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20 χρόνια 
Νύχτες 

Πρεμιέρας
Ο Ορέστης 

Ανδρεαδάκης 
μιλάει στην Α.V.

Του Γιάννη Νένε, σελ. 20

Πού κλείνονται 
τα νέα ραντεβού της πόλης;

Η Taste Police έχει όλες τις πληροφορίες 
Της Νενέλας Γεωργελέ, σελ. 16

Ομοφοβία στο σχολείο
Τι λένε τα θύματα ομοφοβικού 

και τρανσφοβικού bullying 
Του Τάκη Σκριβάνου , σελ. 14

Στέφανος Τραχανάς
Ο εμπνευστής των Πανεπιστημιακών

 Εκδόσεων Κρήτης μιλάει στην A.V. 
Της Αγγελικής Μπιρμπίλη, σελ.22

Φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου, σελ. 18

ΑΦιΕρωμΑ 
ΕΚΠΑιδΕυΣΗ ιι

σελ. 24
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Γιατί η σοσιαλδημοκρατία έχει πρόβλημα; Γιατί η Ευρώπη έχει 
πρόβλημα. Στην πραγματικότητα και οι δυο μεγάλες πολι-
τικές οικογένειες, κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, έχουν 
πρόβλημα. Αν η Λεπέν είναι πρώτη δύναμη στη Γαλλία, δεν 
είναι ήττα του Ολάντ αλλά της κεντροδεξιάς. Η Ευρώπη έχει 
μεγάλο πρόβλημα. Η «γηραιά ήπειρος» είναι πια πραγματικά 
γερασμένη, όλο και λιγότεροι άνθρωποι δουλεύουν, όλο και 
περισσότεροι ανήκουν στην τρίτη ηλικία. Η Ευρώπη αυτή την 
εποχή, μπερδεμένη, ζαλισμένη, δείχνει να μην έχει το δυνα-
μισμό να αντιδράσει. Επειδή ζούμε τώρα τις πρώτες δεκαετίες 
μιας νέας ιστορικής περιόδου είναι δύσκολο να δούμε όλη την 
εικόνα, να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, όμως οι εξελίξεις είναι 
ραγδαίες, η θριαμβεύτρια της βιομηχανικής επανάστασης Δύ-
ση χάνει συνεχώς έδαφος. Κάποτε η Ευρώπη δημιουργούσε το 
μεγαλύτερο όγκο της παγκόσμιας παραγωγής, σήμερα βλέπει 
το ποσοστό της να πέφτει συνεχώς, σε λίγα μόλις χρόνια θα 
φτάσει στο 17%. Μια νησίδα, το 7% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού, συγχρόνως, καταναλώνει το 50% των παγκόσμιων 
κοινωνικών δαπανών. Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη, η 
ευρωπαϊκή παραγωγή δεν μπορεί πια να υποστηρίξει το ευ-
ρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας και δικαιωμάτων που 
ξέρουμε. Η επανάσταση της πληροφορικής και η παγκοσμιο-
ποίηση τα άλλαξε όλα. Ο πλούτος μεταφέρεται ανατολικά. 
Η Ευρώπη, αν δεν θέλει να αποσυρθεί στο περιθώριο και να 
παρακμάσει ήσυχα στην καλύτερη περίπτωση ή βίαια και α-
νορθολογικά στη χειρότερη, πρέπει να αντιδράσει. Να κάνει 
ό,τι κάνει κάθε οικονομική μονάδα, νοικοκυριό ή επιχείρη-
ση. Να μειώσει τα έξοδα, τα κόστη και να αυξήσει τα έσοδα, 
την παραγωγή. Μπορούν να περικοπούν οι καταναλωτικές 
σπατάλες αλλά να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό κρά-
τος; Μπορεί να δοθεί πάλι προτεραιότητα στην εργασία, σε 
μια καινούργια παραγωγή, και όχι στα μέχρι τώρα έσοδα και 
προνόμια; Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί κάθε ηλικιωμένος 
οργανισμός είναι στραμμένος στο παρελθόν, δυσκολεύεται 
να προσαρμοστεί, προσπαθεί τυφλά να προστατεύσει τα κε-
κτημένα έστω κι αν αυτό είναι αδύνατο. 

Όπως σε κάθε γερασμένο οργανισμό, όλα σιγά-σιγά εκφυ-
λίζονται και από θετικά μετατρέπονται στο αρνητικό τους. 
Η ελεύθερη οικονομία οδηγήθηκε στην απορρύθμιση της 
αγοράς. Από την άλλη, το κράτος της κοινωνικής πρόνοιας 
συχνά καταλήγει κρατική γραφειοκρατία. Η εργασία υποχώ-
ρησε έναντι των προσόδων. Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει 
«δεξιά» και «αριστερά» προβλήματα και ίσως η δικαιοσύ-
νη επιβάλλει η κάθε πολιτική οικογένεια να λύσει τα «δικά 
της». Η Ευρώπη δείχνει ότι σιγά-σιγά αντιλαμβάνεται το 
πρόβλημα, κυρίως η Γερμανία. Προσπαθεί να καταργήσει 
την αδιαφάνεια των παγκόσμιων θησαυροφυλακίων, τους 
λογαριασμούς της Ελβετίας. Να ελέγχει τους φορολογικούς 
παραδείσους, Κύπρους και Λουξεμβούργα. Προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει τη φοροαποφυγή των διαφόρων Google, των 
οικονομικών γιγάντων που φοροαποφεύγουν αλλάζοντας 
συνεχώς έδρα. Κυρίως όμως να στρέψει το εκκρεμές από την 
οικονομία-καζίνο των άυλων τίτλων, των περίπλοκων ομολό-
γων, των προϊόντων που αποφέρουν χρήμα στο χρήμα, στην 
οικονομία της παραγωγής, στη βιομηχανία, τα προϊόντα. Η 
Αμερική αφήνει τη Λίμαν Μπράδερς να χρεοκοπήσει και σώ-
ζει με κάθε θυσία την αυτοκινητοβιομηχανία. Το έργο είναι 
δύσκολο, τα συμφέροντα τεράστια, τα βήματα είναι αργά, ένα 
μπρος δυο πίσω. Αλλά η Δύση δεν μπορεί να ορθοποδήσει αν 
ο πραγματικά μεγάλος πλούτος μείνει στο απυρόβλητο. 

Η σοσιαλδημοκρατία ήταν ο μεγάλος νικητής του 20ού αιώνα, 

αυτός που, εν πολλοίς, δημιούργησε τη μεταπολεμική Ευ-
ρώπη των κοινωνικών δαπανών και του κράτους πρόνοιας. 
Αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι το μοντέλο της κρατικής οικο-
νομίας που διευθύνεται από κομματικά στελέχη δεν είναι 

μόνο αντιπαραγωγικό, αλλά και πιο διεφθαρμένο, άδικο, 
ταξικό και εντέλει ανελεύθερο. Όμως η Ευρώπη της σοσιαλ-
δημοκρατίας γέρασε. Οι κοινωνικές δομές έγιναν κρατική 
γραφειοκρατία. Η ισότητα των ευκαιριών μετατράπηκε στην 
κυριαρχία της μετριοκρατίας. Οι αμοιβές έγιναν πρόσοδοι 
εγγυημένες από τα κρατικά ταμεία. Κοινωνικές ομάδες με-
τατράπηκαν σε εισοδηματίες του δημοσίου. Συνδικαλιστές 
και πολιτικοί αυτονομήθηκαν, μετατράπηκαν σε αυτό που 
απέρριψαν, σε κομισάριους επάνω στη δημόσια περιουσία. 
Οι σοσιαλδημοκράτες είναι αντιμέτωποι με το δικό τους «λί-
πος», πρέπει να μειώσουν το κρατικό κόστος, την κομματική 
και κρατική γραφειοκρατία, την εμπλοκή της πολιτικής στην 
επιχειρηματικότητα. Δεν είναι τυχαίο που ένας σοσιαλδη-
μοκράτης, ο Σρέντερ, πριν 20 χρόνια, όταν η Γερμανία είχε 
καταφύγει στο ΔΝΤ, ήταν αυτός που έβαλε μπρος ένα πρό-
γραμμα μεταρρυθμίσεων, σκληρό αλλά σωτήριο, που έφερε 
τη χώρα του στην κορυφή της Ευρώπης. 
Και δεν είναι τυχαίο που ο Ρέντσι σήμερα ζητάει μερικές 
δεκάδες δις για επενδύσεις αλλά υπόσχεται να τα βρει από 
αντίστοιχες μειώσεις στην κρατική γραφειοκρατία. Δεν γί-
νεται αλλιώς. Ότι μπορούν να διατηρηθούν τα πράγματα 
όπως ήταν, χωρίς να χάσει κανένας τίποτα, ότι οι ευνοημένοι 
της προηγούμενης περιόδου δεν θα πληρώσουν το λογαρια-
σμό και συγχρόνως η Ευρώπη θα διατηρήσει το επίπεδο που 
είχε, είναι παραμύθια που λένε όσοι απλώς προσπαθούν να 
διατηρήσουν τη θέση τους αλώβητη. Η Ευρώπη χρειάζεται 
σκληρές και δίκαιες πολιτικές για να επιζήσει. 

Είναι μισή αλήθεια ότι οι σημερινοί Ευρωπαίοι πολιτικοί είναι λί-

γοι, κατώτεροι των περιστάσεων. Δεν λένε την αλήθεια, αλλά 
και το ακροατήριό τους δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια. Οι 
γερασμένες κοινωνίες δεν έχουν το δυναμισμό να αναλάβουν 
νέα ρίσκα, προτιμάνε να μάχονται για τα «κεκτημένα». Έστω 
κι αν αυτά είναι ανέφικτα. Γι’ αυτό γίνονται ξανά ελκυστικά τα 
δεξιά και αριστερά άκρα που το καθένα με τον τρόπο του υπό-
σχονται μια αδύνατη επιστροφή στον 20ό αιώνα. Όμως προο-
δευτική πολιτική στην Ελλάδα, στην Ευρώπη σήμερα, μπορεί 
να είναι μόνο η υπεράσπιση της εργασίας, όχι της αργομισθίας 
των κομματικών πελατών. Η υπεράσπιση της αξιοκρατίας, 
όχι της μετριοκρατίας που απεχθάνεται την αξιολόγηση. Η 
υπεράσπιση της δίκαιης φορολόγησης για όλους, όχι της φο-
ροαπαλλαγής σε όσα κοινωνικά στρώματα έχουν μεγαλύτερη 
δύναμη. Η υπεράσπιση της γνώσης, όχι των κλειστών πανε-
πιστημίων. Οι δημόσιες επενδύσεις, όχι η περικοπή τους για 
να χρηματοδοτηθούν οι κομματικά ελεγχόμενες κρατικές 
επιχειρήσεις. Οι αξιοπρεπείς συντάξεις, όχι οι περικοπές 
τους για να χρηματοδοτηθούν οι 50ρηδες συνταξιούχοι. Η 
δουλειά στα χωράφια, τις βιομηχανίες, τις επιχειρήσεις, όχι 
η μεταφορά του δημόσιου πλούτου μέσω προγραμμάτων και 
επιδοτήσεων στους κομματικούς συνεταιρισμούς και τις γρα-
φειοκρατικές συνδικαλιστικές ενώσεις. 

Γιατί όλα αυτά οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Και την 
Ελλάδα της χρεοκοπίας την υπερασπίζεται ήδη το παρδαλό 
«αντιμνημονιακό μέτωπο» της Καθυστέρησης. Οι πολιτι-
κές δυνάμεις της Ελλάδας, που ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, 
αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης οφείλουν να μιλήσουν με 
ειλικρίνεια για την επόμενη Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο που ο 
μεγάλος ασθενής είναι τώρα η Γαλλία, μια πανίσχυρη αλλά 
στάσιμη τις τελευταίες δεκαετίες χώρα. 
Το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι δύσκολο και 
αντιδημοφιλές αντικειμενικά. Οι γερασμένες κοινωνίες δεν 
ενδιαφέρονται για το μέλλον. Κοιτάνε τα αμέσως επόμενα 
χρόνια και μετά ό,τι θέλει ας γίνει. Το ’χουν αυτό οι γέροι. 
Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κάποιος πρέπει σ’ αυτή τη 
χώρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, να μιλήσει για το 
μέλλον.  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. Αργυρο-
πούλου, Μ. Αυγέα, Γ. Βαλλιανάτος, Κ. Βνάτσιου, N. 
Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμ-

ματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Ν. Δαμίγου - Παπώτη, Γ. 
Δημητρακόπουλος, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, 
Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανικολού, Σ. Καρρά, M. Kοντο-
βά, M. Κοραχάη, Κ. Κουκουμάκας, Σ. Κραουνάκης, 
Γ. Κρασσακόπουλος,  Γ. Kωνσταντινίδης, Λ. Λαζό-
πουλος, M. Λεάνης, Β. Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, 

Θ. Μήνας, Α. Μυλωνά, Ευτ. Παλλήκαρης, Γ. Παναγό-
πουλος, Κ. Παναγοπούλου, Γ. Πανόπουλος, Δ. Πα-

παδόπουλος, Γ. Παυριανός, Μ. Πιτένης, K.Ρήγος,  Ζ. 
Σφυρή, Α. Σωτηρέλλος, Π. Τατσόπουλος, Κ. Τζήκας, 
Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tριανταφύλλου, Σ. Tσιτσόπουλος, 

Δ. Φύσσας, Θ. Χειμωνάς, Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

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

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

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

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

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

 
 Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης

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

Τσάκαλος, Καρολίνα Νιαμονιτάκη,  
Αγγελική Νικολάρη, Ελένη Μπεζιριάνογλου

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Digital Advertising Manager: Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Νίκος Δαμδημόπουλος, 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 

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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TAKOYNI STAR
Συμπαθέστατα νέα παιδιά, συνασπίστηκαν στα 

χρόνια της κρίσης και έφτιαξαν ένα από τα πιο 
φιλικά μαγαζάκια του Κολωνακίου για να μας 

φτιάχνουν τα χαλασμένα παπουτσάκια μας. Φυ-
σικά πήγαν σφαίρα και τώρα μετακόμισαν απέ-

ναντι σε ένα μεγαλύτερο χώρο που τον έφτιαξαν 
κούκλα, όπως Χόλιγουντ, διατηρώντας πάντα 

τα υπέροχα χαμόγελά τους, την ευγένεια και το 
άρτιο σέρβις. Καλορίζικο! (Σκουφά 10)

ΥΟΚΟ
Άλλο καλό στέκι της γειτονιάς μου. Έχει 4 τρα-
πέζια και 2 κίτρινους που φτιάχνουν ολημερίς 

σιωπηλά και σβέλτα σε έναν πάγκο σούσι. Τα ντι-
λίβερι πάνε κι έρχονται σαν δαιμονισμένα. Όλη 
αυτή η υπερπαραγωγή δεν ξεπερνάει τα 10 τ.μ. 

Είναι όμως από τα πραγματικά success story του 
Κολωνακίου.(Πατριάρχου Ιωακείμ 39)

Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Για να γίνεις σταρ του Χόλιγουντ πρέπει να έχεις 

όλα τα L.A. του θεού» 
(έγραψε ο Θοδωρής Τσεκούρας στο τουίτερ)

ΤΖΟΡΤΖ ΚΛΟΥΝΕΪ
Θέλουμε να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Μαζί με την Αμάλ.

ΤWEET ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ
«Ήρθε ο ντελιβεράς με τα τατού, του οποίου τη 

μάνα θυμάμαι έγκυο. 
Πόσο είμαι, γαμώ το σπίτι μου;»

(@iteaFlowers)

ΜΠΙΡΙΜΠΑ
Μην κλέβετε. Σας βλέπουνε.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
«Τριάντα εκατομμύρια παιδιά δεν θα πάνε  
φέτος σχολείο». (ανακοίνωσε η Unicef) 

ΝΕΟ iPHONE
Μη μασάτε. Μια χαρά κάνει τη δουλειά του  
και το παλιό. 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ψάχνουμε όλοι μαζί να βρούμε ονόματα για  
υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας που  
να αρέσει και στον ΣΥΡΙΖΑ. Με κάθε όχι,  
πίνουμε όλοι από ένα σφηνάκι.

ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ένα μήνα λείπω κι ούτε μια κάρτ-ποστάλ στο 
γραμματοκιβώτιο… Μόνο η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ  
μου έγραψαν.

ΑΜΦΙΠΟΛΗ
Αφήστε ήσυχους τους αρχαιολόγους  
να κάνουν τη δουλειά τους.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Επιτέλους, επαναπροσλάβετε αυτούς τους κα-
λούς ανθρώπους. Λίγο ακόμα και θα παρκάρουν 
στα καθιστικά σας τα χιλιοτρακοσαράκια τους οι 
Αθηναίοι οδηγοί. Δείτε και τους αριθμούς: 4,12 
εκατ. ευρώ τα έσοδα από παράνομο παρκάρισμα 
το 2011, 2,53 εκ. το 2012, 1,07 εκ. το α΄ τρίμηνο 
του 2013.

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Μπορείτε να μας στείλετε και τις δύο φωτο-
γραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά 

(ανάλυση 300 dpi, διαστάσεις 22x32, στη 
διεύθυνση  info@athensvoice.gr με την έν-

δειξη “Back 2 the future”) είτε τυπωμένες, στη διεύθυνση της 
ATHENS VOICE (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 10679). Είναι 

απαραίτητο να γράφετε τα στοιχεία σας και τις λεπτομέρειες 
των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει 

η Εμιλία Ξανθοπούλου. Γεννήθη-

κε στη Θεσσαλονίκη και σπούδα-

σε ζωγραφική στο Τμήμα Καλών 

Τεχνών του ΑΠΘ (2003-2008). Το 

2006 και για ένα χρόνο φοίτησε 

με πρόγραμμα ανταλλαγών 

στη Σχολή Καλών Τεχνών της 

Μαδρίτης. Το 2009-2010 συμπλή-

ρωσε την εικαστική της παιδεία 

με μεταπτυχιακές σπουδές στο 

Central Saint Martins College του 

Λονδίνου, όπου και βραβεύτηκε 

με το βραβείο Mishcon De Reya 

Art Prize. Έχει πραγματοποιήσει 

τέσσερις ατομικές εκθέσεις και 

έχει λάβει μέρος σε πολλές ομα-

δικές. Από το 2012 διατηρεί εργα-

στήριο σχεδίου και ζωγραφικής 

στη Θεσσαλονίκη.

