπαιδεύσε-
τε το δράκο σας 2 (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 18:40 
Αίθ.3 (Θερινή) Το πέρασμα 
του Μίλερ Πέμ.-Τετ. 23:10 
/ Θεέ μου, τι σου κάναμε? 
Πέμ.-Τετ. 20:50 

ΔΕΞ ΑΜΕΝΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλ.Δεξαμενής Κολωνάκι,  2103623942

Η δική μας νύχτα Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14,Μαρούσι, 210 8028587

Τα δύο πρόσωπα του Ιανου-
αρίου Πέμ.-Τρ. 18:50, 20:45, 
22:40 / Τετ. 21:10, 23:00 

ΔΙόΝ Υ ΣΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Συγγρού 286, & Μυκηνών 2, 
2109515514

Θεέ μου, τι σου κάναμε;Πέμ.-
Τετ. 20:45, 23:00 

ΕΚρΑΝ (ΘΕρΙΝό)
Ζ. Πηγής & Αγαθίου, Νεάπολη, 
2106461895

Μια Γαλλίδα στο Μανχάταν 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

Ε Λ ΛΗΝΙΣ CinemA x (ΘΕρΙΝό)
Κηφησίας. 29, Αμπελόκηποι, 
2106464009

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΖΕΦΥ ρόΣ (ΘΕρΙΝό)
Τρώων 36, Θησείο, 210 3462677

Θεώρημα Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΘΗΣΕΙόΝ (ΘΕρΙΝό)
Απ. Παύλου 7, Θησείο,  210347098

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

Λ ΑΪΣ (ΘΕρΙΝό)
Ι.Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου, Μετα-
ξουργείο, 2103609695

Yves Saint Laurent Πέμ.-Τρ. 
21:00, 23:00 / Καρλ Μάυ Τετ. 
20:00 

Λ ΑόΥ ρΑ eURopA CinemAs 
DiGiTAl (ΘΕρΙΝό)
Φορμίωνος & Νικηφορίδη 24, Νέο 
Παγκράτι, 2107662040

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΛΙΛ Α DiGiTAl CinemA (ΘΕρΙΝό)
Νάξου 115, Αγ. Λουκάς, Πατήσια, 
2102016849

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΜΙΚρόΚόΣΜόΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

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 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:00, 22:00 
Αίθ.2 Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:15, 22:15 
Αίθ.3 Στα όρια του αύριο 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45 
Αίθ.4 Χίλιοι Τρόποι να 
πεθάνεις στην άγρια Δύση 
Πέμ.-Τετ. 19:00 / Σαμποτάζ 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 23:30 
Αίθ.5 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:45 / Μαζί... με το ζόρι 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:15 
Αίθ.6 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:45 

oDeon Kosmopolis mApoyΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 14560
 
Αίθ.1 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Τρ. 20:20 / Yves Saint 
Laurent Πέμ.-Τετ. 23:00 / Rio 
2 (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:10 
Αίθ.2 Τα δεσμά του Διαβόλου 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:00 / Ένας 
σκίουρος σούπερ-ήρωας 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:20 
Αίθ.3 Maleficent Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20, 21:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:10, 19:20, 21:30 
Αίθ.4 Στα όρια του αύριο 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:50 / Η 
Τίνκερμπελ και οι πειρατές 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:20 
Αίθ.5 Θεέ μου, τι σου κάνα-
με;Πέμ.-Τετ. 21:10 / Χίλιοι 
Τρόποι να πεθάνεις στην 
άγρια Δύση Πέμ.-Τετ. 23:20 
/ Πώς να εκπαιδεύσετε το 
δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 
3D / Σάβ.-Κυρ. 16:50 3D, 
19:00 3D 
Αίθ.6 Σαμποτάζ Πέμ.-Τετ. 
20:40, 23:20 / Πώς να εκ-
παιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ.7 Μαζί... με το ζόρι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 
22:30 / Σάβ.-Κυρ. 17:30, 
20:00, 22:30 
Αίθ.8 Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 18:40, 
20:50, 23:00 

Αίθ.9 Θεέ μου, τι σου κάνα-
με;Πέμ.-Τετ. 18:50 / Ο καθρέ-
φτης της Κολάσεως 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10 
Αίθ.10 Brick Mansions 
Πέμ.-Τετ. 22:40 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:10 / Σάβ.-Κυρ. 
18:00, 20:10 
Αίθ.11 Το λάθος αστέρι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40, 
22:20 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 
19:40, 22:20 
Αίθ.12 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:50 

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

Αίθ.1 Το λάθος αστέρι Πέμ.-
Τετ. 19:40, 22:15 
Αίθ.2 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 21:00 / Rio 2 (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 18:20 
Αίθ.3 Μαζί... με το ζόρι Πέμ.-
Τετ. 19:20, 22:00 
Αίθ.4 Στα όρια του αύριο 
Πέμ.-Τετ. 21:15 
Αίθ.5 Brick Mansions Πέμ.-
Τετ. 21:30 / Πώς να εκπαιδεύ-
σετε το δράκο σας 2 (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 19:00 
Αίθ.6 Ο καθρέφτης της 
Κολάσεως Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:30 / Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 18:00 3D 
Αίθ.7 Χίλιοι Τρόποι να πεθά-
νεις στην άγρια Δύση Πέμ. 
20:30 / Σαμποτάζ Πέμ. 18:10, 
23:10 / Παρ.-Τετ. 20:40, 
23:10 / Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 18:30 
Αίθ.8 Κλειστό Πέμ. / Χίλιοι 
Τρόποι να πεθάνεις στην 
άγρια Δύση Παρ.-Τετ. 20:00, 
22:45 / Ένας σκίουρος 
σούπερ-ήρωας (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 18:10 
Αίθ.9 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
19:30 / Τα δεσμά του Διαβό-
λου Πέμ.-Τετ. 21:45 
Αίθ.10 Τα δύο πρόσωπα του Ι-
ανουαρίου Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:50, 23:00 / Σάβ.-
Κυρ. 18:40, 20:50, 23:00 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Αίθ.1 Τα κόκκινα παπούτσια 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Σύντομη 
Συνάντηση Πέμ.-Τετ. 19:00, 
20:45 
Αίθ.2 (Θερινή) Γλυκό ψέμα 
Πέμ.-Τετ. 21:10, 23:00 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχάλη, 
Αθήνα, 210 6425714

Θεέ μου, τι σου κάναμε;Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ρΙΒΙΕρΑ (ΘΕρΙΝό)
Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια,  2103837716

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ ΓΑ Λ ΑΤΣΙ (ΘΕρΙΝό)
Άλσος Βεΐκου,  210 2138119

Maleficent Πέμ.-Τετ. 23:00 
/ Πώς να εκπαιδεύσετε το 
δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 21:00 

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

Το πέρασμα του Μίλερ Πέμ.-

cine ωρεσ προβολησ

Τα Δύο Πρόσωπα 

 του Ιανουαρίου ***
Πατρίτσια Χάισμιθ, Βίγκο 

Μόρτενσεν και Ακρόπολη

Το Λάθος Αστέρι **
Ο καρκίνος δεν έδειχνε ποτέ  

πιο ρομαντικός

Σαμποτάζ  

Σε κάθε ελπίδα για μια  

καλή περιπέτεια

Μαζί με το Ζόρι

Μάλλον δεν βλέπεται ούτε  

με το ζόρι

Ο Καθρέφτης της Κολάσεως

Περιμένουμε τη συνέχεια: 

 «Η Σατανική Μπιζουτιέρα»

Η Δική μας Νύχτα ****
Ο Λεός Καράξ, όταν έχτιζε  

το μύθο του

Το Πέρασμα του Μίλερ ****
Κλασικοί πλέον αδελφοί Κοέν 

JUsT THe FACTs

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617.530
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Τετ. 20:45, 23:10 

ΣΙΝΕ ΦΛόΙΣΒόΣ (ΘΕρΙΝό)
Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο,  
210 9821256

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ ΨΥ Χ ΙΚό Cl AssiqUe 
(ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Κηφισίας 290 & Παρ.ίτση 2, 
Ψυχικό (Φάρος), 2106777330-1