ΦΤιαξε μου Τη μέρα

Ιωακείμ, είσαι μεγάλος καλλιτέχνης!
(ήρθε στο e-mail μας)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

«Αχ, τι ωραίο καπέλο!
 Έχω το ίδιο σε βρακί».

(Κυρία συνομιλεί με νεαρό που φοράει καπέλο 
τζόκεϊ εμπριμεδάκι. Κολωνάκι, Σόλωνος, 

Δευτέρα πρωί)

«Πιες δυο 
τσίπουρα να γίνεις 
αυτοκράτορας».

(Παππούδια συνομιλούν έξω από ψιλι-
κατζίδικο. Ιπποκράτους, Παρασκευή 

μεσημέρι)

-Δεν είναι κατάσταση αυτή. 
Πρέπει να έρθει η αστυνομία 

να τους μαζέψει.
-Ναι, ναι. Πρέπει να πάρουμε 

το εκατό. Τι αριθμό έχει 
το εκατό;

(Ηλικιωμένο ζευγάρι μιλώντας, μάλλον, για 
πρεζόνια. Πειραιάς, Δευτέρα πρωί)

-Είχαμε νοικιάσει ένα  
υπέροχο σπιτάκι κάτω 

από την παραλία.
-ΠΑΝΩ στην παραλία. 
Κάτω από την παραλία 
είναι στην Ολλανδία.

(Συνομιλία μεταξύ συναδέλφων. Κο-
λωνάκι, μεσημέρι Τρίτης)

-Πώς πέρασες;
-Άσ’ τα… Ήταν οι καλύτερες 

διακοπές της ζωής μου.
(Εξάρχεια, Χαριλάου Τρικούπη,  

Δευτέρα μεσημέρι)

«Έχω πάρει πίπα στα ΚΤΕΛ».
(Νεαρή μιλώντας με την παρέα της. Τετάρ-

τη βραδάκι - μπαράκι - Μοναστηράκι)

«Εμένα που με βλέπεις θα 
βρικολακιάσω. Θα πάω σε 
πολλές κηδείες εγώ, σαν

 τον Μητσοτάκη».
(Δηλώσεις. Φωνή ανάμεσα σε θαμώνες 

καφετέριας στην πλατεία Κάνιγγος, 
Σάββατο πρωί)
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Αυτό το πάρτι δεν έχει εισι-
τήριο, θέλει μόνο το χαμόγε-
λό σου και να έχεις μαζί σου 
την πιο θετική σου ενέργεια.

ΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AMITA MOTION  
Παρασκευή 12/9 στο Τοίχος των Εθνών

Το ραντεβού είναι στις 12 Σεπτεμβρίου, 
στο Τείχος των Εθνών του ΟΑΚΑ, από 
τις 17.00, με κάποιους από τους σπου-
δαιότερους Έλληνες μουσικούς. Για την 
9η Ημέρα Θετικής Ενέργειας, τη συ-
ναυλία που έγινε θεσμός, από την Amita 
Motion της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Στη σκηνή κάποιοι από τους καλλιτέ-
χνες που σίγουρα αγαπάς. Ο Κωνστα-
ντίνος Αργυρός, ο Κώστας Μαρτάκης, ο 
Μηδενιστής, η Ελένη Φουρέιρα, οι Boys 
+ Noise, Demy και οι Μέλισσες. Με 
guests τους Γιώργο Σαμπάνη, Μύρω-

να Στρατή & Ησαΐα Ματιάμπα, Stan και 
τους Stavento, αλλά και τους Ήβη Αδά-
μου, Στέλιο Λεγάκη, Courtney, Freaky 
Fortune, Josephine, Dj Kas, Μike, Oge, 
RiskyKidd, Toquel και τον Dj Pitsi να 
αφήνουν το δικό τους μουσικό απο-
τύπωμα. Στην παρουσίαση αυτού του 
συναρπαστικού μουσικού ταξιδιού ο 
Θέμης Γεωργαντάς. Με πολλές ακόμα 
εκπλήξεις για μια εμπειρία που έρχεται 
για να μείνει αξέχαστη. 

Και μην ξεχνάς ότι αυτή η μέρα θα είναι 
απολύτως φιλική προς το περιβάλλον, 

καθώς η Amita Motion θα ανακυκλώσει 
τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ για 
έβδομη συνεχή χρονιά θα προχωρήσει 
και στην αντιστάθμιση όλων των αέριων 
ρύπων που θα προκληθούν από τη φετι-
νή Ημέρα Θετικής Ενέργειας. 

Κάντε Like στην επίσημη σελίδα της 
Amita Motion στο facebook.com/
amitamotion και μείνετε συντονισμένοι 
για όλες τις εξελίξεις. 

Δεκάδες αγαπημένοι καλλιτέχνες στην 
πιο θετική ημέρα του χρόνου!
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Ιδρυτής του Facebook Group ÇΌχι επιλογή σοκολάτα 
αντί για κανέλα στον capuccinÈ)

Να δεις που τελικά θα 
αποδειχθεί ότι δεν ήταν 
τάφος, αλλά το σπίτι ενός 
εκκεντρικού αρχαίου 
συλλέκτη γλυπτών από 
όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Κι όμως, ο Σαμαράς λέει 
αλήθεια όταν μας νου-
θετεί για τις «ολέθριες 
συνέπειες του αλόγιστου 
δανεισμού». 
● Εννοεί ότι στο εξής το 
κόστος για τους 50χρο-
νους συνταξιούχους, για 
τους 250 (ΕυριπιδοΣτυ-
λιανιδικούς) επαναπρο-
σληφθέντες του μετρό, 
για τους Μεσσήνιους βυ-
σματίες και για τις ρήτρες 
των αυτοκινητοδρόμων, 
θα βγαίνει αποκλειστικά 
από τους φόρους μας. 

Δηλαδή, έχει άδικο ο 
Άδωνις Γεωργιάδης όταν 
λέει πως «οι δημοσιογρά-
φοι είναι πληγή» και ότι 
«κατέστρεψαν τη χώρα»; 
Στο κάτω-κάτω, αυτοί 
δεν ήταν που επέλεξαν 
να τον βγάζουν στις εκ-
πομπές τους; 

Ναι, κάποιος συνάν-
θρωπός μας που στην 
επαγγελματική του κάρτα 
γράφει «Σύμβουλος 
επικοινωνίας Χρήστου 
Σταϊκούρα», σκέφτηκε να 
διαρρεύσει στον τύπο ότι 
ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών όχι 
μόνο θέλησε για λόγους 
οικονομίας να κοιμηθεί 
σε δίκλινο δωμάτιο όσο 
διαρκούσαν οι διαπραγ-
ματεύσεις με την Τρόικα 
στο Παρίσι, αλλά επι-
πλέον κοιμήθηκε στον 
καναπέ!
● Υποθέτοντας, προ-
φανώς, ότι όσοι το 
διαβάσουν θα δουν στο 
πρόσωπο του κ. Σταϊκού-
ρα μια άλλη εκδοχή του 
ήρωα της διαφήμισης του 
«Τζάμπο».
● Ο οποίος εισβάλλει στο 
πανάκριβο Παρίσι όπου 
κρατούν δεμένη την Ελ-
λάδα (σαν άλλη Στανίση) 
και με το ειδικό εργαλείο 
ρίχνει τις τιμές για χάρη 
του λαού...
● Η κωμική λεπτομέρεια: 
Ο συνάνθρωπός μας 

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

Νέα στοιχεία: Ηρώο του Πούτιν είναι ο τύμβος στην Αμφίπολη!
Αφού ο καθένας έχει δικαίωμα να διατυπώνει δημόσια τις επιθυμίες του για το περι-

εχόμενο του τάφου της Αμφίπολης, ας αφήσουμε τα προσχήματα: Γιατί να μην αυτο-

ντοπαριστούμε ότι το μνημείο είναι αφιερωμένο στο νέο «Μεγαλέξανδρο της Ορθο-

δοξίας» που έχει ανακηρυχθεί σε νέο «πατερούλη» του Έθνους; Στο κάτω-κάτω, αν η 

πραγματικότητα είχε όντως σημασία και έπρεπε να τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν 

μας, δεν θα γέμιζαν οι εφημερίδες και τα sites με δηλώσεις του τύπου «Ακούστε-με-

εγώ-ξέρω-σίγουρα-τι-βρίσκεται-μέσα».

ΑπΑνθρωπη θέση έργΑσίΑσ τησ έβδομΑδΑσΥπεύθυνος ρεπερ-
τορίου αντώνη Βαρ-

δή που πρέπει να μοι-
ράσει τραγούδια στα 
CD των κυριακάτι-

κων εφημερίδων.

αυτός που γράφει στην 
επαγγελματική του κάρτα 
«Σύμβουλος Επικοινω-
νίας...» ήλπιζε ότι θα 
υπήρχαν κάποιοι που θα 
πάρουν αυτή την πληρο-
φορία στα σοβαρά...
● Την επόμενη φορά 
ίσως προσθέσει μια ακό-
μα χαριτωμένη λεπτομέ-
ρεια: Ότι ο αναπληρωτής 
υπουργός, όταν αγόραζε 
σάντουιτς γαλλικής μπα-
γκέτας από το φούρνο, 
ζητούσε να αφαιρέσουν 
την ντομάτα για να βγει 
πιο φτηνό...

Συμπεράσματα που 
έρχονται αυτόματα όταν 
διαβάζεις τον τίτλο «Συ-
νάντηση Σαμαρά-Κοέλιο 
(του πρωθυπουργού της 
Πορτογαλίας)»: Όταν 
θέλεις κάτι πολύ (π.χ. 
να σκεφτούν κάποιοι ότι 
συζήτησες κάτι σημα-
ντικό), όλα τα media 
συνωμοτούν για να το 
αποκτήσεις...

Λογικό να μειώνονται οι 
ώρες της γυμναστικής και 
να αυξάνονται οι ώρες 
των θρησκευτικών στα 
σχολεία. Αφού για τα 

καλά αθλητικά αποτελέ-
σματα ευθύνεται ο Θεός 
της Ελλάδας, τα θρησκευ-
τικά θεωρούνται προπό-
νηση. 

Ειρωνεία: Το να έχεις 
κατασκηνώσει έξω από 
το κατάστημα της Apple 
για να αγοράσεις το 
νέο iPhone6 και να μην 
μπορείς να τραβήξεις μια 
selfie γιατί δεν το έχεις 
πάρει ακόμα.

Μεταξύ μας, τώρα: Έστω 
ότι είσαι ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος. Και έχεις στο 
πλευρό σου μια ομάδα 
καναλιών και sites να σε 
στηρίζουν. Και παρ’ όλα 
αυτά το 80% του κοινού 
συνεχίζει να έχει αρνητι-
κή γνώμη για σένα...
●...πότε ακριβώς θα αρ-
χίσεις να αναρωτιέσαι ότι 
κάπου κάνεις λάθος; 
Π.χ. ότι έχεις αναθέ-
σει την υπεράσπισή του 
profile σου σε λάθος 
ανθρώπους;
● Εκτός αν θεωρείς ότι 
βοηθάει να βάζεις ένα 
site να δημοσιεύει φω-
τογραφίες αυτών που σε 
αποδοκίμασαν, εγκαλώ-

ντας τους για συμπεριφο-
ρά «τζιχαντιστή»... 
● Ειδικά όταν το site 
αυτό ανήκει κατά το 
ήμισυ στον εκδότη της 
Αυριανής. Που αποτελεί 
τον εμπνευστή των αγα-
νακτισμένων «τζιχαντι-
στών-Αυριανιστών» της 
δεκαετίας του ’80.  

Μήπως τελικά ο οχετός 
του βουλευτή Νεράντζη, 
που ταυτίζει τους gay 
με τους κτηνοβάτες και 
τους παιδεραστές δεν 
είχε στόχο τους ομο-
φυλόφιλους αλλά την 

Ευρώπη; 
●…που είναι γεμάτη 
ανώμαλους και θέλει 

να μας κάνει σαν τα 
μούτρα της απειλώντας 
τα χρηστά μας ήθη; ●

Νίκος 
Νικολόπουλος 

(μέσω twitter) «Φίλε 

Τάσο (Νεράντζη), 

σε λίγο θα είμαστε 

πολλοί!!! Κάλλιο πολλοί, 

παρά «πολλές»!!!!! 

Μετάφραση Ο μόνος 

τρόπος για να είμαι 

σίγουρος ότι δεν θα 

αποκτήσω κι εγώ 

ομοφυλοφιλικές τάσεις 

είναι να μαζευτούμε 

πολλοί και να βρίσουμε 

χυδαία τους gay…

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας
Το «Θα αγωνιστούμε για 
να διαλυθεί μόνο του το 
ΝΑΤΟ» του Θεόδωρου 
Δρίτσα είναι το νέο «ΕΟΚ 
και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδι-
κάτο»; 

Θα επρεπε να υπαρχει 
μια λέξη για...
«Πιτσιλικαιολογία»: Η 
ενστικτώδης ανάγκη κά-
ποιου που μόλις γύρισε 
από την τουαλέτα στο γρα-
φείο, να εξηγήσει στους 
συναδέλφους του ότι οι 
πιτσιλιές στο παντελόνι ο-
φείλονται στην ένταση του 
νερού από το νιπτήρα και 
όχι στην ακράτεια. 

η μέτΑφρΑση

 της εβδομάδας
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Πολιτική

Σε φάση εθνικού reality εξελίσσεται με ά-

ψογη μεθοδολογία η ανασκαφή της Αμφι-

πόλεως. Σε ρόλο «insider» η κυρία επί των τι-

μών Άννα Παναγιωταρέα, η οποία διαθέτει 

έγκυρη και συνεχή πληροφόρηση από τη 

διαχρονική γενική γραμματέα του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η φιλική 

σχέση μεταξύ των δύο γυναικών εγγυάται 

και την ποιότητα της πληροφόρησης επί 

της ανασκαφής η οποία και αναρτάται στον 

προσωπικό λογαριασμό κοινωνικής δικτύ-

ωσης της δημοσιογράφου-σχολιαστή. Διά 

του τρόπου αυτού ο πρωθυπουργός όστις 

ηγείται της εθνικής καμπάνιας μπορεί να 

έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ο ίδιος ο αρμόδι-

ος υπουργός κ. Τασούλας περιορίζεται σε 

ρόλο ελάσσονα, εκείνον του «τελάλη».

υτυχώς για την ίδια την ανασκαφή 

οι ειδικοί επιστήμονες ακολου-

θούν by the book τις επιταγές της 

επιστήμης, μια που η Αρχαιολογία εδώ και 

καιρό έχει απολέσει την «προσεγγιστική δι-

άσταση» η οποία και τη χαρακτήριζε για να 

εισέλθει στο χώρο των θετικών επιστημών. 

Η Χημεία, η Βιολογία, τα Ιστορικά Αρχεία, οι 

εξελίξεις στη Μηχανική και τη Μηχανολογία, 

με λίγα λόγια οι επιστημονικές μέθοδοι ανά-

λυσης και όχι οι ιδεολογικοί προσανατολι-

σμοί του κάθε αρχαιολόγου-καθοδηγητή ή 

του εκάστοτε πολιτικού αγκιτάτορα, έχουν 

τον πρώτο λόγο.  Άλλωστε οι ταχύτητες δι-

ασποράς των πληροφοριών μέσω διαδικτύ-

ου εγγυώνται την άμεση κατανάλωση των 

πληροφοριών αυτών από την παγκόσμια ε-

πιστημονική κοινότητα και άρα την άσκηση 

επιστημονικού ελέγχου επί των ευρημάτων. 

Απλά τίποτε δεν μένει κρυφό. Ευτυχώς.

Βεβαίως τα ελληνικά ΜΜΕ πρωτοστατούν σε 

αυτή την «εθνική καμπάνια» με τη γνωστή 

αμετροέπεια, φλυαρία και πληθωρικότητα, 

καθιστώντας την ίδια την επικοινωνιακή 

καμπάνια του πρωθυπουργού… πληκτική. 

Ευτυχώς που η ελληνική κοινωνία εμπιστεύ-

εται μόνο κατά το 1,5% επί των ερωτηθέντων 

πολιτών τα ΜΜΕ, όπως καταδεικνύει με σα-

φήνεια δημοσκόπηση της εταιρείας Kapa 

Research που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 

που μας πέρασε στο κυριακάτικο «Βήμα». Με 

τέτοια «δημοφιλία» και βαθμό εμπιστοσύνης, 

η «εργολαβία» υπέρ της εθνικής ανάτασης 

κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο φαντάζει 

ήδη υπονομευμένη. Και πάλι ευτυχώς.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και οι περί αυτόν 

ομοϊδεάτες επιχειρούν να μετατρέψουν τη 

σπουδαιότητα των αρχαιολογικών ευρημά-

των σε επικοινωνιακή εκστρατεία απόδει-

ξης της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Η 

διεθνής δυτική κοινότητα από την άλλη θα 

επιθυμούσε σφόδρα την ταυ-

τοποίηση του οικουμενικού μύ-

θου, εκείνου του Μεγάλου Αλε-

ξάνδρου, κατακτητή της Ασίας 

και των σημιτικών ή άλλων λα-

ών, τουτέστιν των βαρβάρων, 

τη στιγμή μάλιστα που η Εγγύς 

και Μέση Ανατολή εισήλθαν στη 

φάση της αντιπαράθεσης της 

Jihad με τα έτερα ισλαμικά δόγ-

ματα. Πρόκειται για ένα ιστορι-

κό «momentum» το οποίο δεν 

μπορεί να παραμείνει ανεκμετάλλευτο.