Ανυπόφοροι γείτονες Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

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

Μια Γαλλίδα στο Μανχάταν 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

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

Αίθ.1 Ο καθρέφτης της Κολά-
σεως Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:40, 
23:50 / Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:30 
Αίθ.2 Το λάθος αστέρι Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:30 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 18:00 
Αίθ.3 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00 / Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ.4 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:20 
Αίθ.5 Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
Αίθ.8 (Θερινή) Μαζί... με το 
ζόρι Πέμ.-Τετ. 21:10, 23:30 

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

Αίθ.1 Θεέ μου, τι σου κάνα-
με;Πέμ.-Τετ. 22:15 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30 3D 
Αίθ.3 (Θερινή) Τα δύο πρό-
σωπα του Ιανουαρίου Πέμ.-
Τετ. 21:00, 22:45 

ΤρΙΑΝόΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222702

Κλειστό Πέμ., Τετ. / Αμελί 
Παρ.-Τρ. 21:00, 23:10 

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ (ΘΕρΙΝό)
Ελ. Βενιζέλου 40, Ν. Σμύρνη,  
2109312866, 

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΦΙΛόΘΕΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλ. Δροσοπούλου, Φιλοθέη, 
2106833398

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

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

Στα όρια του αύριο Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30 

ΨΥρρΗ (ΘΕρΙΝό)
Σαρρή 40, Ψυρρή, 2103247234

Η δική μας νύχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:05 

ήΜΙΚΕνΤΡΙΚΟΙ

ΑΛΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Δεκελείας154, 2102532003

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΑρΤΕΜΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου, 
2106561153

Το λάθος αστέρι Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΠΕρΑΝ (ΘΕρΙΝό)
Κ. Βάρναλη 32 & Μεγ.Αλεξάνδρου, 
Περιστέρι, 2105780892-3

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΧόΛΑρΓόΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦόΣ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Περικλέως 53, 
Χολαργός, 2106561153

12 χρόνια σκλάβος 
Πέμ.-Παρ. 20:50, 
23:00 / Σάβ.-Κυρ. 
23:00 / Rio 2 
(μτγλ.) Σάβ.-Δευτ. 
21:00 / Μνημείων 
άνδρες Δευτ. 23:00 / Τρ.-Τετ. 
20:50, 23:00

 
ΠΡΟΑςΤΙων

ΑΕΛΛΩ (ΘΕρΙΝό)
Ελ. Βενιζέλου 12, Ραφήνα, 
2294023420

Το Τελευταίο τανγκό στο Πα-
ρίσι Πέμ.-Κυρ. 23:00 / Rio 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 21:00 / Μια 
χειμωνιάτικη ιστορία Δευτ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΘΗΝΑ - pisCines iDe Ales 
(ΘΕρΙΝό)
Σολωμού 18, Χαλάνδρι, 2106855860

Η πεντάμορφη και το τέρας 
Πέμ.-Κυρ. 21:00 / Η άλλη γυ-
ναίκα Πέμ.-Κυρ. 23:00 / Μι-
κρά Αγγλία Δευτ.-Τετ. 21:15 

ΑΙΓΛΗ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Σαρωνίδος 28-30, Σαρωνίδα,  
22910 54941-54261

Σκουριασμένη πόλη Πέμ.-
Κυρ. 20:50, 23:00 / Ο λύκος 
της Wall Street Δευτ., Τετ. 
21:15 / Τρ. 22:30 / Η Τίνκερ-
μπελ και οι πειρατές (μτγλ.) 
Τρ. 20:50 

ΑΚΤΗ (ΘΕρΙΝό)
Θησέως & Αιόλου, Βουλιαγμένη,  210 
8961337

Maleficent Πέμ.-Τετ. 20:50, 
22:50 

Α ΛΕΞ CinemA (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 235, 22990-76034

Ένας σκίουρος σούπερ-
ήρωας (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
21:00 / Τα δεσμά του Διαβό-
λου Πέμ.-Τετ. 22:30 

Α ΛΕΞ ΑΝΔρΑ (Θ) - sUZUKi
Ηρ. Πολυτεχνείου 27, 5η στάση Χολαρ-
γού, 210 6777708

Ξενοδοχείο Grand Budapest 
Πέμ.-Τετ. 22:40 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:50 

Α ΛΙΚΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλ. Δροσιάς, 210 6229645 

Μια Γαλλίδα στο Μανχάταν 
Πέμ.-Κυρ. 23:00 / Δευτ.-
Τετ. 20:50, 23:00 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 20:50 

Α ΛόΜΑ (ΘΕρΙΝό)
Γερουλάνου 103 & Πόντου,  2109937011

Ξενοδοχείο Grand Budapest 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΑΜΑρΥΛ ΛΙΣ (ΘΕρΙΝό) - sUZUKi
Αγ. Ιωάννου 2, 2106010561

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΜΙΚό (ΘΕρΙΝό)
Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20,  210 
6815532

Θεέ μου, τι σου κάναμε;Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

Α ΣΤΕρΙ (ΘΕρΙΝό)
Φιλοκτήτου 86 & Νέστορος, Ίλιον,  
2102639030
 
Gloria Πέμ.-Τετ. 22:30 / 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 21:00 

Cool T y mVos CinemAs
Δημοσθένους 8, Παρ Μαραθώνα, 
2294055000

Αίθ.2 (Θερινή) Maleficent 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 
Αίθ.3 (Θερινή) Τα δύο πρό-
σωπα του Ιανουαρίου Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑρΒΑρΑΣ 
ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕόΝ (ΘΕρΙΝό)
Τέρμα Δεληγιάννη, Αγία Βαρβάρα, 
2105698855

Μικρά Αγγλία Πέμ.-Παρ. 
21:15 / Καμίλ Κλοντέλ 1915 
Σάβ.-Δευτ. 21:15 / Free Birds 
(μτγλ.) Τρ.-Τετ. 21:15 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΗΛΙόΥΠόΛΗΣ  
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕρΚόΥρΗ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλ. Εθν. Αντιστάσε-
ως, Ηλιούπολη,  2109937870

Η τέλεια ομορφιά Πέμ.-Παρ. 
21:00 / Σκουριασμένη πόλη 
Σάβ.-Κυρ. 21:00, 23:00 / 
Δευτ.-Τρ. 23:00 / Maleficent 
Δευτ.-Τρ. 21:00 / Σιωπηλός 
μάρτυς Τετ. 21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙ/ΦόΣ ΜΙΜΗΣ  
ΦΩΤόΠόΥΛόΣ (ΘΕρΙΝό)
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, 
2106198890

Το μυστικό της Μέιζι Πέμ.-

Κυρ. 23:00 / Απρόσμενος 
έρωτας Πέμ.-Κυρ. 21:00 / 
Σκουριασμένη πόλη Δευτ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΝόΣΤΑΛΓΙΑ 
(ΘΕρΙΝό)
Κέας & Τερψιχόρης, Ηράκλειο, 
2102773731

Μνημείων άνδρες Πέμ.-Κυρ. 
21:00, 23:00 / Εγώ, ο Απαι-
σιότατος 2 (μτγλ.) Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ Κ ΑΤΕρΙΝΑ (ΘΕρΙΝό)
Δαβάκη 18, Χαϊδάρι, 2105320003

Yves Saint Laurent Πέμ.-Τετ. 
22:45 / Maleficent Πέμ.-Τετ. 
21:00 

ΜΑρΙΑ Ε ΛΕΝΑ-όΝΑρ  
ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ ΑΓ. ΑΝΑρΓ Υ ρΩΝ
Αγ. Παρασκευής 40, Ανάκασα, Αγ. 
Ανάργυροι, 2102632791

Ανυπόφοροι γείτονες 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 
22:45 

ΚόρΑ ΛΙ CinemA x 
(ΘΕρΙΝό)
Αφροδιτης & Ιθάκης, Σα-
ρωνίδα,   2291054097

Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:20 

ΜΑΙΑΜΙ (ΘΕρΙΝό)
Κυανής Ακτής 12, Μάτι,  6942961754

Μια Γαλλίδα στο Μανχάταν 
Πέμ.-Κυρ. 20:50, 23:00 / Ο 
λύκος της Wall Street Δευτ.-
Τετ. 21:00 

ΜΑρΓΑρΙΤΑ CinemA (ΘΕρΙΝό)
Δουκ. Πλακεντίας 87, Χαλάνδρι, 

2106014284

Το λάθος αστέρι Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:10 

ΜΠόΜΠόΝΙΕρΑ (ΘΕρΙΝό)
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά,  
2108019687

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

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

ΗΘεέ μου, τι σου κάνα-
με;Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ρΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Ποσειδώνος 20, Μάτι, 22940-
34778

Κλειστό Πέμ./ Μνημείων άν-
δρες Παρ.-Κυρ. 21:00, 23:15 
/ Η κλέφΤρ.α των βιβλίων 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:15

ρΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Αφροδίτης 8, Βάρκιζα, 2108970844

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ ΓΕρΑΚΑΣ (ΘΕρΙΝό)
Μιλτιάδου & Γαργητού, Γέρακας,  
2106612717

Μια Γαλλίδα στο Μανχάταν 
Πέμ.-Τετ. 22:50 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 21:00 

ΣΙΝΕ ΠΑ Λ ΛΗΝΗ (ΘΕρΙΝό)
Ελ. Βενιζέλου 3 & Λεωφ.Μαραθώνος, 
Παλήνη, 2106666815

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΣΣ Υ DolBy DiGiTAl CinemA 
AlGiDA (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Μαραθώνος 36, Νέα Μάκρη, 
2294091811

Χίλιοι Τρόποι να πεθάνεις 
στην άγρια Δύση Πέμ.-Τετ. 

21:00, 23:15 

smART CinemA (ΘΕρΙΝό)
Smart Park, E. Πουλάκη, Σπάτα,  
2114004956

Κλειστό Πέμ. / Maleficent 
Παρ. 21:00, 23:00 / Σάβ.-Τετ. 
23:00 / Rio 2 (μτγλ.) Σάβ.-
Τετ. 21:00

ΤΑ Χ ρόΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩόΤΗΤΑ Σ 
(ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Σουνίου, Λαύριο,   
2291054097

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΤρiΑΝόΝ CinemA x (ΘΕρΙΝό)
Κεφαλληνίας 4, Σαρωνίδα, 
2291054931

Μαζί... με το ζόρι Πέμ.-Τρ. 
20:45, 23:00 / Τετ. 23:00 / Η 
ταινία Lego (μτγλ.) Τετ. 20:45

ΦΛΩρΙΔ Α (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Ποσειδώνος 124, Ζούμπερη,  
2294096923

Φιλομένα Πέμ. 21:00, 23:10 
/ Η κλέφτρα των βιβλίων 
Παρ.-Κυρ. 21:00, 23:10 / Ο 
εγωιστής γίγαντας Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

Χ ΛόΗ (ΘΕρΙΝό)
Κασαβέτη 17, Κηφισιά, 2108011500

Μαζί... με το ζόρι Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:10 

Π Ε Ι ΡΑ Ι Α

ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ ΜόΣ Χ ΑΤόΥ 
ΣΙΝΕ ΚΗΠόΣ (ΘΕρΙΝό)
Θερμοπυλών 49 & Κνωσού, Μοσχάτο, 
2104810790

12 χρόνια σκλάβος Πέμ.-
Παρ. 21:00 / Ο λύκος της Wall 
Street 
Σάβ.-Δευτ. 21:00 / Τρ.-Τετ. 
23:00 / Ψυχρά κι ανάποδα 

(μτγλ.) Τρ.-Τετ. 21:00 

ΣΙΝΕ ΝΙΚ ΑΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ 
(ΘΕρΙΝό)
Θηβών 245, Νίκαια,  2104830330

Ρενουάρ Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:00 / Oh Boy Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

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

Yves Saint Laurent Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:00 / Η άλλη 
γυναίκα Δευτ.-Τρ. 21:00, 
23:00 / Τετ. 21:00 / Απέραντο 
γαλάζιο Τετ. 23:00 

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

δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
21:00 / Σαμποτάζ Πέμ.-Τετ. 
23:00 ●

☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτη

CinefageΠερισσότερο σινεμά στο athensvoice.gr 

>>> Η Ντρου Μπάριμορ κι ο Άνταμ Σάντλερ 
συναντιούνται και αντιπαθούνται σε ένα 
ραντεβού στα τυφλά, αλλά καταλήγουν 
να περνούν τις διακοπές τους μαζί σε ένα 
οικογενειακό θέρετρο στο «Μαζί με το ζό-
ρι» (Blended) του Φρανκ Κοράτσι. Πιθανό-
τατα μην περιμένετε να δείτε κάτι σαν το 
«Wedding Singer», την τελευταία φορά που 
ο Άνταμ Σάντλερ έκανε κάτι αστείο σχεδόν 
η γη είχε ακόμη μαμούθ. 

>>> Ένας σατανικός καθρέφτης σκότωσε 
τους γονείς δύο αδελφών, κάτι που η μία εκ 
των δύο προσπαθεί να αποδείξει για να αθω-
ώσει τον αδελφό της στο «Ο καθρέφτης της 
κολάσεως» (Oculus) του Μάικλ Φλάνγκαν. 
Όχι, δεν είναι ο ίδιος καθρέφτης που σας δεί-
χνει με πρησμένα μάτια και χάλια μαλλί όταν 
κοιτάζεστε αγουροξυπνημένοι το πρωί. 

>>> Στο Παρίσι του μέλλοντος μια αρρώστια 
σκοτώνει τους εραστές και δυο κλέφτες 
αποφασίζουν να ξεχρεώσουν κλέβοντας 
και πουλώντας το αντίδοτο. Η «Δική μας 
νύχτα» (Mauvais Sang)**** του Λεός Καράξ, 
γυρισμένη το 1986, είναι ένα ιδιοφυές φιλ-
μικό μείγμα σινεφίλ αναφορών και μιας ο-
λοκαίνουργιας κινηματογραφικής γλώσσας 
που καθιέρωσε το δημιουργό του σαν ένα 
αληθινό enfent terrible και που παραμένει 
φρέσκο και γοητευτικό ακόμη και σήμερα. 

>>> Στην Αμερική της ποτοαπαγόρευσης 
ένας άντρας θα βρεθεί ανάμεσα σε δύο 
συμμορίες Ιρλανδών και Ιταλών μαφιόζων 
με τραγικά αποτελέσματα στο «Περασμα 
του Μίλερ» (Miller’s Crossing) ****, το εξαι-
ρετικό, μελαγχολικό γκανγκστερικό φιλμ 
των αδελφών Κοέν, γυρισμένο το 1990. 

AΚόΜΗ
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Nike Air MAx BreAthe 
Μια ολοκαίνουργια έκδοση του αγαπημένου Air 
Max, το Air Max Breathe παρουσιάζει η Nike. Πρό-

κειται για μια συλλογή σχεδιασμένη για τις υψηλές 
θερμοκρασίες του καλοκαιριού, με τα sneakers να 

είναι ελαφριά και να αναπνέουν εξαιρετικά, επιτρέ-
ποντας τον αερισμό του ποδιού. Η συλλογή Air Max 

Breathe είναι διαθέσιμη στα καταστήματα. 

Οι εκδηλώσεισ τΟυ  
Vellios school of Art 

Την ετήσια έκθεση των σπουδαστών του, μετά την 
ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς, παρουσι-
άζει το Vellios School Of Art. Τα εγκαίνια θα γίνουν 
στις 23/6, στις 20.00, στο κτίριο της σχολής (Γ΄ 

Σεπτεμβρίου 24), ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοι-
χτή όλο το καλοκαίρι. Παράλληλα, οι τελειόφοιτοι 

σπουδαστές του κλάδου Fashion Design θα παρου-
σιάσουν τις δημιουργίες τους σε ένα fashion show, 

στις 24/6 (από 20.00), στο Ρομάντσο (Αναξαγόρα 
3-5, Ομόνοια), ενώ θα ακολουθήσει after party και 

live με τους Plugpoint, στην πρώτη εμφάνισή τους 
στην Ελλάδα. 