Βεβαίως ούτε ο πρωθυπουργός ούτε οι συν 

αυτώ μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν με-

ρικές αράδες ενός αντικειμενικού φαφλατά 

της εποχής, δημοσιογραφικά ωστόσο ανε-

κτίμητου παρατηρητή, του Πλουτάρχου, ο ο-

ποίος σπεύδει να προλάβει τους απανταχού 

ιεροκήρυκες και ιδεοληπτικούς ερμηνευτές  

της Ιστορίας με το πόνημά του «Περί Αλε-

ξάνδρου Τύχης ή Αρετής». Γράφει, λοιπόν, 

ο Πλούταρχος εκ Βοιωτίας: «Ο Αλέξανδρος 
δεν ακολούθησε τη συμβουλή του Αριστοτέλη 
να συμπεριφερθεί στους Έλληνες σαν να ήταν 
ηγέτης τους και στους βαρβάρους σαν να ήταν 
απόλυτος κύριός τους και να αντιμετωπίζει 
τους Έλληνες σαν φίλους και συγγενείς του…  
Εκείνος (ο Αλέξανδρος) αντίθετα πίστευε ότι 
ήρθε σταλμένος από τους θεούς ως συμφιλι-
ωτής και ειρηνοποιός για όλο τον κόσμο και 

για τούτο εξανάγκαζε με τα όπλα 
όσους δεν μπορούσε να πείσει με 
το λόγο και συνένωνε σε ενιαίο 
σώμα τους ανθρώπους από τους 
διάφορους τόπους, αναμειγνύο-
ντας σαν σε κύπελλο φιλίας τους 
τρόπους ζωής και τα ήθη και τους 
γάμους και τις συνήθειές τους. 
Όρισε σε όλους να θεωρούν 
πατρίδα τους την Οικουμένη 
κα ι  κατα φύγιο κα ι  π ρ ο σ τα-
σία τους το σ τρατόπεδό του 

και να αναγνωρίζουν ως συγγενείς τους 
τους κα λούς ανθρώπους και ως ξένους 
τους κακούς. Και να μη ξεχωρίζουν τι είναι 
ελληνικό και τι βαρβαρικό από τα ρούχα, 
αλλά από την ύπαρξη ή μη της αρετής...»  
(Πλουτάρχου, Περί Αλεξάνδρου Τύχης ή Α-

ρετής 329Β-D)

Αι Ειδοι του… ΣΕπτΕμβριου
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Ε

ο ΕυάγγΕλος 
ΒΕνιζΕλος θά 

ΠρΕΠΕι νά 
άντιμΕτωΠιζΕι τήν 
ÇυΠοθΕςή γάΠÈ ως 
δωρο Εξ ουράνου
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Τα ανομολόγητα 
Του ευτυχη Πάλληκάρη

κτός από τις προσλήψεις-εξπρές 
εκπαιδευτικών, που γίνονται 
χωρίς την εκκαθάριση των μη-

τρώων των αποσπασμένων σε διοικη-
τικές υπηρεσίες, πολιτικά γραφεία και 
άλλα... «εκπαιδευτικά ιδρύματα», σε 
πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία 
επαναπροσλήψεων στο μετρό της Αθή-
νας. Πρόκειται για τους 260 υπαλλήλους 
η σύμβαση των οποίων δεν ανανεώθηκε 
το 2010, καθώς ο επιθεωρητής Δημόσιας 
Διοίκησης Κλ. Ρακιντζής είχε αποκαλύ-
ψει ότι είχαν γίνει στο άψε-σβήσε πριν 
από τις εκλογές του 2009 με κριτήρια 
«γαλάζιας» εντοπιότητας... Πολλοί από 
τους συμβασιούχους είχαν προσφύγει 
στα δικαστήρια, μερικοί είχαν δικαιωθεί, 
άλλοι όχι. Την «ανωμαλία» αυτή έρχεται 
να διορθώσει η κυβέρνηση, μιας που στο 
μετρό προκηρύχθηκαν νέες προσλήψεις. 
Ο υφυπουργός Μεταφορών Μ. Παπαδό-
πουλος με επιστολή του συστήνει στην 
εταιρεία να δώσει προτεραιότητα στους 
συγκεκριμένους υπαλλήλους γιατί δι-
αθέτουν εμπειρία, προϋπηρεσία και 
δεν χρειάζονται εκπαίδευση! Προτείνει 
μάλιστα και μπόνους στη μοριοδότησή 
τους. Όπως μπορεί ο καθένας να αντιλη-
φθεί, πιθανόν οι αποκαλύψεις του κ. Ρα-
κιντζή για το όλο θέμα να συντελέσουν 
στην αύξηση της μοριοδότησής τους... 
Αναμένουμε την τελική ετυμηγορία του 
υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στο μεταξύ, ενώ η ΑΔΕΔΥ συνεχίζει το 
αντάρτικο κατά της αξιολόγησης στο 
Δημόσιο κι ενώ στην Περιφέρεια Αττι-
κής η λογική της συναίνεσης δοκιμάζε-
ται σκληρά ακόμα και για τα στοιχειώδη, 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης εγκαινιά-
ζεται σύστημα αξιολόγησης, καθιερώ-
νεται το rotation στελεχών σε διευθυ-
ντικές θέσεις και –άκουσον, άκουσον–
παραχωρείται σε ιδιώτες η λειτουργία 
ορισμένων γυμναστηρίων και παιδικών 
σταθμών. Αυτά από τον άνθρωπο με το 
σκουλαρίκι και τα τατουάζ.
  
Στα «ψιλά» των ΜΜΕ πέρασε  δημο-
σκόπηση της MARC, που έγινε για λο-
γαριασμό της Συνομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών (ΕΣΕΕ). Μεταξύ άλλων, οι 
ερωτηθέντες επαγγελματίες και βιο-
τέχνες κλήθηκαν να απαντήσουν στο 
ερώτημα, «ποιο κόμμα εκφράζει καλύ-
τερα τα συμφέροντά σας;». Η μεγάλη 
πλειοψηφία (72,5%) απαντά «κανένα 
ιδιαίτερα». Μόλις το 7,6% θεωρεί ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα συμφέροντά τους 
και μόλις το 6% επιλέγει τη ΝΔ στην ίδια 
ερώτηση. Η Χρυσή Αυγή καταγράφεται 
στην τρίτη θέση με 3,2%. Ακολουθεί το 
ΚΚΕ με 2,8%, οι ΑΝΕΛ και το ΠΑΣΟΚ 
με 1% και τα άλλα διάφορα κόμματα με 
ακόμη μικρότερα ποσοστά. ●

Μένει η λογοδιάρροια αρμοδίων και μη, 

κυρίως των δεύτερων, που πασχίζουν να 

προσδώσουν χαρακτήρα εθνικής ανάτα-

σης υποβαθμίζοντας τη σημαντικότητα της 

ανασκαφής σε επίπεδο αντιπαράθεσης με 

γραφικούς χαρτογιακάδες της ΠΓΔΜ. Κρίμα.

Σε αυτό το σκηνικό εθνικής παλιννόστησης 

του μακεδονικού χώρου, λες και το είχε α-

νάγκη ο δυστυχής, προστίθεται και η από 

καιρού διολίσθηση σε τόπους χλοερούς και 

πολιτικής αναπαύσεως ενός άλλου χώρου, 

εκείνου του εκσυγχρονιστικού παπανδρε-

ϊσμού. Προφανώς η υπόθεση αυτή ανήκει 

στη σφαίρα της ψυχανάλυσης. Ποτέ άλλοτε 

και με τόση μάλιστα πειθαρχία και εμμονή, 

ένας πολιτικός και εκφραστής πολιτικών ι-

δεών δεν κατάφερε να αυτοδιασυρθεί με 

τέτοια αποτελεσματικότητα. Ο Ευάγγελος 

Βενιζέλος θα πρέπει να αντιμετωπίζει την 

«Υπόθεση ΓΑΠ» ως δώρο εξ ουρανού σε 

συνάρτηση με τη σταδιακή εξουδετέρωση 

της πολιτικής επιρροής του Φώτη Κουβέλη, 

που προτίμησε τη διαχείριση της πολιτικής 

ίντριγκας από τη συνεπή άσκηση πολιτικής.  

Το αποτέλεσμα είναι απολύτως τραγικό, 

με εμφανή ενίοτε κωμικά στοιχεία για την 

Κεντροαριστερά, όπως όταν ο Θεόδωρος 

Μαργαρίτης, ο εκ δεξιών (κατά το εξαπτέ-

ρυγον) του προέδρου της ΔΗΜΑΡ, σπεύδει 

να διεκδικήσει για το κόμμα το βουλευτικό 

θώκο του Σπύρου Λυκούδη. Πρόκειται για 

κοκορομαχίες που παραβιάζουν και τους 

ελάχιστους (εναπομείναντες) κανόνες πο-

λιτικής αισθητικής, όπως άλλωστε καταδει-

κνύει και η πολιτική στάση του κ. Κουβέλη 

ως προς την προεδρική εκλογή, που παρα-

πέμπει σε θρησκευτικού τύπου πολιτικα-

ντισμούς που μεταμφιέζονται σε ρητορικές 

ακροβασίες.

Αν απουσίαζαν οι χούλιγκαν του κ. Φίλιππου 

Πετσάλνικου και οι μέχρι δακρύων αστείοι 

χειρισμοί της Αγίου Κωνσταντίνου σε συνδυ-

ασμό πάντα με την ακόρεστη εθνική φλυαρία 

περί Αμφιπόλεως, ενδεχομένως η εμμονή 

της Κουμουνδούρου περί αυτοδιαλύσεως 

του ΝΑΤΟ και η ανάδειξη της κυρίας Ρένας 

Δούρου ως νέας εθνικής (πολιτικής) σταρ 

από τα ξένα ΜΜΕ (και άρα ως εσωκομματικού 

αντιπάλου του κ. Τσίπρα) να αποκτούσαν κά-

ποια σημαντικότητα, μεσούσης της θρυλικής 

πλέον διαπραγμάτευσης με την τρόικα εν 

Παρισίοις. Αν και η είδηση της εβδομάδας εί-

ναι μία και μόνο μία. Η ιστορική αποστολή της 

κυρίας Αλέκας Παπαρήγα στη Σιβηρία, όπου 

θα παραστεί στα αποκαλυπτήρια μνημείου 

προς τιμήν του Νίκου Ζαχαριάδη. Η πρωτο-

βουλία αυτή του Περισσού κλείνει τον κύ-

κλο της ανεκδοτολογίας που τόσο πειστικά 

χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό κατά την 

έναρξη του φθινοπώρου, αν και, μεταξύ μας, 

θα παραμείνει για πολύ καιρό στη μνήμη μας 

εκείνο το αλλόκοτο και αμήχανο χαμόγελο 

του κ. Γκίκα Χαρδούβελη, που άφησε άναυδο 

το ακροατήριό του με την εξαιρετικού ήθους 

δήλωσή του «Δεν επιθυμώ να απολογηθώ 

για τα σφάλματα του ΕΝΦΙΑ καθώς δεν πρό-

κειται για δικό μου δημιούργημα». Πρόκειται 

για την επιτομή του σύγχρονου, έγκυρου και 

αξιόπιστου stateman. Και εις ανώτερα.   A

Ε
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Πόσα πτυχία έχεις στο βιογραφικό 

σου; Όσα και να ‘χεις στους καιρούς των 

μεταπτυχιακών –που πάνε να γίνουν τα 

νέα πτυχία- τα διπλώματα είναι σαν τα 

παπούτσια: ποτέ δεν είναι αρκετά. Φλατ, 

στιλέτο, πλατφόρμες και  πέδιλα, εξίσου 

σημαντικά ανάλογα με το τι σου πάει,  τις 

καιρικές συνθήκες και τις μόδες. Εκτός 

από κάποια που είναι κλασικά κομμάτια 

και φοριούνται ανεξάρτητα απ’ τις τάσεις 

και πάνε σχεδόν σε όλους. Το ίδιο περίπου 

συμβαίνει και με τα επαγγέλματα. Περνά-

νε από τεστ προσωπικότητας, για να δεις 

τι σου ταιριάζει, αποφασίζονται ανάλογα 

με τις ανάγκες της αγοράς και περνάνε τις 

δικές τους μόδες.  Κάποια βεβαίως είναι 

all time classic. Οι κυρίαρχες σχολές με 

τις θεόρατες βάσεις προσπέρασαν και 

φέτος θριαμβευτικά τις πρόσκαιρες ε-

παγγελματικές μόδες που «φορέθηκαν» 

πολύ κατά καιρούς (θα γίνουμε όλοι διε-

θνολόγοι). Γιατρός, δικηγόρος, δάσκαλος 

και ψυχολόγος είναι τα τέσσερα μαύρα 

στιλέτο. Είναι glossy, σε πάνε ψηλά και 

(αν καταφέρεις να ισορροπήσεις), σε γε-

μίζουν αυτοπεποίθηση. 

Αυτά σκέφτηκε και το IST που μετά τα 

σούπερ διεθνή προγράμματα που ξεκί-

νησε για να σπουδάσεις έξω χωρίς να 

ξενιτευτείς, επιχειρεί τώρα να μας φορέ-

σει λευκή ρόμπα. Όσο η εποχή μας κάνει 

τρελούς, εμείς θα αναζητάμε πάντα τον 

ψυχολόγο μας. Πώς μπορείς να υποδέχε-

σαι ανθρώπους στην ψυχαναλυτική σου 

καρέκλα χωρίς να «τρελαθείς» εσύ για 

να βγάλεις δεκαεννιά χιλιάδες μόρια στις 

πανελλήνιες; Άκουσέ μας προσεκτικά. 

Πηγαίνεις στο IST, και γράφεσαι στο πρό-

γραμμα της Θεραπευτικής Συμβουλευ-

τικής.  Μπορείς μετέπειτα να εργαστείς 

σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς, Μονάδες 

Κοινοτικής Στήριξης, Ανθρωπιστικές και 

Αναπτυξιακές ΜΚΟ, αλλά και ως Ιδιωτικός 

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, ελεύθερος 

επαγγελματίας, δηλαδή ανοίγοντας το 

δικό σου γραφείο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοί-

τους ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επι-στημών που θέλουν να αποκτήσουν 

γνώση και πρακτικές δεξιότητες στη 

Συμβουλευτική. Σε γιατρούς, φυσικοθε-

ραπευτές, διαιτολόγους, νοσηλευτές και 

άλλους επαγγελματίες στον τομέα της 

Υγείας και της Ψυχικής Υγείας που θέλουν 

να αποκτήσουν εξειδίκευση και πρακτική 

γνώση στη Συμβουλευτική, καθώς και σε 

όσους αποφάσισαν να αλλάξουν καριέ-

ρα ή να ασχοληθούν επαγγελματικά με 

τον κλάδο της Συμβουλευτικής.

Ωστόσο γίνεσαι δεκτός και μόνο με το α-

πολυτήριο λυκείου, οι σπουδές διαρκούν

2 έτη και τα μαθήματα γίνονται στα ελλη-

νικά. Αυτά από μας, αν έχεις απορίες, θα

στις λύσουν όλες με χαρά στην Πειραιώς

72 στο Μοσχάτο. Τρέξε να προλάβεις τις

εγγραφές. Τηλ.: 210482222

ΓιΑτι τΑ κλΑΣικΑ 
πτυχιΑ ΕινΑι ΣΑν 
τΑ ψηλοτΑκουνΑ;

«Είναι glossy, σε πάνε ψηλά και (αν καταφέρεις 
να ισορροπήσεις), σε γεμίζουν αυτοπεποίθηση».

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΡΑΧΑΗ

Ποςο ψήλά 
μΠορΕις νά φτάςΕις
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Πολιτική

Πολλοί από μας διατηρούμε κάποιο ενδιαφέρον για την πολι-
τική: σε περιόδους κρίσης αυτό το ενδιαφέρον εντείνεται ενώ 
σε περιόδους σχετικής ευημερίας και κοινωνικής γαλήνης γι-
νόμαστε «αφηρημένοι» ή αδιάφοροι. Περί άλλα τυρβάζουμε. 