η GroupoN 
και τΟ 

ΜΟυντιαλ 

Το ποσό των 500 εκατ. 
δολαρίων θα διαθέσει 
για τους πελάτες της 

η Groupon, προς τιμήν 
του Μουντιάλ. Όλοι 
οι ενεργοί συνδρο-

μητές στην Groupon 
Ελλάδας θα λάβουν 

ένα ποσό ως κίνητρο, 
πριν από την έναρξη 

του τουρνουά, με 
πρόσθετα κίνητρα 

στη διάρκειά του αν 
η χώρα μας κερδίζει 

σημαντικούς αγώνες. 
Οι πελάτες θα πρέπει 

να δράσουν γρήγορα, 
μετά την παραλαβή 

των ποσών τους, 
τα οποία θα είναι 

εξαγοράσιμα μόνο 
για δύο ημέρες για 

όλες τις κατηγορίες 
της Groupon (www.

groupοn.gr)

stoli 
κΟκτειλ 

διαγώνισΜΟσ 
Η αυθεντική premium 
vodka Stoli εγκαινιάζει 

το καλοκαίρι με ένα 
έξυπνο διαδραστικό 
διαγωνισμό-παιχνίδι 
μέσω του Facebook. 
Μέχρι τις 23/6 μπαί-
νεις στην σελίδα της 
Stoli στο Facebook, 
κάνεις like στην ε-

φαρμογή, διαλέγεις 
ένα από τα τέσσερα 
προτεινόμενα Stoli 
Cocktails, επιλέγεις 
τους φίλους σου και 
τους κερνάς, μπαί-

νοντας ταυτόχρονα 
σε κλήρωση με δώρο 
ένα από 10 ipad mini. 
www.facebook.com/

Stoli.Greece 

Τ Ι  Ν Ε Α

νεα σΜυρνη
Καθώς έπινα καφέ στην πλα-
τεία σε συνάντησα…

AtheNs pride
Κοιταζόμασταν και δεν μιλή-
σαμε. Tη δεύτερη φορά που 
κοιταχτήκαμε μιλούσα στο 
κινητό και περπάταγες με όπι-
σθεν. dio.loup@outlook.gr 

hicks
Στο Χαλάνδρι. Αγίου Πνεύμα-
τος. Ήσουν με δυο φίλους σου 
και μιλούσατε για γυμναστική, 
επιχορηγήσεις και διατροφή. 
Είσαι μελαχρινός, ψηλός…

σπετσεσ
Αγίου Πνεύματος. Καΐκι 
beach… απογευματάκι… εγώ 
με την παρέα μου… εσύ με τη 
δικιά σου… έντονες ματιές… 
ντράπηκες να μου μιλήσεις;

πειραιασ
Τρίτη απόγευμα σε ΑΤΜ της 
Εθνικής, φορούσες ροζ φό-
ρεμα, καστανοπράσινα μάτια, 
δεν πρόλαβα να μιλήσω γιατί 
ήρθε η σειρά μου, στείλε εδώ 
αν το δεις.

ικαριώτικΟ πανηγυρι
Καθόμασταν απέναντι, κοι-
ταζόμασταν όλο το βράδυ, 
φορούσα πράσινο μπλου-
ζάκι, μου ζήτησες αναπτή-
ρα, είπαμε γεια στο τέλος. 
pipistrellozzz@yahoo.gr 

ανδριανΟυ
9/6, Κηφισιά. Φόραγες νάρ-
θηκα και περίμενες τα ψώνια 
έξω από τον Θανόπουλο, το 
στομάχι μου έγινε κόμπος 
όταν μου είπες το όνομά 
σου, περιμένω όλη μέρα. les.
marionettes1@gmail.com 

καραβι
8/6, γυρίζαμε από Αίγινα, 
σε λένε Δημήτρη, αν το δεις 
στείλε μου εδώ. mmanthi@
gmail.com 

the WAll
Παλλήνη 31/5. Σε λένε Πάνο 
και δουλεύεις εκεί, είχα παιδά-
κια γύρω μου και δεν μιλήσαμε 
πολύ… να περιμένω; Άννα… 
anna-s@outlook.com.gr 

skyper
15/6, φόραγες μαύρο μαγιό 
και μαύρα γυαλιά! Ήσουν 
με δυο φίλους σου, φύγατε 
με ποδήλατα! pepiaek21@
gmail.com

ηλεκτρικΟσ
Διαδρομή Κηφισιά-Αττική, 
Τρίτη μεσημέρι. Πανέμορφη, 
γλυκιά, ντελικάτη, με μακριά 
ίσα μαλλιά και πράσινα μάτια, 
φορούσες μακρύ πράσινο 
φόρεμα με ανοιχτό άσπρο 
πουκάμισο από πάνω και 
είχες αρκετά δαχτυλίδια και 
βραχιόλια στα χέρια σου. 
kifisia_attiki@outlook.com.gr

ιππΟκρατΟυσ
Απέναντί μου, απόγευμα και 
μπήκες στο κτίριο που είναι 
μια υπηρεσία του πανεπιστη-
μίου (νο 15). Είσαι ξανθιά, 
είχες τα μαλλιά σου πιασμένα 
κότσο και τα ρούχα σου πρέ-
πει να ήταν ένα μπλε μπλου-
ζάκι και μια μοβ υφασμάτινη 
φούστα με γεωμετρικά σχέ-
δια νομίζω πάνω, κάτι τέτοιο. 
Κρατούσες κι έναν καφέ στο 
χέρι. ippokratous15@gmail.
com

γλυφαδα
Holy spirit - Κυριακή βρά-
δυ, ήρθα σου μίλησα, σε 
λένε Ζωή, μηχανολόγος, 
μόλις σε είδα μου κόπηκαν 
τα πόδια και από αμηχανία τα 
έκανα θάλασσα... Αντώνης! 
geroyiannis1@yahoo.gr

VioleNt feMMes 
Σε χάζευα παίδαρε με το πε-
ρίεργο τατουάζ στο αριστερό 
σου πόδι στη συναυλία. Το 
πήρες είδηση ότι σε κοίτα-
ζα, μου χαμογέλασες και 
ανταπέδωσα. Όταν βγήκε ο 
Πλιάτσικας, φώναξες «όχι 
άλλο Πλιάτσικα» και εξαφανί-
στηκες μετά από λίγο. Είμαι η 
μελαχρινή τύπισσα με την ά-
σπρη μπλούζα Ramones, που 
καθόμουν πίσω και πλάγια 
αριστερά σου... Ελπίζω να το 
δεις και να στείλεις!

Σε είδα...

σε γνωρίζω...

I DO! Συνταξιούχος δημοσίου 
65χρονη, χήρα, μόνη, λεπτή, 
φινετσάτη, γλυκομίλητη, ιδιό-
κτητη μονοκατοικία, Ι.Χ., εξοχι-
κό, μηνιαίως €4.000, αναζητά 
γνωριμία με μοναχικό κύριο, 
συνταξιούχο, ευπρεπή, για συ-
ντροφικότητα ή γάμο. 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 αξιό-
λογων μελών, εχεμύθεια, εντι-
μότητα, 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

Γνωριμία-συμβίωση-γάμος-
εκδηλώσεις γνωριμιών. Δείτε 
την εκπομπή «Μια θέση στην 
καρδιά σου» με τον Γιώργο 
Παππά. Κυριακή 21:00-22:00 
στο Extra3, κάθε Δευτέρα 
7:00-8:00 το πρωί στο ZOOM 
και Τρίτη 8:00-9:00 στο Extra 
Θεσσαλονίκης. Τα Γραφεία 

Συνοικεσίων, με την πολύχρο-
νη εμπειρία τους, εγγυώνται 
γρήγορα αποτελέσματα και μια 
σίγουρη θέση στην καρδιά σας! 
Πληροφορίες: 210 3623.294-
295. www.extra3tv.gr, www.
pappas.gr

Αβαντάζ. Από γνωστή πλού-
σια οικογένεια των Αθηνών 
επιθυμούν για τη μονάκριβη 
κόρη τους γνωριμία σοβαρή 
νέου από 25 έως 29 χρόνων, 
κατά προτίμηση δικηγόρου ή 
οικονομολόγου, εμφανίσιμου, 
ελεύθερου, καλής οικογε-
νείας. Αδιάφορο το οικονο-
μικό. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος όροφος, 210 
3620.147, καθημερινές 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00, 
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

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα. 

κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο  του αποστολέα. κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

                   ξέρεις εΣύ...

Χάνομαι στων ματιών σου το 
πράσινο, είσαι μοναδική, μου 
έχεις πάρει το μυαλό με το 
μυαλό και την ομορφιά σου.

Ναι, σου είπα πως δεν μου α-

ρέσουν τα tattoo, αλλά περισ-
σότερο ήταν για να σε πικάρω. 

Προσπαθώ να δώσω μια υ-
πόσχεση στον εαυτό μου, να 
τελειώσουμε ό,τι ξεκινήσαμε 

πριν από 5 μήνες. Το θέμα είναι 
τι θα συμβεί αν μου στείλεις 
πάλι μήνυμα.

Blue Star Piraeus (τεύχος 
484)… να;
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Για περισσότερη μόδα, ομορφιά, shopping μπες στο www.athensvoice.gr/fashion-look 

l’oreAl BrANdstorM 2014
Σοφία Βαλάρη, Μαριλένα Κρασάκη, Σωκράτης 

Χαρίσης. Ή, αλλιώς, The Illusionists Team. Είναι η ο-
μάδα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που 
εκπροσώπησε την Ελλάδα στον τελικό του διαγω-
νισμού «L’ Oreal Brandstorm 2014», κερδίζοντας το 
1ο Βραβείο Κοινού, μαζεύοντας περισσότερα από 
14.000 likes στο Facebook στη φωτογραφία τους. 
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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.

Λοιπόν, Μυρτώ, γνώρισα που λες 
έναν τύπο μουσικό μέσω κοινών 
φίλων, ο οποίος με κυνήγησε πο-
λύ και φρόντισε από πολύ νωρίς 
να μου δείξει τι θέλει από μένα. 

Εγώ ενώ στην αρχή είχα τους ενδοια-
σμούς μου και τον απέρριπτα, στην πο-
ρεία άλλαξα γνώμη, βρεθήκαμε πρώτη 
φορά αλλά δεν μου βγήκε. Τη δεύτερη 
φορά επιδίωξα εγώ να γίνει κάτι κι έτσι 
έγινε. Στην πορεία όμως μου προέκυψε 
παραπάνω ενδιαφέρον, αλλά έφαγα τα 
μούτρα μου πολλάκις. Έκτοτε η συμπε-
ριφορά του έχει γίνει αδιανόητη, καθώς 
δεν μου λέει ξεκάθαρα ένα ναι ή ένα όχι, 
προσπαθεί επιδεικτικά και έντονα να με 
κάνει να ζηλέψω με κάθε λογής γυναι-
κομάνι που βρίσκεται τριγύρω (σε σημείο 
να αναρωτιέμαι τι λιγούρι είναι αυτό;), 
αδιαφορώ και το παίζει στεναχωρημέ-
νος, χάνομαι για ένα διάστημα από το 
μαγαζί-στέκι που δουλεύει και το παίζει 
απογοητευμένος και ενώ στις αρχές ε-
πικοινωνούσαμε και μιλούσαμε αρκε-
τά όποτε βρισκόμασταν, τώρα δεν λέμε 
πολλά πολλά, πάω να φύγω από δίπλα 
του και δεν με αφήνει, κάθομαι και απλά 
με κοιτάει, τον ρωτάω στα ίσια και δεν 
παίρνω απάντηση παρά μόνο κάτι άθλιες 
δημοσιεύσεις στο fb του τύπου «να θέλει 
κανείς να πει δυο λόγια σε κάποιον και να 
μην μπορεί»... Και γενικά τα όσα κάνει 
μου δίνουν την εντύπωση ότι θέλει να με 
έχει στο περίμενε για κάποιο άγνωστο 
και δυσνόητο λόγο. Εντωμεταξύ αυτή η 
μανία με τη ζήλια έχει αρχίσει να με κου-
ράζει. Το ερώτημα είναι, τόσο δύσκολο 
είναι για κάποιον που φαινόταν φυσιο-
λογικός αρχικά να πει μια κουβέντα ώστε 
να καταλάβουμε κι εμείς... και αν δεν εί-
ναι έτσι τα πράγματα αξίζει να ασχολού-
μαι ή να αρχίσω τα unfriend;  Μαριλίνα

Σας έχει ερωτευτεί. Αλλά με έναν ευαίσθη-
το, αθώο και μοναδικό τρόπο.  Αυτή τη στιγ-
μή που μιλάμε, κάθεται σε ένα παγκάκι στην 
Πανεπιστημίου και περιμένει να φτάσει το 
λεωφορείο του. Κρατάει και ένα κουτί σοκο-
λατάκια. Σε λίγο θα αρχίσει να αφηγείται σε δι-
άφορους περαστικούς τη συγκινητική πορεία 
της ζωής του. Κάντε υπομονή. Όλο αυτό που 
σας συμβαίνει με το συγκεκριμένο άντρα στην 
πραγματικότητα είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυ-
μα για τη δύναμη της θέλησης. Κάποια στιγμή 
θα φτάσει και σε σας. Run Forrest, run. 

Μυρτούδι! Πριν ένα δεκάμηνο περίπου, 
φλερτ και κάτι φιλιά. Είχε σχέση. Χώ-
ρισε. Και τυχαίνει να ξαναμιλάμε μετά 
από τόσο καιρό. Δεν ξέρω αν με βλέ-
πει κάπως ή σαν το μικρό (γιατί γυναί-
κα που σαγηνεύει δεν με λες). Μπορώ 
να κάνω κάτι; Εκτός των άλλων, πρέπει 
μήπως να ανησυχώ που είμαι μόνη ου-
σιαστικά εδώ και 2 χρόνια περίπου, ενώ 
είμαι στα 23; Μήπως είμαι απαιτητική 

που ψάχνω κάτι να παθιάζομαι και μό-
νο σε αυτόν το έχω βρει τόσο καιρό; G
Υ.Γ. Τα υποκοριστικά και οι προσφωνή-
σεις τύπου καλό μου ή αγάπη δεν είναι 
ενδεικτικά αδιαφορίας ουσιαστικά;

Σιγά μην είναι ενδεικτικά αδιαφορίας. Απλώς 
σας αρέσει πολύ κι έχετε ψαρώσει. Κουνήστε 
λίγο ουρίτσα και αφήστε το καλοκαίρι να κά-
νει τη δουλειά του. 
Υ.Γ. Χριστέ μου, είμαι πολύ κατίνα!

Γεια σου Μυρτώ, εγώ είμαι πάλι, ποια 
εγώ δεν λέω για να μην καρφωνόμαστε 
κιόλας. Διασκέδαζα το 3ήμερο του Αγί-
ου (οινο)Πνεύματος, που λες, σε γνωστό 
νησί του Αργοσαρωνικού με την παρέα 
μου και όλα καλά. Ξάφνου εμφανίζεται 
ένα κουκλί, από αυτά που πολύ μου α-
ρέσουν και σπάνια τα πετυχαίνεις έξω 
και κάνανε καρδούλες τα ματάκια μου. 
Λίγο η καλή διάθεση, λίγο το ποτό, λίγο 
οι ωραίες μουσικές, μη στα πολυλογώ, 
γνωριστήκαμε με το αγόρι, συμπαθη-
θήκαμε, συνεχίσαμε με τις παρέες μας 
στο ίδιο μαγαζί (όχι τυχαία), φλερτάρα-
με, γελούσαμε, περνούσαν οι ώρες ω-
σάν λεπτά... ε, και κάποια στιγμή, δεν 
κρατήθηκε το αγόρι και είπε να με «α-
σπαστεί» –όχι φιλικά– μέσα στο μαγαζί 
και ενώ ξημέρωνε. Και εκεί που δεν πί-
στευα πόσο τυχερή είμαι και όλα τέλεια 
και αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα... 
ένιωσα τον πρίγκιπα να μετατρέπεται σε 
βάτραχο! Για την ακρίβεια όχι βάτραχο... 
σαύρα-σαλαμάνδρα! Το αυτό της Σάρλοτ 
στο Sex and the city που είχε περιγράψει 
ως «βιασμός προσώπου»! Ευθύς αμέσως 
κατέρρευσαν όλα και έψαχνα την έξοδο 
γιατί καλά τα ερπετά, αλλά για να μας 
προστατεύουν από μύγες και κουνούπια. 
Και νταξ, το ξεπέρασα το σοκ, αλλά ανα-
ρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να είχε κο-
πέλες στη ζωή του και καμία να μην μπει 
στη διαδικασία να επιτελέσει το κοινω-
νικό καθήκον της προς τα άλλα κορίτσια 
και να του πει πόσο λάθος το κάνει. Δεν 
μπορώ να πιστέψω πως υπάρχει άνθρω-
πος που θα του άρεσε τέτοια τεχνική 
που μόνο με άπειρα σίελα σε αφήνει, τα 
σκουλαρίκια στο πάτωμα και κοκκινίλες 
ολούθε! Συγνώμη αν σας αηδίασα. Φιλιά 
(από τα κανονικά), καλά μαυρίσματα και 
καλό καλοκαίρι σε όλους!