συνέπεια της αδιαφορίας μας είναι ότι συμβαί-
νουν πολύ άσχημα πράγματα που δεν βλέπου-
με ή που παριστάνουμε ότι δεν βλέπουμε: είτε 
στην οικονομία, είτε στο διεθνές περιβάλλον 

(για παράδειγμα, την επέλαση του ισλαμοφασισμού 
ευνόησε η εθελοτυφλία της Δύσης). Και μολονότι όλοι 
μας θέλουμε δίκαιους νόμους, ευημερία, ειρηνικό περι-
βάλλον λίγοι ενδιαφερόμαστε να γίνουμε πολιτικοί. Η 
πολιτική δεν είναι ελκυστική δουλειά, ιδιαίτερα σ’ έναν 
κόσμο που προσφέρει τόσες ευκαιρίες για δημιουργία, 
τεχνολογία, ελεύθερο χρόνο, ακόμα και πλούτο – γιατί 
να επιλέξει κανείς να εργάζεται χωρίς ωράριο και να 
βρίσκεται διαρκώς εκτεθειμένος στην καχυποψία του 
εξαγριωμένου πλήθους; Ό,τι και να κάνουν οι πολιτικοί, 
στα δημοκρατικά καθεστώτα θα υπάρξει οπωσδήποτε 
αντίλογος, ή, έστω, ανεπαρκείς ανταμοιβές. Περιφρο-
νούμε τους πολιτικούς, τα ΜΜΕ τους κακομεταχειρί-
ζονται – και, κατά κανόνα, συντρέχουν σοβαροί λόγοι 
για να συμβαίνουν αυτά. Η ζωή και η πολιτεία τους α-
ποκαλύπτουν τα ηθικά τους ελαττώματα: ακόμα κι αν 
απολαμβάνουν προνομίων για μακρά περίοδο, στο 
τέλος τιμωρούνται, πέφτουν σε δυσμένεια, γελοιοποι-
ούνται. Λίγοι αποφεύγουν αυτή τη μοίρα: πράγματι, 
οι επιτυχημένοι πολιτικοί ασκούν εξουσία, κάτι που 
τους προκαλεί μεγάλη συγκίνηση, εφόσον οι πολιτικοί 
γίνονται πολιτικοί γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Αλλά οι 
περισσότεροι πολιτικοί δεν είναι επιτυχημένοι: πασχί-
ζουν να γλιτώσουν από τους εχθρούς τους, μαζεύουν 
ψηφουλάκια, λένε ψέματα, εξευτελίζονται, αγχώνο-
νται, πάσχουν από αϋπνίες, παλεύουν να αυξήσουν 
την επιρροή τους και τελικά κάποιος άλλος βηματίζει 
υπούλως από πίσω τους και τους κλέβει τη θέση. 
Η σύγχρονη πολιτική δεν απαιτεί μόνο ένα σύνολο 
ειδικών δεξιοτήτων. Απαιτεί όρεξη για έναν δυσάρε-
στο και κοπιώδη τρόπο ζωής. Οι περισσότεροι από 
μας αυτή την όρεξη δεν την έχουμε – θέλουμε απλώς 
να ζήσουμε τη ζωή μας ως φιλήσυχοι πολίτες. Έτσι, 
λιγοστεύουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να πο-
λιτευτούν και, πιθανότατα, μειώνεται η ποιότητα και 
το ανάστημά τους. Αυτό είναι καλό αν έχει κανείς την 
πρόθεση να πολιτευτεί: ο ανταγωνισμός δεν είναι 
σκληρός, άρα η επιθυμία του πολιτεύεσθαι αρκεί για 
να του δοθεί μια ευκαιρία. 
Για παράδειγμα, σήμερα, στη Βρετανία, τα πολιτικά 
στελέχη προέρχονται από μια μικρή δεξαμενή επαγ-
γελματιών οι περισσότεροι από τους οποίους κινού-
νται στον χώρο της πολιτικής από τα φοιτητικά τους 
χρόνια. Πολλοί προέρχονται από τα ίδια πανεπιστήμια. 
(Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Ελλάδα με τη δια-
φορά ότι οι Βρετανοί φοιτούν σε πανεπιστήμια γοή-
τρου ενώ τα εγχώρια στελέχη είναι συνήθως καταλη-
ψίες και αντιγραφείς σε διαλυμένα ΑΕΙ). Ο σημερινός 
πρωθυπουργός της Βρετανίας, όπως και ο υπουργός 
Εξωτερικών, ο υπουργός Οικονομικών, ο υπουργός 
Παιδείας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
οι υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών της σκιώ-
δους κυβέρνησης των Εργατικών είναι απόφοιτοι της 
Οξφόρδης. Παρατηρώντας τον Ντέιβιντ Κάμερον και 
τον δήμαρχο του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον να ανεβαί-
νουν στην κορυφή της βρετανικής πολιτικής βγάζω 
το συμπέρασμα ότι ούτε στη Βρετανία η αναρρίχηση 
είναι όσο δύσκολη ήταν παλιότερα.
Η σημερινή βρετανική εκδοχή φαίνεται σαν επιστρο-
φή σε μια μορφή πολιτικής παλιότερη κι από εκείνη 
του 18ου αιώνα όταν η αξία έπαιζε μικρότερο ρόλο 
από τα προνόμια και τις οικογενειακές σχέσεις. Η βρε-
τανική πολιτική βρίσκεται στα χέρια μιας ολιγομελούς 
ελίτ που τυχαίνει να διαθέτει το κατάλληλο υπόβα-

Η

η ποιοτητΑ του πολιτικου προΣΩπικου
Της ΣωτηΣ τρίάΝτάΦυλλου
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Η σύγχρονΗ πολι-
τικΗ δεν απαιτει 

μονο ενα σύνολο 
ειδικών δεξιοτΗ-

τών. απαιτει ορεξΗ 
για εναν δύσαρε-
στο και κοπιώδΗ 
τροπο ζώΗσ. οι 

περισσοτεροι αύτΗ 
τΗν ορεξΗ δεν τΗν 
εχούμε· θελούμε 
απλώσ να ζΗσούμε 
τΗ ζώΗ μασ ώσ φι-
λΗσύχοι πολιτεσ.

θρο: το σημείο της εκκίνησής σου είναι ση-
μαντικότερο από το σημείο στο οποίο θέλεις 
να φτάσεις. Επαναλαμβάνω ότι περίπου το 
ίδιο συμβαίνει στην Ελλάδα τηρουμένων των 
αναλογιών: εκτός από απόφοιτοι των ίδιων 
πανεπιστημίων, τα μέλη του πολιτικού προ-
σωπικού προέρχονται από τις ίδιες πολιτικές 
οικογένειες.
Η ηγεσία των Βρετανών Εργατικών συντίθε-
ται από άτομα συνδεδεμένα μεταξύ τους με 
οικογενειακούς και εκπαιδευτικούς δεσμούς. 
Και η πολιτική τους κυριαρχείται εδώ και 
κάμποσα χρόνια από την αντιζηλία μεταξύ 
δύο αδελφών –του Ντέιβιντ και του Εντ Μίλι-
μπαντ– που μεγάλωσαν στη σκιά του μαρξι-
στή πατέρα τους. Ο μαρξισμός τούς πέρασε, 
αλλά η σχέση τους με τον κόσμο της πολιτικής 
απεδείχθη ανθεκτικότερη: αμφότερα τα αγό-
ρια κινούνταν ανάμεσα στα υψηλά κλιμάκια 
του Εργατικού Κόμματος από τότε που ήταν έ-
φηβοι. Στο μέλλον, η πολιτική των Εργατικών 
φαίνεται ότι θα κυριαρχείται από μιαν άλλη 
οικογένεια: το ζεύγος Έντι Μπολς 
και Υβέτ Κούπερ, που είναι αυτή 
τη στιγμή οι πιο κοντινοί αντίπα-
λοι του Εντ Μίλιμπαντ (από τότε 
που ο αδερφός του μετακόμισε, 
τσαντισμένος, στη Νέα Υόρκη).
Όσο για τη Γαλλία υπάρχει μακρά 
παράδοση κατασκευής ηγετών 
και γραφειοκρατών μέσω ενός 
επιλεκτικού εκπαιδευτικού συ-
στήματος. Πολλοί από όσους 
φτάνουν στην κορυφή της γαλ-
λικής δημόσιας ζωής ξέρουν ο 
ένας τον άλλον από τότε που ή-
ταν φοιτητές στην Ecole Normale 
Supérieure ή στην Ecole Nationale 
d’Aministration (ENA). Ο στό-
χος αυτών των σχολών είναι να 
προωθήσουν την ακαδημαϊκή 
αριστεία στην κατεύθυνση των 
υψηλών δημοσίων λειτουργημά-
των, ακόμα κι αν το αποτέλεσμα 
είναι μια λέσχη από φιλαράκια με 
έντονα φαινόμενα ενδογαμίας.
Παρόμοιοι οικογενειακοί δεσμοί 
παίζουν όλο και μεγαλύτερο 
ρόλο στην αμερικανική πολιτι-
κή. Στις επόμενες προεδρικές 
εκλογές ίσως αναμετρηθούν 
δύο φατρίες: η Χίλλαρυ Κλίντον 
εναντίον του Τζεμπ Μπους, δηλαδή η σύζυ-
γος του πρώην προέδρου και ο νεότερος γιος 
πρώην προέδρου και αδελφός επίσης πρώην 
προέδρου. Υπάρχουν εικασίες για μελλοντι-
κό ανταγωνισμό μεταξύ της Τσέλσι Κλίντον, 
κόρης της Χίλλαρυ, και του Τζορτζ Π. Μπους, 
γιου του Τζεμπ, αλλά γι’ αυτό δεν παίρνω όρ-
κο. Σε κρατικό επίπεδο, πολλές οικογένειες 
κατέχουν τις κορυφαίες θέσεις, από την οι-
κογένεια των Κουόμο στη Νέα Υόρκη (ο ση-
μερινός κυβερνήτης είναι ο γιος ενός πρώην 
κυβερνήτη) μέχρι τους Μπράουν στην Καλι-
φόρνια (μια από τα ίδια). Σήμερα, τα παιδιά 
των πολιτικών έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες να πολιτευτούν απ’ όσο παλιότερα. Η 
ελληνική πολιτική σκηνή το αποδεικνύει και, 
ταυτοχρόνως, δεν το αποδεικνύει: πολύ πε-
ρισσότερα πολιτικά στελέχη θα μπορούσαν 
να προέρχονται από τις γνωστές ελληνικές 
οικογένειες αλλά, προφανώς, φοβούνται το 
λιντσάρισμα για το οποίο είμαστε περιβόητοι.
Παρ’ όλ’ αυτά, η συρρίκνωση της πολιτικής 
τάξης μέσω οικογενειακών δεσμών είναι α-

ναμφισβήτητη και αποτελεί συνάρτηση της 
επαγγελματικοποίησης της πολιτικής και των 
υψηλών φραγμών που εμποδίζουν να μπει σ’ 
αυτή οποιασδήποτε δεν ανήκει στις πολιτικές 
οικογένειες. Η πολιτική έγινε μια ειδικότητα: ο 
καλύτερος τρόπος να τα καταφέρει κανείς σ’ 
αυτή είναι να αρχίσει από νωρίς και να έχει δι-
ασυνδέσεις που να βοηθήσουν για μια πολλά 
υποσχόμενη αρχή. Παραλλήλως, όπως προα-
νέφερα, η πολιτική έχει γίνει αντικείμενο πε-
ριφρόνησης: πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ έ-
δειξε ότι οι γονείς προτιμούσαν οποιοδήποτε 
άλλο επάγγελμα για τα παιδιά τους – αγρότης 
και κτηνοτρόφος για παράδειγμα. Εντούτοις, 
πολλά παιδιά συνεχίζουν το επάγγελμα των 
γονιών τους, συχνά επειδή απλούστατα είναι 
εξοικειωμένα με αυτό. Εξίσου συχνά, λείπει 
η φαντασία και η πρωτοβουλία στον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό: τα παιδιά των 
γιατρών γίνονται γιατροί, τα παιδιά των πολι-
τικών γίνονται πολιτικοί. 
Πειράζει που συρρικνώνεται η πολιτική τάξη; 

Από μια άποψη όχι. Το γεγονός 
ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 
δεν θέλουν να έχουν καμιά σχέ-
ση με την πολιτική είναι ένδειξη 
ευρείας αποδοχής του πολιτικού 
συστήματος. Αν ήταν δυσαρε-
στημένοι, ακόμα και οι φραγμοί 
που τους αποτρέπουν από την 
πολιτική δεν θα τους σταματού-
σαν. Αν ήταν πάρα πολύ οργισμέ-
νοι θα γκρέμιζαν αυτούς τους 
φραγμούς. Υπάρχουν περισσό-
τερα κίνητρα για να εμπλακεί 
κανείς στην πολιτική όταν τα 
πράγματα πηγαίνουν άσχημα 
από όταν τα πράγματα πηγαί-
νουν καλά. Αυτή ήταν μια από τις 
θεμελιώδεις διαπιστώσεις του 
Τόμας Χομπς όταν έκανε λόγο 
για τη λειτουργία του κράτους. 
Όπως γράφει ο David Runciman, 
χρησιμοποιώντας ως παραδείγ-
ματα δυο χώρες πολύ διαφορε-
τικές μεταξύ τους –τη Δανία και 
τη Συρία– η πολιτική στη Συρία 
είναι φρικτή: γι’ αυτό, όλο και 
περισσότεροι Σύριοι θέλουν να 
εμπλακούν σε αυτή ώστε να στα-
ματήσουν τον Άσσαντ από το να 
ασκεί εξουσία προς όφελός του. 

Η οικογένεια Άσσαντ δεν βρίσκεται στην ε-
ξουσία διότι τα μέλη της ενδιαφέρονται για 
την πολιτική: είναι γκάνγκστερ και τύραννοι. 
Ο μοναδικός τρόπος να τους σταματήσει κα-
νείς είναι να πάρει την πολιτική από τα χέρια 
τους. Από την άλλη πλευρά, η Δανία είναι μια 
απολύτως δημοκρατική και ευημερούσα χώ-
ρα όπου ο σημερινός ηγέτης ανήκει επίσης σε 
πολιτική οικογένεια: η πρωθυπουργός Χέλλε 
Τόρνιγκ-Σμιτ είναι παντρεμένη με τον Στήβεν 
Κίνοκ, τον γιο του πρώην ηγέτη του Εργατι-
κού Κόμματος της Βρετανίας Νιλ Κίνοκ και της 
συζύγου του Γκλένις, η οποία υπήρξε ευρω-
βουλευτής και πρώην υπουργός ευρωπαϊκών 
υποθέσεων. Αυτό εκνευρίζει κάπως τους Δα-
νούς, ιδιαίτερα από τότε που μαθεύτηκε ότι ο 
Κίνοκ δεν πλήρωνε φόρους, αλλά όχι αρκετά 
ώστε να θέλουν να πολιτευτούν στη θέση της 
Τόρνιγκ-Σμιτ. Εξάλλου, πάντοτε υπάρχει η αμ-
φιβολία –η σχεδόν βεβαιότητα– ότι, ακόμα κι 
αν άνθρωποι με υψηλό ήθος και ικανότητες 
αναλάμβαναν την πολιτική, τα αποτελέσματα 
δεν θα ήταν καθόλου καλύτερα.    A



Αληθινές ιστοριεσ 
Θάνος, 21 ετών, γκέι 
«Ο εκφοβισμός και η ομοφοβία που δεχόμουν 
με ακολουθούσαν σχεδόν σε όλα μου τα μα-
θητικά χρόνια, μέσω κουτσομπολιού και κακε-
ντρεχούς σχολιασμού, αποκλεισμού και φυ-
σικά χλευασμού και λεκτικής βίας. Όλο αυτό 
ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία για εμένα. 
Ένιωθα τελείως μόνος, κανείς σχεδόν δε με 
έκανε παρέα, τα αγόρια γιατί με θεωρούσαν 
αδερφή και τα κορίτσια γιατί ήμουν αγόρι και 
με θεωρούσαν και αδερφή, επομένως δεν εί-
χαν το ερωτικό κίνητρο να κάνουν παρέα μαζί 
μου. Με απέκλειαν και με σχολίαζαν διαρκώς, 
χώρια ότι με κορόιδευαν και επειδή έβγαζα 
πολύ υψηλούς βαθμούς και ήμουν πολύ κα-

λός μαθητής. Ήμουν η “αδερφή” και το “φυτό” 
της τάξης. Η αυτοπεποίθησή μου είχε πιάσει 
πάτο και η δημοτικότητά μου ήταν σχεδόν μη-
δενική. Κανείς δεν με ήθελε στην ομάδα του 
στο ποδόσφαιρο. Ήμουν μόνος. 

»Επίσης, μου δημιουργήθηκε σοβαρό κό-
μπλεξ σχετικά με τη φωνή μου: Ήμουν πολύ 
διαβαστερός και πρόσεχα στο μάθημα και 
μου άρεσε να συμμετέχω. Όμως επειδή πολ-
λές φορές που μίλαγα με κορόιδευαν, συχνά 
δίσταζα να μιλήσω, φοβόμουν... ό,τι κι αν έλε-
γα, με όσο “θηλυπρεπή” ή “αρρενωπή” φωνή 
κι αν το έλεγα, στον ένα ή στον άλλο βαθμό θα 
σχολιαζόταν. Ακόμη και στο παρόν, μετά από 
τόσα χρόνια, έχω κόμπλεξ με τη φωνή μου, 
νομίζω ότι είναι υπερβολικά θηλυπρεπής, ενώ 
δεν είναι, και ότι ακούγοντάς την οι άλλοι θα 

καταλάβουν πως είμαι γκέι, θα σχολιάσουν 
αρνητικά για εμένα και θα με κατακρίνουν. Το 
έχω ακόμη και τώρα και είναι τρομαχτικό όσο 
και αποπνιχτικό αυτό το συναίσθημα. Πολλές 
φορές νιώθω ενοχές όταν μιλάω. Μερικές φο-
ρές θα προτιμούσα να το βουλώνω, ώστε να 
μην ακούγεται ο ήχος της φωνής μου». 

Γιάννα, 29 ετών, τρανς
Γεννήθηκε με ανδρικό βιολογικό φύλο, ό-
μως είναι γυναίκα. 
«Από τα πέντε μου κιόλας είχα αρχίσει να κατα-
λαβαίνω ότι συνέβαινε κάτι λάθος. Σιγά-σιγά 
άρχισα να μισώ το σώμα μου. Στο δημοτικό 
προσπαθούσα να κρύβω τη θυληπρέπειά μου 
και να προβάλω μια αντρική προσωπικότητα 
για να μη με σταμπάρουν και με ενοχλούν. Στο 
γυμνάσιο μια φορά ένας συμμαθητής ήρθε 
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Σχεδόν οχτώ στους δέκα 
γκέι ή τρανς μαθητές στην 
Ελλάδα έχουν αντιμετω-
πίσει σχολικό εκφοβισμό 
επειδή είναι γκέι ή τρανς. 
η ATHENS VOICE μίλησε με 
θύματα ομοφοβικού και 
τρανσφοβικού bullying 
και ειδικούς που ασχολού-
νται με το θέμα.  
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και μου λέει “εσένα η μάνα σου με τι σε έκανε, 
με πούτσο ή με μουνί;” και του έριξα μια μπου-
νιά. Σταμάτησα για κάποια χρόνια και μετά συ-
νέχισα σε νυχτερινό. Από τα 17 δεν μπορούσα 
άλλο να με βλέπουν και να με αντιμετωπίζουν 
σαν αγόρι και αναγκάστηκα να παίρνω ισχυρά 
ψυχοφάρμακα. Από τα 19, με ορμόνες, άρχι-
σα να αποκτώ τη μορφή της γυναίκας. Θυμά-
μαι, ένα κοπάδι παιδιών με περικύκλωσε μια 
φορά και φώναζαν “το τραβέλι, το τραβέλι!”. 
Τα τρανς παιδιά που αντιμετωπίζουν εκφοβι-
σμό θα πρέπει να αντιδρούν ώστε οι θύτες να 
μπαίνουν στη θέση τους. Επίσης, να μιλάνε και 
να μοιράζονται αυτά που νιώθουν».
 
Νίκος, 18 ετών, τρανς
Γεννήθηκε με γυναικείο βιολογικό φύλο, 
όμως είναι άνδρας. 
«Άρχισα από πολύ νωρίς να καταλαβαίνω ότι 

κάτι δεν συμβαδίζει με τη φύση μου. Στην εφη-
βεία δεν άντεχα τις αλλαγές που γίνονταν στο 
σώμα μου. Δεν το περίμενα κιόλας ότι θα συμ-
βούν. Στο γυμνάσιο, στο Μοσχάτο πήγαινα, 
μια κοπέλα μου είχε χτυπήσει το κεφάλι στο 
πάτωμα. Ένας άλλος συμμαθητής με είχε πιά-
σει και με είχε σηκώσει ανάποδα, ρωτώντας 
δυνατά αν είμαι αγόρι ή κορίτσι. Φορούσα α-
ντρικά ρούχα και είχα αρρενωπή εμφάνιση, με 
φώναζαν ανώμαλη και λεσβία, κάποιες φορές 
γινόμουν επιθετικός για να αμυνθώ, δεν κατα-
λάβαινα γιατί γινόταν όλο αυτό, αλλά είχα κι 
ενοχές γιατί δεν αισθανόμουν κι εγώ καλά με 
την εμφάνισή μου. Στη Β΄ Γυμνασίου μίλησα 
στους γονείς μου κι εκείνοι άρχισαν να κλαίνε 
και να μην το πιστεύουν. Με έστειλαν σε ψυχο-
λόγο ο οποίος δεν καταλάβαινε. Του έλεγα ότι 
είμαι αγόρι και απαντούσε “μα αφού δεν έχεις 
μόριο”. Ένας άλλος ψυχίατρος τρόμαξε ακόμα 
περισσότερο τους γονείς μου, λέγοντάς τους 
ότι είχαν κάνει κάτι λάθος στην ανατροφή 
μου. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχω βρει 
τη σωστή υποστήριξη και έχω αρχίσει τη με-
τάβασή μου. Ως πρώτο βήμα, έχω αλλάξει τον 
τρόπο που συστήνομαι. Είμαι ο Νίκος».  

Λουκάς, 21 ετών, γκέι
«Μαθητής της Β΄ Λυκείου, την ώρα του μαθή-
ματος, και μια συμμαθήτρια μού κατεβάζει πα-
ντελόνι μαζί με εσώρουχο (το όλο σκηνικό δι-
ήρκησε κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά ήταν 
αρκετά…). Γίνομαι και πάλι κεντρικό πρόσωπο 
έντονης παρατήρησης. Με κατακλύζουν τα 
συναισθήματα πλήρους αδυναμίας και φουλ 
αμηχανίας. Συμμαθήτριες και συμμαθητές σε 
φάση χαβαλέ. Η καθηγήτρια είχε γίνει έξαλ-
λη και ούρλιαζε την ώρα του συμβάντος, μην 
μπορώντας να επαναφέρει την τάξη. Τελικά 
με τις φωνές της τα κατάφερε, όμως την ατα-
ξία που προκλήθηκε μέσα μου δεν μπόρεσε, 
δυστυχώς, ούτε να την αγγίξει».  

Ποιοσ φταιει  
κΑι οι ςυνέπέιές 

«Η κυρίαρχη αντίληψη των παιδιών στο σχολείο 
ταιριάζει με την κυρίαρχη αντίληψη της κοινω-
νίας: δεν νομιμοποιείται κάποιος/α να εκφράζει 
το φύλο του ή τη σεξουαλικότητά του με τρόπο 
διαφορετικό από τον κυρίαρχο» λέει ο Πέτρος 
Σαπουντζάκης, δάσκαλος και μέλος της ομά-
δας Ομοφοβία στην Εκπαίδευση (omofovia.
wordpress.com). Και προσθέτει ότι ο ομοφοβι-
κός και τρανσφοβικός εκφοβισμός «εσωτερι-
κεύει στα θύματα μια διαρκή αστυνόμευση της 
έκφρασης συναισθημάτων και των σκέψεων, 
επηρεάζει αρνητικά την αυτοεικόνα και την κοι-
νωνικοποίησή τους, δημιουργεί προϋποθέσεις 
για αυτοκαταστροφικές ή εξαρτητικές συμπερι-
φορές, με λίγα λόγια μπλοκάρει την υγιή ψυχο-
συναισθηματική ανάπτυξή τους». 

Ο Γιώργος Χαρώνης, μέλος της κοινότητας 
Colour Youth, τονίζει ότι «τη μεγαλύτερη ευθύ-
νη φέρει το εκπαιδευτικό σύστημα και κυρίως τα 
άτομα που το κατευθύνουν – οι πολιτικοί και οι 
θεσμοί/φορείς που χαράσσουν την εκπαιδευτι-
κοί πολιτική». Όπως αναφέρει, «πρόσφατη πα-
νευρωπαϊκή έρευνα ανέδειξε την έντονη ομοφο-
βία και τρανσφοβία των εκπαιδευτικών: Σχεδόν 
ένα στα τρία LGBT άτομα από την Ελλάδα, ηλικί-
ας 18-24 ετών, αισθάνθηκε πως έγινε διάκριση σε 
βάρος του από μέλος του προσωπικού κάποιου 
εκπαιδευτικοί ιδρύματος εντός του περασμένου 
έτους επειδή είναι LGBT». «Ωστόσο», προσθέ-
τει «δεν υπάρχει συστηματική εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα σεξουαλικού προσα-
νατολισμού και ταυτότητας φύλου, συνεπώς 
συχνά χειρίζονται τέτοια θέματα με γνώμονα τις 
προσωπικές τους απόψεις και αντιλήψεις, που 

οι διέκδικηςέις της
 Colour Youth 

άντιρατσιστική νομοθεσία, που να συμπερι-
λαμβάνει τις διακρίσεις και τα περιστατικά 
βίας εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατο-

λισμού ή/και της ταυτότητας φύλου.

Εισαγωγή σχολικού μαθήματος για τη σεξουα-
λική αγωγή, τις διάφορες σεξουαλικότητες και 

την ταυτότητα φύλου, με ορθή και αμερόλη-
πτη γλώσσα και ορολογία.

Διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, με παρουσία φορέων (Μκο 
κ.τ.λ.) της LGBTQ κοινότητας, σε ζητήματα 

σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτό-
τητας φύλου.

Δείτε περισσότερα εδώ: www.colouryouth.gr  

ΣΤην ΕΛΛΑδΑ
 μέ Αριθμους 

Το 76% της ηλικιακής ομάδας 18-24 δηλώνει 
πως κατά τη σχολική εκπαίδευση πριν την 
ηλικία των 18 αντιμετώπισε αρνητικά σχό-
λια ή αρνητική συμπεριφορά στο σχολείο 

επειδή είναι LGBT.

Το 97% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι κατά 
τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης πριν 
την ηλικία των 18 άκουσε αρνητικά σχόλια ή 
υπήρξε μάρτυρας αρνητικής συμπεριφοράς 

επειδή κάποιο μέλος του διδακτικού προσωπι-
κού θεωρήθηκε LGBT.

Το 92% των ερωτηθέντων έκρυβε το γεγο-
νός ότι είναι LGBT κατά τη διάρκεια της σχο-

λικής εκπαίδευση, πριν την ηλικία των 18. 

Σχεδόν ένας στους τρεις ερωτηθέντες ανα-
φέρει ότι αισθάνθηκε πως έγινε διάκριση σε 

βάρος του από μέλος του προσωπικού εκπαι-
δευτικού ιδρύματος εντός του περασμένου 

έτους επειδή είναι LGBT. 

Στην ερώτηση «Τι θα σας επέτρεπε να είστε 
πιο άνετοι/ες ζώντας ως LGB άτομο στη 

χώρα όπου κατοικείτε;», η δεύτερη δημο-
φιλέστερη απάντηση ήταν «η υλοποίηση 

μέτρων σε σχολεία για το σεβασμό των LGB 
ατόμων». 

Πηγή: Έρευνα «EU LGBT Survey» του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ – δημοσιεύθηκε 
τον Μάιο του 2013. Τα πλήρη στοιχεία και για τις 28 

χώρες της ΕΕ εδώ: fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php  

στον κοσμο 
μέ Αριθμους 

Πάνω από 1 στους 3 (38,3%) LGBT μαθητές 
στις ηΠά έχουν υπάρξει θύματα σωματικής 

παρενόχλησης (σπρωξιές) εξαιτίας του 
σεξουαλικού τους προσανατολισμού και 

πάνω από 1 στους 4 (27,1%) εξαιτίας της έκ-
φρασης του φύλου τους.

Σχεδόν 2 στους 3 (64%) LGBTQ μαθητές στον 
Καναδά αναφέρουν ότι αισθάνονται ανασφά-
λεια στο σχολείο, ενώ σχεδόν 1 στους 3 (30%) 
αναφέρει πως έχει κάνει τουλάχιστον μια φο-
ρά απουσία επειδή δεν αισθανόταν ασφάλεια 
στο χώρο του σχολείου ή κατά τη μεταφορά 

του στο σχολείο.

Πάνω από τους μισούς (55%) LGB νέους 
αντιμετωπίζουν ομοφοβικό εκβιασμό σε 
σχολεία της βρετανίας. Ένας στους τρεις 

(32%) από αυτούς αλλάζει τα σχέδιά του για 
περαιτέρω πορεία στην εκπαίδευση εξαιτί-

ας αυτού του φαινομένου.

Σχεδόν 1 στους 4 (23%) LGB νέους στη Βρετα-
νία έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Πηγή: Ενημερωτικό σημείωμα της Colour Youth, 
βάσει διεθνών ερευνών το διάστημα 2008-2013 

στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρνητικές. 
Μέρος της ευθύνης φέρουν και οι γονείς, ειδικά 
όταν θεωρούν ότι δεν αποτελεί εκφοβισμό το ο-
μοφοβικό και τρανσφοβικό bullying, αλλά και οι 
μαθητές και μαθήτριες, όταν δεν καταλαβαίνουν 
ότι αυτό που κάνουν είναι εκφοβισμός. Όλο αυτό 
είναι το αποτέλεσμα μιας κυρίαρχης κοινωνικής 
αντίληψης ότι η ετεροφυλοφιλία είναι ο μόνος 
αποδεκτός σεξουαλικός προσανατολισμός. Ό-
μως, το σχολείο οφείλει να είναι ένας ασφαλής 
χώρος μάθησης, όπου δεν γίνονται διακρίσεις σε 
βάρος των μαθητών και των μαθητριών». 

Μάλιστα, ο κ. Χαρώνης συμπληρώνει ότι σε έ-
ρευνες που πραγματοποιεί το Υπουργείο Παι-
δείας για το σχολικό εκφοβισμό «αποκλείονται 
σκοπίμως ερωτήσεις που αφορούν τον εκφοβι-
σμό λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου».  

Σύμφωνα με τον Π. Σαπουντζάκη, «αν θέλαμε 
να αποτυπώσουμε σε κλίμακα τη δυσανεξία και 
τη στοχοποίηση, θα βάζαμε πρώτο και με διαφο-
ρά τον εκφοβισμό που απευθύνεται στην ταυ-
τότητα φύλου. Τα τρανς κορίτσια και τα τρανς 
αγόρια, τα παιδιά δηλαδή που γεννήθηκαν με 
βιολογικό φύλο που δεν συμφωνεί με την εσω-
τερική αίσθηση για το φύλο τους, αντιμετωπί-
ζουν τις πιο ισχυρές και εκτεταμένες διακρίσεις. 
Πολλές φορές εκδιώκονται από το οικογενειακό 
τους πλαίσιο ή δεν μπορούν να ολοκληρώσουν 
την εκπαίδευση». 

Αντιμέτώπιςέ  
ΤΟ πρΟΒΛηΜΑ 

άπό τον Θάνο, σε πρώτο πρόσωπο
 «Εάν είσαι παιδί που σε κοροϊδεύουν και σε 
λένε “αδερφή”, θέλω να σου ξεκαθαρίσω πως 
εσύ δεν κάνεις κάτι λάθος. Το πώς θα φέρεσαι 
και πώς θα μιλάς δεν είναι κάτι που διαλέγεις 
αλλά κάτι που συμβαίνει (και θα έπρεπε να 
συμβαίνει) αβίαστα. Να θυμάσαι ότι οι εκφο-
βιστές σου έχουν το πρόβλημα και όχι εσύ. 
Δεν χρειάζεται να νιώθεις ενοχές. Αυτοί είναι 
οι ένοχοι και αυτοί θα έπρεπε να τις νιώθουν. 
Επίσης, να είσαι προετοιμασμένος ότι μπορεί 
οι άλλοι να μη σε βοηθήσουν ή να μην ενδι-
αφερθούν. Όμως αναζήτησε βοήθεια, μην 
κάθεσαι να πνίγεσαι μες στο πρόβλημα όπως 
έκανα εγώ. Εάν οι γονείς δεν θα καταλάβουν, 
τότε στρέψου σε ένα καθηγητή/μια καθη-
γήτρια που εμπιστεύεσαι και εκτιμάς. Πες το 
πρόβλημά σου. Στην τελική το να συμβαίνουν 
τέτοια απαράδεκτα πράγματα σημαίνει ότι και 
το σχολείο και οι καθηγητές σου δεν κάνουν 
σωστά τη δουλειά τους. 

»Μπορώ να σου πω ότι, παρά τα προβλήμα-
τα που αντιμετώπισα και τις πληγές που ά-
φησαν, στο παρόν έχω αποδεχτεί τον εαυτό 
μου και σε γενικές γραμμές νιώθω καλά. Όλοι 
μου οι φίλοι και οι φίλες ξέρουν για μένα, μ’ 
αγαπούν και μ’ αποδέχονται όπως είμαι. Να 
ξέρεις πως αν κάποιος δεν μπορεί να σε δε-
χτεί ως είσαι, μάλλον δεν αξίζει την προσοχή 
ή τη φιλία σου... Αξίζεις να έχεις στη ζωή σου 
ανθρώπους που θα σε αγαπούν και θα σε απο-
δέχονται, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Εξάλλου, οι 
μέρες δε θα ’ναι πάντα γκρίζες. Στο παρόν εί-
μαι πολύ ευτυχισμένος και οι άνθρωποι γύρω 
μου με αποδέχονται (οι όποιοι φόβοι έχουν 
μείνει πια κυρίως στο μυαλό μου, ως φαντά-
σματα του παρελθόντος). Και να σου πω ότι 
στο πανεπιστήμιο δεν έχω ακούσει ούτε ένα 
αρνητικό σχόλιο! Τα πράγματα δεν θα είναι για 
πάντα όπως είναι τώρα, εξάλλου και η κοινω-
νία αλλάζει, και οι άνθρωποι ωριμάζουν... Μη 
χάσεις την πίστη σου σε ένα καλύτερο μέλλον 
(ή και παρόν)».  A
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Ν
όμιζα γυρνώντας από τις διακοπές 
πως ελάχιστα έως καθόλου νέα 
δεν θα υπάρχουν, είναι παράδοση 
στην Αθήνα τα καινούργια στέκια 
να κάνουν opening προχωρημένο 
φθινόπωρο. Όμως, όσο εμείς λεί-
παμε, οι επιχειρηματίες της «γεύ-

σης» (για να μην πω το βαρύγδουπο «εστια-
τορική σκηνή») κινήθηκαν έγκαιρα και ετοί-
μασαν μια σειρά από νέα μαγαζιά, αυτά που 
θα πρωταγωνιστήσουν και θα μαζέψουν τον 
κόσμο. Σας μεταδίδω πιο αναλυτικά: Το 
Vintage wine bar-bistrot άνοιξε τέλη Ιουλί-
ου (για να «ρονταριστεί») στο νούμερο 66 της 
Μητροπόλεως, μια γειτονιά που εξελίσσεται 
σε «οινική» μια και εκεί έχουν πια μαζευτεί 
αρκετά από τα καλύτερα του είδους. Ο Πάνος, 
η Ίζα και η Μαριέττα προσφέρουν στο χώρο 
τους πανόραμα του ελληνικού και διεθνούς 
αμπελώνα (γύρω στις 200 ετικέτες). Μαζί και 
καλή κουζίνα από burgers και steaks Black 
Angus, σπιτικό παστό σολομό, μέχρι τριπλο-
μαγειρεμένες πατάτες (με προετοιμασία του-
λάχιστον μιάμισης ημέρας). Μέχρι το τέλος 
του μήνα θα έχουν επεκταθεί εκτός του ισο-
γείου, που τώρα δουλεύουν και στον επάνω 