Ξαφνικά μου ήρθε μια όρεξη για σαλιγκάρια 
κοκκινιστά.
Υ.Γ. Πιστεύω πως όλα αυτά είναι οι πριν και 
μετά επιδράσεις της πρόσφατης πανσελήνου. 
Άντρες μεταμορφώθηκαν σε ερπετά, γυναί-
κες σε λυκανθρώπους, στρέιτ γίνανε γκέι (και 
το ανάποδο), ερωτευμένοι ξε-ερωτεύτηκαν, 
ψυχροί αλύχτησαν, κομήτες έπεσαν στις τα-
ράτσες και κάποιοι –μέχρι πρότινος φυσιολο-
γικοί– τάχθηκαν αιφνιδίως υπέρ της κυβέρνη-
σης. Μεγάλες επιτυχίες.  A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Με τον Ερμή ανάδρομο στους Διδύμους υπάρχουν 
φωνές μέσα στο κεφάλι σου που σε γεμίζουν με θυ-
μό, ενοχές και τύψεις. Σταμάτησέ τες πριν δυναμώ-
σουν και σε αποδιοργανώσουν – ό,τι έγινε, έγινε. Κι 
ύστερα ο Άρης στον Ζυγό: Προς τα πού θα πας; Με 
ποιον ταιριάζεις; Είσαι μαζί με κάποιον/α που θέλεις 
ή αρκεί να είναι εκεί κι ας μην τον/τη θέλεις; Βαριέσαι 
τη δουλειά και ο εργοδότης είναι ο φανερός εχθρός 
σου; Οι ερωτικοί σύντροφοι είναι πιο απαιτητικοί από 
ό,τι μπορείς να αντέξεις, ή δεν αντιδρούν όπως θα 
’θελες; Σαν τον Κιάνου Ριβς στο «Μάτριξ» παλεύεις με 
σκόνη, σφαίρες και κτίρια που καταρρέουν και πρέπει 
να μείνεις ατάραχος/η και ατσαλάκωτος φορώντας 
γυαλιά ηλίου, για να μη δει κανείς κανένα συναίσθημα 
στο πρόσωπό σου. Ναι, τίποτα δεν είναι σίγουρο πια. 
Τίποτα δεν ισχύει. Και έπειτα έρχεται μια στιγμή που 
σε μια ξαφνική επιφοίτηση όλα τα κομμάτια του παζλ 
φανερώνουν τη μεγάλη εικόνα: αξίζεις περισσότερα 
από όσα αφήνεις τον εαυτό σου να έχει.  
[+] Έξω με φίλους, συνεργάτες, σύμμαχους – συ-
ζητήσεις, κινητικότητα, μετακινήσεις.
[-] Μη δεσμεύεσαι μακροχρόνια για τίποτα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Όταν υπάρχουν πλανήτες στους Διδύμους, όπως 
συμβαίνει για λίγο ακόμα με τον Ήλιο ή τον Ερμή ή σε 
λίγο την Αφροδίτη (από 23/6), η δίψα γίνεται πιο ε-
πιτακτική, τα ένστικτα πιο απαιτητικά, η ανάγκη για 
συναισθηματική εγγύτητα 24ωρη απασχόληση και 
η επιθυμία για σεξουαλική ικανοποίηση δημιουργεί 
στο πίσω μέρος του εγκεφάλου σου μια σκοτεινή αί-
θουσα που παίζει συνεχώς πορνοταινίες και το χρήμα 
αναγορεύεται σε νούμερο ένα προτεραιότητα.  Σε πιο 
απλή μετάφραση αυτό σημαίνει ότι θα ήσουν πολύ 
ευχαριστημένος/η αν μπορούσες να καταπιείς τον 
άνθρωπο που σε ενδιαφέρει ερωτικά, ενώ ταυτό-
χρονα η εφορία, το αφεντικό, μια κληρονομιά ή ένας 
συνεταίρος, κάποιος καλός άνθρωπος τέλος πάντων, 
θα σου έδινε τόσα χρήματα που θα σε εξασφάλιζε 
πλουσιοπάροχα μέχρι το τέλος της ζωής σου. Πιο 
γρήγορα: χρειάζεσαι Ένα/Μοναδικό/Αγαπημένο πρό-
σωπο για να νιώσεις ολόκληρος/η και Ένα/Μοναδικό/
Αναντικατάστατο στόχο για να νιώσεις ζωντανός/ή. 
(Από την άλλη είναι και ο Κρόνος στον Σκορπιό, που 
δεν σε αφήνει σε ησυχία: μαζί δεν κάνετε και χώρια 
δεν μπορείτε… Ή μήπως πήρα λάθος δρόμο και πρέ-
πει να αλλάξω ζωή – και σε ποια ζωή να πάω; Ουφ…
[+] Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε κι ό,τι αρπάξει κ.λπ.
[-] Λεφτά, πού είναι τα λεφτά, πού να βρω λεφτά, 
ποιος έχει λεφτά; 
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Η ποπ αστρολογία λέει ότι η διέλευση της Αφροδί-
της στο ζώδιό μας (στους Διδύμους από 23/6) έλκει 
ενδιαφέροντες ανθρώπους που μπορεί να σε δελεά-
σουν ερωτικά κι ότι το μόνο που έχεις να κάνεις είναι 
να διαλέξεις ανάμεσά τους τον Μοναδικό/ή. Καλά, 
καλά… Εννοείς ότι άκυρη η Αφροδίτη; ΟΧΙ. Η ανά-
γκη σου να σχετιστείς επιτείνεται. Ενδιαφέρεσαι να 
εντυπωσιάσεις, θέλεις να περάσεις όσο το δυνατόν 
καλύτερα, θέλεις όταν κοιτάς τον καθρέφτη να βλέ-
πεις κάποιον/α που αρέσει στους άλλους. Όσο για τον 
Άρη συνεχίζει να βρίσκεται στον Ζυγό (στον τομέα Έ-
ρωτας/Παιχνίδι/Δημιουργικότητα/Παιδιά/Χαρά της 
Ζωής) ενεργοποιώντας εκτός από το ναρκισσισμό και 
την Καρδιά ή τη διάθεση για σεξ. Και η παγίδα: ναι, ναι, 
καλά το κατάλαβες, ο κυβερνήτης σου Ερμής γυρίζει 
στις 17/6 ανάδρομος στο ζώδιό σου βραχυκυκλώνο-
ντας αισθήματα, συνεννόηση, ραντεβού. Αυτή η συ-
μπαντική συγκυρία μπορεί να ονομαστεί και συμπα-
ντική ειρωνεία – να ανοίγεις ένα δώρο και να ξεπηδάει 
ένα κουκλάκι με τη γλώσσα έξω. Life is a bitch. 
[+] Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για προτάσεις που 
στοχεύουν σε μια συνεργασία ή στην εξέλιξη μιας 
συνεργασίας.
[-] Ανάδρομος Ερμής στους Διδύμους –τα είπα-
με–, προσοχή. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Πολλοί άνθρωποι θα σου πουν ότι δεν κερδίζεις τί-