όροφο. Το λαοφιλές Μαύρο Πρόβατο του 
Παγκρατίου ετοιμάζει πυρετωδώς το νέο του 
χώρο στα Β.Π., στα Μελίσσια, με ίδια διεύ-
θυνση, ίδια κάρτα, ίδιες καλές τιμές, αλλά με 
μεγάλες άπλες, ωραία αλλιώτικη διακόσμη-
ση και μεγάλη βεράντα. Το γνωστό Pere Ubu 
στη Γλυφάδα με επιμέλεια του γνωστού σεφ 
Κώστα Τσίγκα (ο και «δικός» μας Chef 
Provocateur)…διασπάται σε Pere bar resto με 
έμφαση στο κρέας και τα «αλλιώτικα» 
burgers και σε Ubu all day resto με βιολογικά 
προϊόντα. Η «χρυσή» πεντάδα αδελφοί Λιά-
κου (Base Grill-Τραβόλτα), Νίκος Καραθάνος 
(Hytra), Περικλής Κοσκινάς (Αλάτσι), Κλεο-
μένης Ζουρνατζής (Cucina Povera), που ενώ-
θηκε μέσα στο καλοκαίρι προκαλώντας έκ-
πληξη και απανωτά άρθρα σε γευσιγνωστικές 
στήλες, ετοιμάζονται να ανοίξουν το «από 
κοινού» εστιατόριό τους όχι στο Αλάτσι, ό-
πως διαδιδόταν (κι αυτό παρά τις φήμες ότι 
πουλιέται γιατί ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν 
έχει χρόνο πια να ασχολείται μαζί του, ξανά-
νοιξε ακάθεκτο), αλλά στη Βεντήρη δίπλα 

στο Χίλτον, εκεί που ήταν παλιά το κρητικό 
Μοναστήρι. Στη Fuga μέσα στον κήπο του 
Μεγάρου έφτιαξαν τα του μπαρ τους, το οποίο 
και ανέλαβε ο πολύ γνωστός bartender Γιάν-
νης Κοροβέσης. Μέσα στον Ιούλιο άνοιξε στα 
Πετράλωνα Το Kreas με αεράτη ταράτσα, αλ-
λά και ωραίο εσωτερικό χώρο και με πολύ κα-
λό φαγητό, φυσικά με έμφαση στο κρέας. Το 
Cinco της Σκουφά έκανε γερή μεταγραφή 
τον Δημήτρη Κατριβέση (από το asian Oozora 
της Κηφισιάς) και μαζί με τα διάσημα κοκτέιλ 
του θα έχει κουζίνα Japan-Peru αλλά και ι-
σπανική. Ο ίδιος ο Κατριβέσης αναλαμβάνει 
και το Ten της Πλουτάρχου στο Κολωνάκι με 
κουζίνα Nikkei, συνδυασμός πολύ της μόδας 
διεθνώς ασιατικής και περουβιάνικης κουζί-
νας. Στο Κολωνάκι και πάλι, στη Σόλωνος, ε-
κεί που για χρόνια ξέραμε το Artemide με τα 
σούπερ φωτιστικά, η χρήση αλλάζει και ο 
Κωνσταντίνος Ροκόφυλλος ανοίγει ένα 
concept store που θα πουλάει χειροποίητα 
asian έπιπλα, αλλά δίπλα θα υπάρχει και χώ-
ρος για ποτό, κρασί και ελαφρύ φαγητό. Λίγο 
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Η Taste Police 
-Νενέλα Γεωργελέ 

έχει όλες τις 
πληροφορίες
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Πού 
κλείνονται τα 
νέα ραντεβού 

της πόλης;

All Senses Gastronomy,  ένα «πριβέ» εστιατόριο 
που θα υπερδιεγείρει όλες τις αισθήσεις 
με τη βοήθεια της τεχνολογίας  

O  Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο team του Rock 'n' Balls

Ένα ακόμα Σπίτι 
στη Γλυφάδα

Rock 'n' Balls
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πιο κάτω πηγαίνοντας, να σας πω πως τέλος 
εποχής για το πολύ γνωστό Brasserie 
Valaoritou που έκλεισε μετά από πολλά χρό-
νια επιτυχημένης λειτουργίας. Στη Σίνα και 
στον αριθμό 9 ετοιμάζεται το Kuzina 
Katalana με γεύσεις –τι άλλο– ιβηρικής 
χερσονήσου, οι Έλληνες και την αγαπούν και 
την τιμούν ως αρκετά μεσογειακή και οικεία. 
Το Kiku μαθαίνω πως έπειτα από πολλά χρό-
νια αλλάζει σημείο στο Κολωνάκι και μετα-
φέρεται εκεί που ήταν το Mezzo Mezzo, στην 
Ξάνθου. Αλλά ένα πουλάκι μού σφύριξε και 
ένα άλλο μεγάλο νέο στα κολωνακιώτικα ε-
δάφη, οι θρυλικές 9 Μούσες ξανανοίγουν 
λέει εκεί που μέχρι τώρα ξέραμε το Inbi! Δεν 

είναι επισήμως επιβεβαιωμένο 
αλλά μαθαίνω ότι στη σύνθεση του 
ιδιοκτησιακού team θα μετέχει και 
πασίγνωστος Αθηναίος κοσμημα-
τοπώλης. Συνεχίζοντας να σας πω 
και για τη μεταγραφή στο συμπα-
θέστατο Rock ’n Balls στην πλα-
τεία Αγίας Ειρήνης, που μάλιστα 
μεγάλωσε κι άλλο τον ωραίο χώρο 
του. Είναι ο πολύ καλός σεφ Λεω-
νίδας Κουτσόπουλος που βάζει πια 
τη δική του  πινελιά στην κουζίνα 

προσθέτοντας κι άλλους κεφτέδες-
σολομοκεφτέδες, παρμεζανοκεφτέδες κ.ά. 
αλλά και σούσι. Στα Βριλήσσια και στη Λ. 
Πεντέλης ακούω πως ανοίγει εντός των ημε-
ρών νέο και ωραίο all day bar resto, ονόματι 
Hobbs με ωραίες μουσικές, κοκτέιλ και έθνικ 
κουζίνα. Καλά και βαρβάτα νέα σας έχω και 
κλείνοντας, το δημοφιλέστατο Σπίτι της Κα-
ποδιστρίου στη Φιλοθέη όχι μόνο ετοιμάζει 
αδελφό κατάστημα στη Γλυφάδα (εκεί που ή-
ταν το Applebee’s) αλλά οι ίδιοι συντελεστές 
ανοίγουν σε «συστέγαση» με το Σπίτι μέχρι 
τα τέλη Νοέμβρη το All Senses Gastronomy 
– πριβέ χώρο 12 ατόμων, ένα πρωτοφανές για 
την Ελλάδα εγχείρημα όπου με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας υπόσχεται να (υπερ)διεγεί-
ρει όχι μόνο τη γεύση αλλά και όλες τις αι-
σθήσεις.  A

Ο Γιάννης Κοροβέσης ανέλαβε το μπαρ της Fuga

Vintage  Wine bar & Bistro

Περικλής Κοσκινάς, 
από την ομάδα 
των «5»
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To Kreas

Το Pere ήδη άνοιξε, 
το Ubu ακολουθεί



Είμαστε όλοι Εβραίοι
Δεν το πολυσκέφτηκε! Είπε ναι στην πρόταση της 
Ελεάννας Ιωαννίδου από την παράταξη Γειτονιές 
σε Δράση και ορκίστηκε ξανά δήμαρχος με το ε-
ξάκτινο αστέρι του Δαυίδ στο στήθος. Η χειρο-
νομία και ο συμβολισμός της ήταν ξεκάθαρος: με 
τους Χρυσαυγίτες να μπαίνουν στο δημοτικό συμ-
βούλιο αρνούμενοι την εξόντωση των πενήντα 
χιλιάδων Θεσσαλονικέων Εβραίων ο Μπουτάρης
έστειλε για άλλη μία φορά το μήνυμα της ελεύθε-
ρης, ανοιχτής, κοσμοπολίτικης και διαπολιτισμι-
κής Θεσσαλονίκης. Και φυσικά λούστηκε πάλι τις 
κατηγορίες του μασόνου, του τουρκόφιλου, του 
πράκτορα της Σιών, του τατουατζή, του σκουλα-
ρικά, του αλκοολικού, του επιδειξία κι ό,τι άλλο, 
τέλος πάντων, του προσάπτουν όλοι όσοι αρνού-
νται να παραδεχτούν πως σε τέτοιους καιρούς 
μισαλλοδοξίας και πισωγυρίσματος, ευτυχώς που 
υπάρχει ο κυρ-Γιάννης για να μας υπενθυμίζει το 
παρελθόν αλλά και το μέλλον μιας πόλης. Μπρο-
στά, άφοβα, τολμηρά, ανοιχτά!

Honey IÕm Home!
Κοριτσίστικο τρίο. Στο μικρόφωνο η Κολομβιανή 
Fallom Jimenez, στην κιθάρα και το γιουκάλι η 
Βρισηίδα Κοκκινάκη, στη μελόντικα, το πιάνο, τα 
τύμπανα και το σαξόφωνο η Βάλια Καραγιαννί-
δου. Μπορεί να τις έχεις ήδη τρακάρει να παίζουν 
στην παραλία. Genre masacote mix από πλευράς 
ήχου, αλαφροΐσκιωτες νότες δηλαδή με ακουστι-
κά όργανα, σόουλ, λίμπερτανγκο, indie ethnic και 
alternative χαρμάνι, Τομ Γουέιτς και Radiohead φιλ-
τραρισμένοι με Μαρτίνα Τόπλεϊ Μπιρντ. Ταξιδιάρι-
κος ήχος, ονειρικός, ψυχωμένος, απέναντι μπορεί 
και να τις ακούν οι ναυτικοί των κάργκο που, όπου 
να ’ναι, ξαναφεύγουν για τη Μασσαλία ή τη Ζανζι-
βάρη. Οι Honey I’m Home είναι ό,τι καλύτερο και 
πιο δροσερό άκουσα το φετινό καλοκαίρι από αυ-
τό που λέμε «τοπική σκηνή πέντε αστέρων».

Choco Kebap, σε λέω αφού!
Δηλαδή, γύρος από σοκολάτα; Έτσι ακριβώς! 
Για πες. Λέω: αντί για πίτα έχει βάση από κρέπα. 
Ο τσοκοκεμπαπτσής με το μαχαίρι του τεμαχίζει 
την τεράστια γυροσοκολάτα, που περιστρέφεται 
σε νιφάδες, ρίχνει πραλίνα και κάποια topics που 
το απογειώνουν, το τυλίγει όπως το πιτόγυρο και 
σου το δίνει στο χέρι. Στην πόλη όπου κάθε συζή-
τηση περί καινοτομίας αρχίζει και τελειώνει στο 
φαγητό, ήταν αναμενόμενο μέχρι και ο γύρος να 
γίνει «αλλιώς»! Στο Yogurtlandia της Δημητρίου 
Γούναρη 11, πας και το δοκιμάζεις, αν και τσοκο-
γύρος που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει: πλακώ-
νουν πάλι τα κανάλια και οι φουντμπλογκέροι για 
να αποθεώσουν την πατέντα, να τεστάρουν την 
εξωστρέφεια και να υμνήσουν τη γαστριμαργική 
κουλτούρα μιας πόλης που, όταν ανακάλυψε το 
μπουγατσάν, το τίμησε όπως τον Κολόμβο όταν 
τράκαρε πάνω στην Αμερική! Πολύ χαβαλέ, κολ-
λητέ, σε λέω, αφού! Και πολύ νόστιμο επίσης, τύλι-
ξε, μάστορα, άλλο ένα!

Ο Σκαμπαρδώνης χορεύει με την 
Ντόνα Ταρτ! Πού;
Ο Παπαδιαμάντης συζητά με τον Φίλιππο Ροθ, ο 
Πεντζίκης τα λέει με τη Σύλβια Πλαθ κι ο Χωμενί-
δης φλερτάρει την Τζίλιαν Φλιν. Χαμός! Το Σάββα-
το 13 Σεπτεμβρίου, στην Αποθήκη Γ ,́ στο λιμάνι, η 
αλυσίδα πολιτισμού Ιανός γιορτάζει με ένα γκρά-

Φθινόπωρο στη 
Θεσσαλονίκη
Shortcuts 
από μια 
πόλη που 
ξαναφού-
λαρε, ει-
κόνες από 
ένα άστυ 
που επανα-
βρυχάται, 
ημερολό-
για από 
γειτονιές 
που ξα-
ναβάζουν 
μπρος. Το 
λες και κα-
λό φθινό-
πωρο, το 
διαβάζεις 
και σαν 
welcome 
drink, α-
φού ήρθες 
πάλι πίσω 
επιτέλους!
Του Στέφανου 
τΣιτΣοπουλου
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Golfω, Θέατρο Αυλαία

Kronos Quartet



ντε πάρτι τα 30 του χρόνια. Από το 1984 έως και 
το 2014 το βιβλιοπωλείο που σηματοδότησε τις 
λέξεις, τις καλές τέχνες και το πνεύμα της πόλης, 
συνεχίζει να διακονεί το μότο: ο πολιτισμός είναι 
γιορτή και η γιορτή είναι πολιτισμός. Ελεύθερη 
είσοδος, άφθονο κρασί, τρελά dj set (παίζει και η 
αφεντιά μου). Ο Κοροβίνης, πάω στοίχημα, θα έρ-
θει υποβαστάζοντας με αγάπη τον Ντίνο Χριστια-
νόπουλο κι όταν ρίξω στη σιντιέρα το «Dianna» 
του Νικ Κέιβ, η Σοφία Νικολαΐδου και ο Σάκης Σε-
ρέφας θα χορέψουν ένα παλαβό σαμάνικο σέικ. 

This is Sport Radio Tarifa!
«Είμαστε ό,τι να ’ναι, ντερβισάκο. Χάνει ο Ιβάν 
πρώτο παιχνίδι από Καλλονή και γίνεται μπομπάρ-
δα η Τούμπα, βρισίδι, επεισόδια, μίρλα, περνάμε 
Ζίμπρου Κισνάου με τεσσάρα ευρωπαϊκή, άιντε 
Παοκάρα, ενθουσιασμός πάλι. Κατεβαίνουμε Χά-
νια και τεσσάρουμε και τον Πλατάνια, εεε ομαδά-
ρα. Ποια ομάδα, ντερβισάκο; Ντάξει, ο Ρατς είναι 
ηγέτης, αλλά με Μαντούρο και Τζιόλη στα χαφ δεν 
τραβάει, βέβαια, αν δώσει αγώνες στον Τζανδάρη 
για να τον ψήσει και φορτσάρει ο Μακ, μπορεί να 
τη γλιτώσει ο Άγγελος έως τα Χριστούγεννα. Και 
με δυο μεταγραφές τότες, να ’ουμε, και τον Κλά-
ους Αθανασιάδη σε κέφια, μπορεί και να. Με πιά-
νεις, ρε μορφή;» Μετά κατέβηκα στην Αγγελάκη, 
πιο πριν του ευχήθηκα μόνο νίκες, φθινόπωρο με 
αθλητικά πρωτοσέλιδα, Τούμπα, ιαχές, λάβαρα, 
καλή χρονιά. Αν και το ΠΑΟΚ πάλι ντύσκολα βλέπω 
φέτος και ας όλοι οι άγγελοι και οι Παναγίες οι γλυ-
κοφιλούσες στέκονται πάντα δίπλα στο θρησκευ-
όμενο Αναστασιάδη! Μεταγραφές θέλει η ομάς, 
όχι κομποσκοίνια!

Kronos Quartet: Θα πάμε οι δυο 
μας τετ-α-τετ  
Μια αίσθηση αδημονίας περιβάλλει οποιαδήποτε 
σκηνική εμφάνιση των Kronos Quartet. Καθόλου 
άδικα. Πρόκειται για το σχήμα που μεταμόρφω-
σε τη συλλογική μας αντίληψη για τις ορχήστρες 
εγχόρδων και του οποίου ο σεισμικός αντίκτυπος 
στην κλασική μουσική μπορεί να συγκριθεί μο-
νάχα με την επίδραση των Beatles και των Stones 
στην ποπ κουλτούρα.  Έχουν διασκευάσει με την 
ίδια άνεση Nine Inch Nails, Nelly Furtado και Jimi 
Hendrix. Το παλμαρέ των συνεργασιών τους πε-
ριλαμβάνει τιτάνες του 20ού αιώνα (ενδεικτικά: 
Astor Piazzolla, Philip Glass, John Zorn, Brian Eno, 
Einstürzende Neubauten, Steve Reich), αλλά και 
άσημους βιρτουόζους του κόσμου τους οποίους 
ταξίδεψαν για να συναντήσουν στην Ινδία, το Ι-
ράκ, την Κίνα. Έπειτα από 40 χρόνια καριέρας και 
57 συνεισφορές στη δισκογραφία, εάν γυρεύετε 
επιπλέον πειστήρια για το δημιουργικό σφρίγος 
του κουαρτέτου από το Σαν Φρανσίσκο δεν χρειά-
ζεται να ψάξετε παραπέρα από το τελευταίο τους 
άλμπουμ, «A Thousand Thoughts», όπου οι κουλ-
τούρες 14 διαφορετικών εθνών συνενώνονται σε 
μία ηχογράφηση και όπου το δημοτικό τραγούδι 
της Σκανδιναβίας και οι μελωδίες των Απαλαχίων 
εναρμονίζονται με τάνγκο, ταξίμια και σμυρνέικα 
μινόρε. Με περισσότερες από 800 συναυλίες στο 
βιογραφικό τους, καταφθάνουν στις 12 Σεπτεμ-
βρίου για μία και μοναδική εμφάνιση στη Θεσσα-
λονίκη, εξοπλισμένοι με ένα setlist σαγηνευτικό 
στην παραδοξότητά του. Θα παίξουν μουσική από 
τη Ραμάλα και θα δοκιμαστούν στο λεπταίσθητο 
post-rock των Sigur Ros. Θα εμβολίσουν βαλκα-
νική φολκ με κατακερματισμένους ρυθμούς του 
Amon Tobin. Αμερικάνικο μινιμαλισμό με αβάντ 
γκαρντ της Laurie Anderson. Παλαιστινιακό χιπ 
χοπ με πολωνικά δημοτικά. Όπως άλλωστε έχουν 
οι ίδιοι προαναγγείλει με εμφατικό αστερίσκο στο 
δελτίο Τύπου, «το πρόγραμμα θα συμπληρωθεί 
και πιθανόν να αλλάξει». Θα βρεθούμε στη Μονή 
Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, στις 
9.00, €15) με όλη τη διάθεση να εκπλαγούμε.  