ποτα κοιτάζοντας πίσω. Φυσικά ούτε ένας από όλους 
αυτούς δεν είναι Καρκίνος. Εσύ ξέρεις ότι δεν μπο-
ρείς να αποφύγεις τις συνέπειες των πράξεων που 
έκανες κάποτε, πριν μερικά χρόνια ή χθες. Ωστόσο 
είναι η ώρα να συνειδητοποιήσεις ότι δεν ωφελεί η 
ανακύκλωση του επώδυνου παρελθόντος. Χρειάζε-
ται να σταματήσεις να γκρινιάζεις πάνω από ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες, χρειάζεται να τελειώνεις με 
τις οδυνηρές αναμνήσεις ή από ήττες και απογοη-
τεύσεις που αντιμετώπισες παλιότερα ή πρόσφατα. 
Η ζωή –σου λέει ο Δίας εδώ στον Καρκίνο– είναι μια 
πολυδιάστατη εμπειρία κι αυτό σημαίνει να προχω-
ρήσεις προς τα εκεί που ποτέ δεν πήγες πριν. Υ.Γ. 
Ναι, ο ανάδρομος Ερμής από 23/6 στους Διδύμους 
δηλώνει ότι κανείς δεν ξέρει τελικά τι συμβαίνει πί-
σω από τις κλειστές πόρτες του καθένα μας. 
[+] Κι όμως ΟΛΑ τα ενδεχόμενα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ.
[-] Μην επιστρέφεις στο παρελθόν, ακόμα κι αν 
πέφτει πάνω του με τη μορφή κάποιου/ας που 
άφησες πίσω. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ακόμα κι αν είσαι το πιο δυναμικό πρόσωπο της αγο-
ράς, κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί πόσο μπορείς να 
υποφέρεις από μια ερωτική ιστορία και πόσο αυτή 
μπορεί να επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική ή κοι-
νωνική σου ζωή. Ή, αντιθέτως, πόσο χαρούμενο/η 
μπορεί να σε κάνει μια σχέση που πηγαίνει καλά. Εδώ 
και μήνες πάντως οι σχέσεις –είτε συναισθηματικές 
είτε επαγγελματικές– ανεβαίνουν κάθε τόσο στο ριγκ 
για να δείξουν την αντοχή τους και ή ανοίγουν απλά 
μύτες και συνεχίζεις ή βγαίνεις νοκ άουτ. Σε αυτό το 
σημείο να θυμάσαι ότι  ο Άλλος είναι πιο δυνατός από 
σένα και σε πλεονεκτική θέση. Άρα όπου δεν θέλεις 
να σπάσεις μια σχέση που σε ενδιαφέρει, μην ανέβεις 
καν στο ριγκ. Όσο για την Αφροδίτη από 23/7 (μαζί με 
τον ανάδρομο Ερμή από 17/6) στους Διδύμους σε 
γαργαλάνε να φαίνεσαι και να είσαι πρωταγωνιστής 
μεν, να λες υπερφίαλες, δηλαδή λάθος ατάκες, δε. 
Πάμε ξανά: πρόσεχε αυτή την περίοδο τι λες, πώς 
το λες, σε ποιον το λες, γιατί όπως εύκολα μπορεί 
να αρχίσει κάτι ενδιαφέρον (αν είσαι μόνος/η), τόσο 
εύκολα μπορεί και να πληγωθεί μια σχέση. 
[+] Φίλοι, επαγγελματικά σχέδια, ερωτικές σχέσεις.  
[-] Όσο κι αν πιεστείς μην πάρεις αποφάσεις εν 
θερμώ.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Οι αμφιβολίες για τον εαυτό σου σε τσακίζουν κάθε 
τόσο και μαζί με την αυτοπεποίθηση που τρεμοπαίζει 
υπάρχουν στιγμές που θεωρείς τον εαυτό σου loser. 
Μερικές φορές γίνεσαι τόσο σκληρός/ή με σένα που 
σου είναι δύσκολο να δεχθείς βοήθεια, ή ακόμα και 
καλά λόγια. Με τον Άρη στον Ζυγό θα μπορούσες να 
χτυπάς στον τοίχο το κεφάλι αυτών που σε έκαναν να 
χτυπάς το δικό σου όλο το προηγούμενο διάστημα – 
φυσικά και δεν θα το κάνεις, παρόλο που θα είχες το 
δίκιο με το μέρος σου. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι 
η Αφροδίτη στους Διδύμους, από 23/6, σου δίνει τη 
δυνατότητα να περιστοιχίζεσαι από ανθρώπους που 
είναι φιλικοί απέναντί σου, που μπορούν να σε στηρί-
ξουν επαγγελματικά ή να σταθούν δίπλα σου χωρίς 
ανταλλάγματα. Όσο κι αν Ποσειδώνας και Χείρωνας 
βάζουν τα δυνατά τους για να διαβρώσουν τη δύνα-
μη και την αποφασιστικότητά σου, μην ξεχνάς ότι ο 
κόσμος πρέπει να ξέρει ότι είσαι Εδώ και Ορατός. 
[+] Πανέτοιμος/η να ευεργετηθείς από κάτι που 
επιθυμείς. 
[-] Κι ενώ τα νέα θα μπορούσαν να είναι χωρίς πα-
ρενέργειες, η ανάδρομη κίνηση του Ερμή στους 
Διδύμους γεμίζει το δρόμο σου με λακκούβες – όχι  
επικίνδυνες, αλλά σαφώς εκνευριστικές, όταν 
εκεί που νομίζεις ότι δαγκώνεις το μήλο κάποιος 
σου το παίρνει από το χέρι και σου λέει «αύριο».  

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Εδώ και εφτά μήνες σχεδόν ο Άρης –που συμβολί-
ζει την αποφασιστικότητα, τη δύναμη και την ορμή 
να διεκδικήσεις τη ζωή που θέλεις– στο ζώδιό σου 
λέει ότι δεν μπορείς να καθυστερήσεις άλλο στο 
σταυροδρόμι που βρίσκεσαι, αλλά ότι αναγκάζεσαι 
να επιλέξεις δρόμο και κατεύθυνση ή να τροποποι-
ήσεις ριζικά σχέσεις και επαγγελματική ζωή ώστε 

να λειτουργήσουν καλύ-
τερα ή ότι χρειάζεται να 
προχωρήσεις, ακόμα κι 
αν δεν υπάρχει κανείς δί-
πλα σου ή δεν σε βοηθάει 
κανείς ή χωρίς να καθυ-
στερείς, γιατί δεν έχεις τη 
στήριξη που θα επιθυμού-
σες. Ίσως συνειδητοποιείς 
όλο αυτό το διάστημα ότι 
η μόνη Ιδανική Οικογένεια 
που υπήρξε ποτέ ήταν οι 
Φον Τραπ στη «Μελωδία 
της Ευτυχίας». Ναι, υπάρ-
χουν διαφορές με τους ανθρώπους που αγαπάς, 
διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικό timing. Ε-
πίσης χρειάζεται να κάνεις προσπάθεια για να μην 
μπερδέψεις την απογοήτευση στα προσωπικά σου 
με την επαγγελματική σου πορεία, ή το αντίθετο. 
Είναι η έλλειψη της «οικογένειας» που δημιουργεί 
κάποτε την ανάγκη της επιτυχίας ώστε ο κόσμος να 
γίνει «η οικογένειά σου» – θλιβερό αλλά αληθινό. 
[+] Οτιδήποτε σχετίζεται με την επαγγελματική 
ζωή.
[-]  Άλλα θέλεις και άλλα σου δίνουν, ή δεν σου 
δίνουν.