Ας ψάλλουμε έναν manga  
όρθρο: στο Θέατρο Αυλαία  
παίζει η Gολfω!
Το νερό δεν είναι καθαρό, το τυρί δεν είναι άσπρο, 
τα πρόβατα έχουν εξαφανιστεί. Τα δένδρα έχουν 
μάτια, τα πουλιά είναι εν δυνάμει νίντζα πράκτο-
ρες, γιατί αυτή τη φορά οι manga χαρακτήρες των 
προηγούμενων παραστάσεων ζουν σε μια σκοτει-
νή, αλλοπρόσαλλη και επικίνδυνη εποχή. Θέλο-
ντας να επισφραγίσει με τα πιο μαύρα χρώματα 
αυτό που ξεκίνησε πριν από χρόνια σαν μια μα-
τιά-λεπίδα πάνω στο φολκλόρ και τη γαλανόλευ-
κη «ελληνικότητα» που μας περιβάλλει, ο Σίμος 
Κακάλας στήνει το παραμύθι του σε μια γοτθικού 
τύπου στρούγκα. Και το καταφύγιο σπάνιων θε-
ατρικών πουλιών που λέγεται Θέατρο Αυλαία ξε-
κινά τη σεζόν με μια παράσταση που στην τελική 
director’s cut εκδοχή της έρχεται για να αποδείξει 
την αλήθεια των διθυράμβων: η ομάδα Χώρος εί-
ναι ένα μοναδικό φαινόμενο στο σύγχρονο θεα-
τρικό τοπίο. Με τις μάσκες της Μάρθας Φωκά και 
τα βίντεο του Μπάμπη Βενετόπουλου, οι Σίμος 
Κακάλας, Έλενα Μαυρίδου, Δήμητρα Κούζα και 
Μιχάλης Βαλάσογλου επιστρέφουν, με την πόλη 
να τους περιμένει σαν ανοιχτή αγκαλιά. Έως και τις 
28 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη με Κυριακή. 

ÇΤο σόι μουÈ μέσα!
Ο εξάδελφος Νικήτας ήταν ο δακρυσμένος Δον 
Ζουάν που ποτέ κανένας δεν του είπε όχι. Ο θεί-
ος Αρνάνδος έχασε το ρόλο του σπερματοζωα-
ρίου στην ταινία του Γούντι «Τα πάντα γύρω από 
το σεξ», επειδή αρνήθηκε να ξυρίσει το μουστάκι 
του. Ο ανθρωπολόγος θείος Δαμάσκος μελέτησε 
τις τελετές μύησης της αιθιοπικής φυλής των Κα-
ρό. Όσο για τον θείο Ερμή, διετέλεσε σερίφης στο 
Κάνσας, κυνήγησε τους Ντάλτον το 1889 και δεν 
τον χαλούσε το ψευδώνυμο «Ερμ ο αδίστακτος», 
που του έβγαλε η πολιτεία. Στη έκθεση με τίτλο 
«Το σόι μου», ο ζωγράφος Κώστας Λάκης που τα 
τελευταία χρόνια ζει στην Καστοριά (by the way ο 
ξενώνας «Βυσσινόκηπος», που του ανήκει, είναι το 
εικαστικότερο και πιο αβαν-γκάρντ κατάλυμα του 
βορειοελλαδίτικου σύμπαντος), παραθέτει αυτό 
το ιδιότυπο γενεαλογικό του δένδρο, βουτηγμέ-
νο στον σουρεαλισμό ενός αίματος-σογιού, που 
μόνο οι χαρακτήρες της οικογένειας Τένεμπαουμ 
μπορούν να το συναγωνιστούν. Θείες που χρημά-
τισαν ενδυματολόγοι στο Θέατρο Τέχνης της Μό-
σχας, προπάπποι ανθοπώλες στη Νότια Αφρική, 
εξαδέρφες ροκαμπίλι φίλες του Έλβις, γραμμές 
ανάμεικτα ποπ και εξπρεσιονιστικές, χιούμορ και 
αφήγηση στα όρια του γκαγκάν! Θα τους δείτε στη 
φετινή Cheapart@ΤΙF HELEXPO, που φιλοξενεί-
ται στη Νότια Πύλη της φετινής έκθεσης, που ξεκι-
νά στις 6 Σεπτεμβρίου. 

Paraty: Feels like home
Ένα χωριό στα βάθη της Βραζιλίας. Εποικισμένο 
από καλλιτέχνες όπου μπορείς να αγοράσεις τα 
έργα τους απευθείας. Με ήλιο, θάλασσα, ήρεμους 
ρυθμούς, το λες και τροπικό παράδεισο. Ο Πέτρος 
Καραμπουρνιώτης βρέθηκε κάποτε εκεί και μα-
γεύτηκε. Και σκέφτηκε την κουλτούρα αυτής της 
ιδιότυπης ευζωίας να τη φέρει και στα μέρη μας. 
Παρέα με τους εικαστικούς  Έφη και Σωκράτη Γιο-
σμά, στην Πίνδαρου 4, στα Λαδάδικα, το Paraty, 
ντόπιο παράρτημα. Αρτ ντεκό διάκοσμος, κολό-
νιαλ έπιπλα, μαξιλάρια, σκακιέρες, γλυπτά, μονα-
στηριακά τραπέζια, εξαίσια σύλληψη και υλοποίη-
ση. Μεγάλο, φωτεινό, multi space, μποέμ και χαλα-
ρό, εδώ κάθομαι. Κι από εδώ πατάω το send και η 
πρώτη ανταπόκριση από το βορρά παίρνει την ά-
γουσα για το τυπογραφείο. Καλώς σας βρήκα πάλι, 
πόλη, δρόμοι, ήχοι, εικόνες και όμορφα παιδιά. A
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Κώστας Λάκης, «Το σόι μου»

Choco Kebap



Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλ-

λιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Κινηματο-

γραφικού Φεστιβάλ της Αθήνας, το οποίο φέτος 

κλείνει τα 20 χρόνια του, και διευθυντής του πε-

ριοδικού «Σινεμά», που κλείνει τα 25 χρόνια του 

και απ’ όπου ξεκίνησαν όλα, είναι ο άνθρωπος 

που έχει γράψει τη δική του ιστορία σε αυτόν το 

θεσμό. Κάθε Σεπτέμβριο, σαν ολόγραμμα, κα-

ταφέρνει και βρίσκεται ταυτόχρονα σε αίθου-

σες προβολών, πάρτι, συνεντεύξεις τύπου και 

master classes. Είναι η ψυχή του φεστιβάλ και 

τα διάσημα, ευφάνταστα πουκάμισά του έχουν 

γίνει cult αξεσουάρ, αποδεικνύοντας ότι δεν 

πρόκειται απλώς για μια μεγάλη εκδήλωση που 

συγκεντρώνει 50.000 κόσμο, με χορηγούς και 

επίσημους προσκεκλημένους, αλλά παραμένει 

και ένα έξυπνο, νεανικό, μοντέρνο γεγονός της 

πόλης – το πρώτο σημαντικό ραντεβού των σι-

νεφίλ για κάθε σεζόν. Ο Ορέστης, λίγο πριν την 

έναρξη του φετινού Φεστιβάλ, μίλησε στην A.V. 

για όλα: τις ταινίες, τα αφιερώματα, τους ανθρώ-

πους και τα πουκάμισα.

• «Ουσιαστικά η πρώτη 

ιδέα είχε πέσει μετά από 

ένα ταξίδι στις Κάννες 

όπου βρεθήκαμε μπρο-

σ τά σε μία σειρά από 

καταπληκτικές ταινίες 

για τις οποίες θέλαμε να 

γράψουμε στο περιοδικό. Λέγα-

με: “εγώ θα γράψω μία σελίδα”, ο άλλος “εγώ θα 

γράψω δύο σελίδες”... και μετά λέγαμε “αλλά για 

ποιον θα τα γράψουμε όλα αυτά; αφού αυτές οι 

ταινίες δεν θα έρθουν ποτέ στην Ελλάδα”.  Ήταν μια 

εποχή που δεν υπήρχε downloading, δεν υπήρχαν 

DVD, δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχε καλά-καλά 

mail. Οπότε είπαμε, ας φέρουμε αυτές τις ταινίες, 

τουλάχιστον να τις βλέπει το κοινό, να έχουμε να 

κουβεντιάζουμε».

• «Στο φετινό φεστιβάλ έχουμε τα μεγάλα αφιε-

ρώματα στον Όλτμαν και στον Ζουλάφσκι. Επίσης 

ένα αφιέρωμα στον Σταύρο Τορνέ, που θέλαμε 

πολύ να κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι τέτοια αφι-

ερώματα πρέπει να κάνεις σε κάποιον το έργο του 

οποίου είναι άγνωστο. Δεν έχει κανένα νόημα να 

κάνεις αφιέρωμα και να παίζεις πέντε διάσημες ελ-

ληνικές ταινίες. Οι κόπιες του Τορνέ δεν υπάρχουν 

καν. Ούτε σε DVD, ούτε στο internet, πουθενά. Οι 

ταινίες του είναι κάποιες παλιές κόπιες τις οποίες, 

για να τις βρει ο Νεκτάριος Σάκκας ο οποίος έκανε 

την επιμέλεια, χρειάστηκε χωρίς υπερβολή 4 εβδο-

μάδες αποκλειστικής δουλειάς. Κι αυτό 

έγινε γιατί, ναι, πρέπει κάποιοι άνθρω-

ποι να δουν τις ταινίες του Τορνέ. Είναι 

ένα σημαντικό κεφάλαιο...  Ένα άλλο 

ιδιαίτερο αφιέρωμα είναι στην Αρχι-

τεκτονική. Έχουμε διάφορες ταινίες 

που δείχνουν πώς αποτυπώθηκαν διά-

φορα σημαντικά, εμβληματικά κτίρια, 

κυρίως τέχνης –βιβλιοθήκες, μουσεία, 

αίθουσες συναυλιών– σε ντοκιμαντέρ. 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα είναι το “Cathedrals 
of Culture”, που παίχτηκε φέτος στο Βερολίνο, ό-

που διάφοροι σκηνοθέτες όπως ο Βιμ Βέντερς ή 

ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ καταγράφουν ένα εμβλη-

ματικό κτίριο της πατρίδας τους. Ο Βέντερς, ας 

πούμε, μιλάει για το Κτίριο της Φιλαρμονικής του 

Βερολίνου σαν να είναι ένας ζωντανός οργανισμός 

ο οποίος μιλάει και λέει... «εγώ, η Φιλαρμονική».  

Ένα άλλο ενδιαφέρον και παράξενο αφιέρωμα εί-

ναι αυτό που έχει κάνει ο The Boy, ο Αλέξανδρος 

Βούλγαρης, το οποίο το έχει ονομάσει “The post 
Blue Velvet”, με ταινίες πολύ ιδιαίτερες, που όλες έ-

χουν μία αλλόκοτη ιστορία να αφηγηθούν σε ύφος 

μετά-αμέσως-από-το-Blue-Velvet-του-Λιντς. Έχουν 

ένα ρεφλέξιον από αυτό το πράγμα που έσκασε 

τότε, με εκείνη την ταινία. Πρόκειται για εντελώς 

άγνωστες ταινίες, που δεν υπάρχουν ούτε σε DVD 

ούτε πουθενά, με κόπιες που μπόρεσαν να έρθουν 

με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ο Boy είχε την ιδέα, έ-

κανε την επιλογή και έχει γράψει πάρα πολύ ωραία 

κείμενα για την κάθε ταινία. Ακόμη, θα παίξουμε 

τον “Σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι” στην ψη-

φιοποιημένη κόπια που παίχτηκε στις Κάννες... Το 

“Polyester” του Τζον Γουότερς με την αυθεντική 

κάρτα με τα νούμερα που τα ξύνεις και μυρίζεις σε 

κάθε σκηνή. Θα είναι μία επετειακή προβολή. Να 

φανταστείς, η ταινία παίχτηκε στις Κάννες αλλά σε 

open air προβολή, γιατί ξέρανε τι θα γίνει με τις μυ-

ρωδιές... Επίσης έχουμε πάρα πολλές καινούργιες 

ελληνικές ταινίες, 10 φιξιόν και 10 ντοκιμαντέρ, 

την ταινία του Πάνου, το “Στο σπίτι” του Καρανικό-

λα, το “Blast” του Σύλλα Τζουμέρκα, την ταινία της 

Μαντά, του Πέτρου Σεβαστίκογλου, ακόμα όμως 

και την ταινία του Δημήτρη Πιατά που είναι ένα δια-

φορετικό είδος σινεμά, πιο εμπορικό, κωμικό».

• «Η ταινία έναρξης λέγεται “Ιστορίες για αγρίους” 
του Αργεντίνου σκηνοθέτη Νταμιάν Σιφρόν, παί-

χτηκε στις Κάννες και είναι μια τρομερή μαύρη κω-

μωδία στην οποία μπλέκονται διάφορες μικρές ι-

στορίες που φαίνεται να ξεκινάνε και να πηγαίνουν 

όλα καλά μα τελικά πηγαίνουν όλα, μα όλα, λάθος. 

Έχει τρελό γέλιο. Όσο για τη λήξη, θα είναι η ταινία 

του Φίντσερ, “Το κορίτσι που εξαφανίστηκε”, η οποία 

μάλιστα θα παιχτεί σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα».

• (γελώντας) «Ναι, τα πουκάμισα και τα μπλουζάκια 

μου τα φτιάχνω μόνος μου. (Δείχνει το μπλουζάκι 
του) “Σε έχω τόσο ονειρευτεί που παύεις πια να εί-

σαι αληθινή”. Τα πουκάμισά μου τα σχεδιάζω εγώ 

και μου τα φτιάχνουν ένας-δυο πουκαμισάδες γνω-

στοί, όπως είναι ο Πετράτος στο ιστορικό τρίγωνο. 

Τους τα πάω και μου τα φτιάχνουν, έτσι είναι πολύ 

φτηνότερα. Κάνω και μετατροπές. Φτιάχνεις ένα 

πουκάμισο που μπορεί να κάνει 50 ευρώ, μπορεί 

και λιγότερο, που ταιριάζει στο σώμα σου, και μετά, 

τον επόμενο χρόνο, πας και αλλάζεις το γιακά, αλ-

λάζεις τις μανσέτες και είναι ένα άλλο πουκάμισο 

με 5 ευρώ. Τον άλλο χρόνο πας και του βάζεις ένα 

τέτοιο εδώ, ένα τέτοιο εκεί, αλλάζεις και τα κου-

μπιά με 2μισι ευρώ και έχεις ένα τρίτο πουκάμισο. 

Κι έτσι έχεις φεστιβαλικά πουκάμισα».  A
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Φτιάχνοντας τις 
Νύχτες Πρεμιερας

Όλο το πρόγραμμα στο site 
της Αthens Voice

www.athens voice.gr

Ο ΟΤΕ είναι ο 
επίσημος χορηγός του 

Διεθνούς Κινηματογραφι-
κού Φεστιβάλ της Αθήνας για 

10η συνεχή χρονιά.
Λεπτομέρειες για το πρόγραμ-

μα, τις αίθουσες και τις ώρες 
προβολών στο  

www.aiff.gr
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Είναι πολύ δύσκολο να γράψεις ένα βιβλίο 

που να καταπιάνεται με έννοιες που αποτε-

λούν πρόκληση για τη διάνοια του μέσου 

ανθρώπου και αυτό να είναι και κατανοητό 

και ευκολοδιάβαστο. Ο καθηγητής στο 

Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Στέφανος Τραχανάς όμως το καταφέρνει 

εξαιρετικά στο σύντομο αλλά πυκνό, επι-

στημονικό, φιλοσοφικό βιβλίο του «Το Φά-

ντασμα της Όπερας». Πρόκειται για μια αλ-

ληγορία. Όπως στο ομώνυμο μυθιστόρημα 

του Λερού οι θεατές θαυμάζουν και απο-

λαμβάνουν τις δημιουργίες του ιδιοφυούς 

παραμορφωμένου συνθέτη δίχως να είναι 

αναγκασμένοι να αντικρίζουν το πρόσωπό 

του, έτσι, μας εξηγεί, η επιστήμη, ως άλλο 

φάντασμα της όπερας, κυβερνά τον κόσμο 

από το «υπόγειο» με τους θεμελιώδεις νό-

μους του μικρόκοσμου (το φάντασμα στη 

φύση), αλλά και ως κοινωνικός θεσμός (το 

φάντασμα στον πολιτισμό). Ιδρυτικό μέλος 

και σήμερα πρόεδρος της εκδοτικής επι-

τροπής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων 

Κρήτης, μίλησε στην A.V. με αντιδογματικό 

πνεύμα, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα να 

αμφιβάλλουμε και την υποχρέωση να σκε-

φτόμαστε ελεύθερα. 