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Αφού κανείς δεν ξέρει πόσο πολύ μπορούν να χει-
ροτερέψουν οι άνθρωποι μετά από ένα χρονικό διά-
στημα, μπορείς να αποφεύγεις τη δέσμευση για πά-
ντα. Με την Αφροδίτη ωστόσο στον 8ο οίκο σου αυ-
τοί που αγαπάς μπορούν να ανεχθούν τις αδυναμίες 
και τους φόβους σου και να βάλουν ένα χεράκι για να 
αισθανθείς καλύτερα με ό,τι είσαι και αισθάνεσαι. Έχε 
υπόψη σου ότι η ζωή σου δεν μπορεί να βρίσκεται 
συνεχώς στο περίμενε. Επίσης: ΚΑΜΙΑ δουλειά δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, 
όπως ούτε τα ανέκφραστα παράπονα δεν μπορούν 
να λύσουν τα προβλήματα των σχέσεων. Έχοντας 
τη ζωή μπροστά σου, γιατί χάνεις πολύτιμο καιρό 
προβλέποντας το τέλος είτε των σχέσεων είτε της 
οικονομικής σου ασφάλειας; Αν το  προηγούμενο 
διάστημα που ήσουν πεινασμένος/η για αγάπη υπο-
χρεώθηκες να δίνεις αφοσίωση, στήριξη και βοήθεια 
χωρίς κανένα αντάλλαγμα, τώρα έχεις την ευκαιρία 
να τσαλακώσεις τα σεντόνια με κάποιον/α που σου 
περνάει από το μυαλό ότι μπορεί και να μείνει.
[+] Σπουδές, εξωτερικό, εκδόσεις, μίντια, δημό-
σιες σχέσεις.
[-] Εργασιακό άγχος, οικονομικές εκκρεμότητες.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Ας ελπίσουμε ότι παρόλο που ο Πλούτωνας δημι-
ουργεί σκοτεινές σκέψεις για το οικονομικό σου 
παρόν και μέλλον (είτε γονατίζοντάς σε οικονομικά 
είτε αναγκάζοντάς σε να καταστρώσεις ένα plan b 
είτε να βάλεις σε εφαρμογή μια δεύτερη δουλειά 
ή να έχεις συνεχώς τα μάτια σου ανοιχτά για μια ε-
παγγελματική ευκαιρία), η Αφροδίτη τους Διδύμους 
από 23/6, ο Άρης στον Ζυγό και ο Δίας στον Καρκίνο 
δημιουργούν μια αισιόδοξη εικόνα που απαρτίζεται 
από υγιή ναρκισσισμό, διάθεση να δεις το ποτήρι 
μισογεμάτο, επιθυμία να ξαναρχίσεις ό,τι αναγκά-
στηκες να παραμελήσεις, να ακολουθήσεις έναν 
καινούργιο δρόμο ή να επεκτείνεις τον υπάρχοντα. 
Βεβαίως, όσο κι αν αποσπάς το μυαλό σου αλλού, 
αυτό θα επιστρέφει στον Έρωτα και την Τέχνη. Κά-
θε Τοξότης αισθάνεται κάθε τόσο, ή κατά κύματα, 
σαν Ερωτευμένος Καλλιτέχνης, ακόμα κι αν ανήκει 
στους αδίστακτους χρηματιστές. Υ.Γ. Ναι, δεν υπάρ-
χει άλλος τρόπος για να ερωτευθείς παρά μόνο σαν 
ενθουσιασμένος τινέιτζερ. Αυτό ισχύει και αν είσαι 
δημιουργός – χρειάζεσαι κάτι που να σε παθιάσει. 
[+] Δύο καλύτερα από 1.
[-] Πρώην; Κι έτσι να μείνει. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Αισθάνεσαι ότι κάτι λείπει στην επαγγελματική σου 
ζωή. Ή μήπως κάποιος σε εμποδίζει να προχωρή-
σεις; Ή μήπως ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα; Από 
την άλλη κάτι λείπει στην ερωτική ζωή: «Είμαστε 
μαζί ροκανίζοντας τις ζωές μας και περνώντας μια 

κοινή ζωή που τρέφεται με το 
αίμα μας; Ή μήπως χρειάζεται 
να πέσω στα πατώματα από 

α γά πη γ ια να ν ι ώ σ ω 
ό,τι δεν ένιωσα ποτέ 

πριν; Ή να διαλύσω 
ό,τι έχω χτίσει τό-
σα χρόνια για να 
ακολουθήσω την 

καρδιά μου ή το ό-
νειρό μου;» Από την 

άλλη πλευρά, αν είσαι 
μόνος/η, τότε η επιθυμία για 

συντροφικότητα γίνεται πιεστι-
κή και οι πιθανότητες είναι ανοιχτές. Όπως και η 
δημιουργικότητα μπορεί να εκραγεί σε υπέροχα έρ-
γα και σχέδια. Και πάνω από όλα –επαναλαμβάνω– 
υπάρχει ο Δίας στον Αιγόκερω που δημιουργεί μια 
ακατανίκητη επιθυμία να ξεκινήσεις μια καινούργια 
ζωή με ενδιαφέροντες Άλλους, με καινούργιους 
όρκους και στόχους. Και η μεγάλη ερώτηση προς 
ένα Αιγόκερω: Πώς αντιμετωπίζεις μια ζωή με εκ-
πλήξεις, ανατροπές και ρίσκο, όταν είσαι ρονταρι-
σμένος στην πρακτική, γειωμένη πλευρά της; 
[+] Μήπως να ασχοληθείς περισσότερο με το θέ-
μα  Έρωτας/Συντροφικότητα/Μαζί;
[-] Μήπως μερικές φορές χρειάζονται εκρηκτικές 
σκηνές για να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει 
ακόμα φωτιά;

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Ο Άρης στον Ζυγό και από 23/6 η Αφροδίτη στους Δι-
δύμους –δύο σημαντικοί πλανήτες σε φιλικά σου ζώ-
δια– είναι ευνοϊκοί σε ό,τι αφορά σχέδια, έμπνευση, 
υλοποίηση στόχων και φυσικά για τον έρωτα και τη 
δημιουργικότητα. Ωστόσο, με Ερμή ανάδρομο επίσης 
στους Διδύμους χρειάζεται να κάνεις μια προσπάθεια 
για να δεις πιο αντικειμενικά τις σχέσεις σου και την 
επαγγελματική σου πορεία. Θα προτιμούσες να μην 
υπάρχουν συγκρούσεις, απαιτήσεις, παράπονα. Δυ-
στυχώς, υπάρχουν. Το ίδιο ισχύει λίγο πολύ και για 
την επαγγελματική ζωή. Θέτοντας σε λειτουργία την 
ΥΠΟΜΟΝΗ (είναι μια κατάσταση που πρέπει να συνη-
θίσεις και να ενσωματώσεις, όσο κι αν δεν σε αρέσει) 
μπορείς να ξεπεράσεις τις δυσλειτουργίες των σχέ-
σεων ή να τις συνειδητοποιήσεις. Ή κόβοντας τους 
γόρδιους δεσμούς να προχωρήσεις ελεύθερος/η 
από σχέσεις και δουλειές που δεν σου παρέχουν κα-
μία ικανοποίηση – λέμε τώρα, δεν είναι τόσο απλό 
όσο γράφεται. Πάντως ένας φωτισμένος δάσκαλος 
ή ένας ψυχαναλυτής θα σου μίλαγε για τα πλεονεκτή-
ματα που έχoυν οι διακανονισμοί στις σχέσεις, όπως 
και για τις παρενέργειες όταν δεν τους κάνεις. 
[+] Έξω καρδιά και διασκέδαση με φίλους.
[-] Οι συντροφικές σχέσεις για να επιβιώσουν χρει-
άζονται αντοχή, συμβιβασμούς και υποχωρήσεις.
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Ένας Ιχθύς είναι καρμικά επιρρεπής στις κρίσεις ως 
δυνατότητες εξέλιξης. Ενώ με την Αφροδίτη στους 
Διδύμους από 23/6 μπορείς να πάρεις τα πάνω σου, 
να σταθείς στα πόδια σου, να κάνεις όνειρα και να αι-
σθανθείς ότι σε υπολογίζουν και σε φροντίζουν, η 
ανάδρομη κίνηση του Ερμή από 17/6 επίσης στους 
Διδύμους δημιουργεί πρακτικά πιθανόν προβλήματα 
στο σπίτι και την οικογένεια και την αίσθηση ότι την 
ώρα που πας να καθίσεις κάποιος σου τραβάει την 
καρέκλα. Έχε υπόψη σου ότι η οικογένεια παίζει ση-
μαντικό ρόλο στη ζωή σου, θέλεις δεν θέλεις, γι’ αυτό 
χρειάζεται να λύσεις τα  προβλήματα με την καρδιά 
σου και όχι με σιωπή. Επίσης, αν θέλεις να γίνεις αυτό 
που ονειρεύεσαι, ξέχνα την ασφάλεια των γονιών. 
Δημιούργησε το δικό σου «σπίτι», με τους δικούς σου 
κανόνες και τις προσωπικές σου αξίες. Όσο για τα ε-
παγγελματικά, φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να προχωρή-
σεις χωρίς δεκανίκια. Υ.Γ. Διαχειρίσου με ψυχραιμία το 
ενεργειακό ηφαίστειο, χωρίς να καείς και να κάψεις. 
[+] Οικογένεια, σπίτι, παρέα με αγαπημένους.
[-] Εκνευρισμός είτε από οικογενειακές υποχρε-
ώσεις ή εξαιτίας του σπιτιού ή από σπόντα με τη 
δουλειά.  A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Καρκίνε, χωρίς εσένα δεν υπάρχει Σελήνη, 
Μητέρα, Οικογένεια – αλλά τι γκρίνια! 

ΚυΚλοφορ
EI
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