 
Η αρχή της απροσδιοριστίας μάς διαβεβαι-

ώνει ότι είναι αδύνατον να ξέρω με απόλυ-

τη ακρίβεια τη θέση του τελευταίου μορίου 

του μολυβιού που χρησιμοποιώ για να γρά-

ψω την ερώτηση αυτή. Κατά πόσο λοιπόν 

νομιμοποιούμαστε να μιλάμε με βεβαιότη-

τα για τις «επιστημονικές» λύσεις που προ-

τείνουμε σε μια σειρά από συνθετότερα 

προβλήματα (κοινωνικά, οικονομικά κ.λπ.);

Έχετε δίκιο. Πράγματι δεν μπορώ να ξέρω 

με απόλυτη ακρίβεια πόσο μεγάλο είναι το 

μολύβι σας, επειδή τα μόρια που βρίσκονται 

στη «μύτη» του είναι σε διαρκή «αναταρα-

χή», σ’ ένα συνεχές «χοροπηδητό», οπότε 

δεν μπορώ να γνωρίζω ποια ακριβώς είναι 

τα όρια της μύτης του μολυβιού κάθε στιγ-

μή. Όμως αυτό το ασίγαστο «τρεμούλια-

σμα» των μορίων, ενώ είναι πολύ σημαντικό 

στον ατομικό μικρόκοσμο, είναι τελείως α-

σήμαντο στο δικό μας κόσμο των μακρο-

σκοπικών αντικειμένων. Στην περίπτωση 

του μολυβιού σας, παραδείγματος χάριν, 

το «χοροπήδημα» των μορίων στη μύτη του 

προκαλεί ένα σφάλμα στο μήκος του ίσο πε-

ρίπου με το μέγεθος ενός μορίου, δηλαδή 

περίπου ίσο με το ένα δέκατο του δισεκα-

τομμυριοστού του μέτρου! Νομίζω ότι μπο-

ρείτε να… ζήσετε μ’ αυτή την απροσδιορι-

στία! Και –κυρίως– να συνεχίσετε να γράφε-

τε! Όσο για τη δυνατότητά μας να είμαστε 

βέβαιοι για τις «επιστημονικές» λύσεις που 

προτείνουμε σε ζητήματα πιο σύνθετα απ’ 

ό,τι το μήκος του… μολυβιού, αυτή σίγουρα 

δεν υπονομεύεται από την αρχή της αβε-

βαιότητας αλλά από την εγγενή πολυπλο-

κότητα που έχουν τα κοινωνικά και ανθρώ-

πινα ζητήματα. Μακάρι να ήταν η αρχή της 

αβεβαιότητας εκείνη που μας εμποδίζει να 

ξέρουμε με ακρίβεια πότε θα αρχίσει η πε-

ρίφημη… ανάπτυξη στη χώρα. Αν ήταν έ-

τσι, τότε το σφάλμα στον προσδιορισμό της 

χρονικής στιγμής που θα συμβεί το… θαύμα 

θα ήταν ίσως και μικρότερο από ένα δισεκα-

τομμυριοστό του δευτερολέπτου! Ενώ εμείς 

εδώ συζητάμε αν το «θαύμα» θα γίνει φέ-

τος, του χρόνου, σε πέντε χρόνια ή… ποτέ! 

 

Χωρίς την αρχή της αβεβαιότητας, όπως 

εξηγείτε στο πρώτο κεφαλαίο του βιβλί-

ου σας, θα ήταν αδύνατον να υπάρξει ο 

κόσμος όπως τον γνωρίζουμε. Πρέπει να 

καταλήξουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι 

κάποιος επέβαλε στον κόσμο την αρχή 

της απροσδιοριστίας έτσι ώστε να υπάρ-

ξει το σύμπαν; Μπορεί δηλαδή η επιστήμη 

να συνεισφέρει στον προβληματισμό περί 

ύπαρξης Θεού;  Όποιος θέλει «σώνει και κα-

λά» να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού με 

«επιστημονικό» τρόπο, μπορεί πράγματι να 

κάνει το συλλογισμό που λέτε. Αφού η αρ-

χή της αβεβαιότητας είναι υπεύθυνη –αυτό 

δείχνω στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου 

μου– για όλες τις βασικές προϋποθέσεις που 

κάνουν δυνατή την ανάδυση της ζωής στο 

σύμπαν, τότε –δεν μπορεί– κάποιος πρέπει 

να τη σκέφτηκε και να την επέβαλε στο φυ-

σικό κόσμο ως τη θεμελιώδη του αρχή. Και 

ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι αυτός 

από το «μεγάλο σχεδιαστή», δηλαδή τον 

Θεό; Ο συλλογισμός αυτός είναι σίγουρα λο-

γικός –βρίσκεται μάλιστα στον πυρήνα της 

κλασικής θεολογίας που ταυτίζει τον Θεό με 

το «πρώτο κινούν»–, δεν είναι όμως επιστη-

μονικός συλλογισμός γιατί το συμπέρασμα 

δεν μπορεί να υποβληθεί σε εμπειρικό έλεγ-

χο, αφού ο Θεός είναι –εξ ορισμού– πέρα και 

έξω από τη φύση. Ας το πάρουμε απόφαση. 

Η επιστήμη έχει πολύ ταπεινότερη αποστο-

λή από το να συμβάλει στον περί Θεού προ-

βληματισμό μας. Η επιστήμη ασχολείται μό-

νο μ’ εκείνα τα «κατώτερα πράγματα» που 

μπορούν να αποδειχθούν αληθή ή ψευδή 

με εμπειρικό τρόπο. Ο Θεός σίγουρα δεν 

είναι τέτοιο «πράγμα» κι επομένως οι περί 

Θεού συζητήσεις είναι έξω από τα όρια της 

επιστήμης. Ευτυχώς για την επιστήμη, θα 

έλεγα, γιατί τότε θα σφάζονταν και οι επι-

στήμονες μεταξύ τους όπως συνήθως κά-

νουν οι πιστοί και τα ιερατεία των διαφόρων 

θρησκειών σ’ όλη την ανθρώπινη ιστορία. 

Όσο πιο μακριά κρατιέται λοιπόν η επιστήμη 

από τα θεολογικά ζητήματα τόσο το καλύ-

τερο για την επιστήμη και τη… θεολογία! 

Σε τι έγκειται ο αντιδογματισμός της επιστή-

μης τον οποίο χαρακτηρίζετε ως μια θεμε-

λιώδη κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτι-

σμού; Έγκειται σ’ αυτό το «πνεύμα της αμφι-

βολίας». Ότι σε ζητήματα όπου δεν έχουμε 

ακόμα επαρκή δεδομένα για να αποφανθού-

με με κάποια βεβαιότητα –έστω προσωρι-

νή– πρέπει να είμαστε διαρκώς ανοιχτοί στο 

ενδεχόμενο να έχουμε κάνει λάθος. Πηγαί-

νοντας ένα βήμα πιο πέρα, θα έλεγα ότι η α-

ντιδογματική στάση απέναντι στα πράγματα 

μας επιβάλλει να βάζουμε τα γεγονότα πάνω 

από τις γνώμες και τις πεποιθήσεις μας κι όχι 

το αντίθετο. Το αντιδογματικό πνεύμα –αυτό 

που θα ’πρεπε να καλλιεργεί μια πραγματικά 

επιστημονική παιδεία– δεν αναγνωρίζει α-

πόλυτες αλήθειες που εξαιρούνται από την 

υποχρέωση να υποβάλλονται σε εμπειρικό 

έλεγχο. Στη δημοκρατική «πολιτεία των ιδε-

ών» τέτοιες «ευγενείς αλήθειες» δεν είναι 

αποδεκτές. Όλα είναι υπό δοκιμήν. Η μόνη 

ΣτέφανοΣ 
τραχαναΣ

Το 
δικαιωμα 
να αμφι-
βαλλεις
Της Αγγελικής ΜπιρΜπιλή 

Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή
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bookvoice
A.V. 

bookstore 
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2014, σελ. 161, €10
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αυθεντία είναι η εμπειρική πραγματικότητα. 

Αντιλαμβάνεστε όμως ότι μια τέτοια «αυ-

θάδης» πνευματική στάση δεν είναι πολύ 

δημοφιλής σε όλα τα δογματικά συστήμα-

τα –θρησκευτικά, ιδεολογικά, πολιτικά και 

άλλα– και τα «ιερατεία» που τα διακονούν. 

Γι’ αυτό και η επιστήμη είναι κάτι σαν το «φά-

ντασμα της όπερας» στον πολιτισμό μας. Α-

πολαμβάνουμε τη «μουσική», τα «προϊόντα» 

της επιστήμης δηλαδή, αλλά το αληθινό της 

πρόσωπο –το θεμελιώδη αντιδογματισμό 

της– αρνούμαστε να το αντικρίσουμε. Ας μέ-

νει καλύτερα στο… υπόγειο. Όμως γι’ αυτό 

δεν φταίνε μόνο τα «ιερατεία». Φταίει κι ένα 

μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας 

–ιδίως των τελευταίων δεκαετιών– που έχει 

πλήρως παραιτηθεί από την ευρύτερη παι-

δευτική αποστολή της επιστήμης, όπως την 

οραματίστηκε ο διαφωτισμός και η μεγάλη 

πνευματική παράδοση που δημιούργησε.

Αναδεικνύετε στο βιβλίο σας με την ανα-

φορά στο «Two Cultures» του Snow το θέ-

μα του επιστημονικού αναλφαβητισμού, 

ο οποίος πλέον δεν ενοχλεί κανέναν στην 

κοινωνία μας. Είναι προφανές ότι η απάντη-

ση σε αυτό δεν μπορεί να έρθει με την εντα-

τικοποίηση της επίλυσης ασκήσεων φυ-

σικής και μαθηματικών στο σχολείο. Πού 

κατά τη γνώμη σας πρέπει να εστιάσουμε 

τις προσπάθειες του εκπαιδευτικού μας συ-

στήματος για να διασφαλίσουμε ότι η επι-

στήμη θα αποτελεί καταστατικό στοιχείο 

του σώματος γνώσεων του εγγράμματου 

πολίτη; Η επίλυση ασκήσεων, που λέτε, δεν 

είναι κακή από μόνη της. Έχει να κάνει πε-

ρισσότερο με το «πνεύμα» των ασκήσεων 

που οι περισσότερες είναι τελείως «στημέ-

νες» και εμπεδώνουν στους μαθητές –και 

τελικά σ’ όλη την κοινωνία– την απωθητική 

εντύπωση ότι η επιστήμη δεν είναι παρά μια 

διεστραμμένη ασκησιολογία που έχει τε-

λείως αποκοπεί από τον πραγματικό κόσμο 

«εκεί έξω». Αυτόν τον υπέροχο πραγματικό 

κόσμο που περιμένει να γοητευτούμε απ’ 

αυτόν και να μας κινηθεί η περιέργεια να τον 

καταλάβουμε. Κι αν αυτή η «φλόγα» ανάψει, 

τα υπόλοιπα είναι… εύκολα. Απ’ αυτή τη 

«φλόγα» ξεκίνησε κάποτε –σε τούτη δω τη 

χώρα– η περιπέτεια της επιστημονικής κα-

τανόησης του κόσμου και αυτή τη «φλόγα» 

θα πρέπει να φροντίζει να ανάψει ένα καλό 

σχολείο πάνω απ’ όλα. Όχι να σου γεμίσει το 

μυαλό με απαντήσεις σε ανερώτητα ερωτή-

ματα, αλλά να σε μάθει να ρωτάς και να έχεις 

την περιέργεια να μάθεις την απάντηση. Το 

«άναμμα της φλόγας» είναι λοιπόν το στοί-

χημα για ένα εκπαιδευτικό σύστημα κι όχι το 

«σώμα των γνώσεων» που θα σου φορτώ-

σει στο… σκληρό δίσκο. Γνώσεις που έτσι κι 

αλλιώς θα έχουν παλιώσει σε λίγα χρόνια. 

Δεν είναι όμως καθόλου εύκολος 

στόχος, εκτός των άλλων διότι 

δεν είναι καν επιθυμητός απ’ ό-

λους. Τους πολίτες που έχουν εν-

στερνιστεί τον επιστημονικό τρόπο σκέψης 

–και χρειάζονται γεγονότα για να πειστούν κι 

όχι κηρύγματα– δεν νομίζω ότι τους θέλουν 

πολλοί. Είναι μάλλον ανεπιθύμητο είδος. 

 

Στο σημείο όπου προβάλλετε τη συνεισφο-

ρά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στη 

σύγχρονη επιστήμη, αναφέρετε ότι αυτή η 

πολύτιμη συνεισφορά είναι κληρονομιά όχι 

των κατοίκων του τόπου ούτε των ομιλού-

ντων τη γλώσσα, αλλά οποιουδήποτε μπο-

ρεί να πάει αυτή τη συνεισφορά παραπέρα 

και να την καταστήσει εργαλείο διερεύνη-

σης των μυστηρίων του κόσμου. Μπορούμε 

να πούμε ότι με αυτή σας τη θέση γκρεμίζε-

ται ο εθνικός μύθος περί περιούσιου λαού, 

ο οποίος στο όνομα του έργου των προγό-

νων του δικαιούται να διεκδικεί τα πάντα; 

Δεν μπορώ παρά να προσυπογράψω αυτά 

που λέτε προσθέτοντας μόνο τούτο: Ότι η 

ελληνική κληρονομιά στην επιστήμη (και 

όχι μόνο) είναι ευθύνη, δεν είναι προνόμιο. 

Κι αν την επικαλούμαστε όχι για να εμπνευ-

στούμε απ’ αυτήν και να την πάμε πιο πέ-

ρα, αλλά για να… ψηλώσουμε εμείς οι ίδιοι, 

μάλλον σαν ξεπεσμένοι κληρονόμοι θα 

μοιάζουμε παρά οτιδήποτε άλλο. Τα παρό-

μοια παραδείγματα είναι πολλά και αξίζει να 

τα σκεφτούμε για λίγο. Ας αφήσουμε λοιπόν 

τις αυτιστικές θεωρίες μας για τον προνομι-

ούχο λαό που είμαστε κι ας στρωθούμε στη 

δουλειά, μήπως και ανακτήσει κάποτε η χώ-

ρα μας λίγη από τη χαμένη αξιοπρέπειά της. 

 

Θέτετε και το θέμα των «ψεκασμένων». Εί-

ναι ένα σημαντικό ποσοστό συμπολιτών 

μας οι οποίοι πιστεύουν κάθε είδους θεω-

ρία συνωμοσίας. Πώς συμβαίνει και ενώ 

ζούμε σε μια εποχή που θριαμβεύει η επι-

στήμη, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι 

να παραδίδονται χωρίς αντίσταση στις πιο 

ακραίες μορφές ανορθολογισμού και παρα-

επιστήμης; Παρότι «επινοώ» κατά καιρούς 

διάφορες απαντήσεις στο ερώτημα αυτό 

–κάποιες απ’ αυτές τις γράφω και στο βιβλίο 

μου– εντούτοις η πιο ειλικρινής μου απάντη-

ση είναι τούτη: Δεν ξέρω. Μετά μάλιστα και 

την πρόσφατη δημοσκόπηση των πανεπι-

στημίων Μακεδονίας και Οξφόρδης –που 

βγάζει ανατριχιαστικά ποσοστά των συμπα-

τριωτών μας να πιστεύουν στις πιο εξωφρε-

νικές θεωρίες συνωμοσίας– είμαι ακόμα πιο 

διστακτικός στο να προσφέρω αυτοσχέδιες 

απαντήσεις σ’ ένα θέμα που απασχολεί επί 

χρόνια επαγγελματίες κοινωνικούς επιστή-

μονες και ψυχολόγους. Ας μείνουμε λοιπόν 

σ’ αυτό το «δεν ξέρω», που είναι σίγουρα 

μια… επιστημονική απάντηση αν μη τι άλλο! 

Ποιος ήταν ο στόχος σας γράφοντας αυτό το 

βιβλίο; Θα το καταλάβει εύκολα ο αναγνώ-

στης του βιβλίου, αλλά και τού-

της της συνέντευξης με τις τόσο 

ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που 

μου κάνατε. Ευχαριστώ πολύ. A

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο site

www.athens voice.gr
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Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Α  -  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α

BCA/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δημητρέσσα 4 (περιοχή Hilton), 210 7253 783-6 / 
Τατοΐου 2 & Όθωνος 77, Κηφισιά, 210 8088 008-9 / 
Λεωφ. Ποσειδώνος 95 & Φοίβης 1, Γλυφάδα, 210 
8986 086, www.bca.edu.gr

Με 44 χρόνια παρουσίας (από το 1971), 1.000 
φοιτητές και 95 καθηγητές, το BCA έχει να επι-
δείξει το πολύ υψηλό ποσοστό (80%) των απο-
φοίτων του που έχει απορροφηθεί στην αγορά 
εργασίας. Ήταν το πρώτο κολλέγιο στην Ελλά-
δα που εισήγαγε σπουδές στη διοίκηση επιχει-
ρήσεων και στα ναυτιλιακά και το πρώτο διε-
θνές κολλέγιο με παραρτήματα στη Ρώμη και 
στη Γενεύη. Σήμερα εισάγει νέες ειδικότητες 
και πρωτοπορεί με νέες συνεργασίες, ένα νέο 
επιχειρηματικό συμβούλιο με τις πλέον εξέ-
χουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού 
κόσμου και προγράμματα σπουδών με άμεση 
σύνδεση και απήχηση στην αγορά εργασίας. 

ATHENS TECH COLLEGE 
Τατοΐου 2 & Όθωνος 77, Κηφισιά, 210 8088008-9, 
www.athtech.gr 

Το ΒCA College, ένα από τα μεγαλύτερα κολλέ-
για βρετανικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ο 
όμιλος Intracom, ένας από τους μεγαλύτερους 
πολυεθνικούς ομίλους εξειδικευμένων τεχνολο-
γικών λύσεων και υπηρεσιών, δημιούργησαν το 
Athens Tech College, με στόχο την άμεση σύνδε-
ση της τεχνολογίας με την επιχειρηματικότητα. 
Το Athens Tech College είναι ένα νέο κολλέγιο 
στους τομείς της τεχνολογίας, καινοτομίας και 
πληροφορικής, το οποίο προσφέρει πτυχίο από 
το πανεπιστήμιο του Sheffield, ενός εκ των 10 
καλύτερων βρετανικών πανεπιστημίων. Τα προ-
γράμματα σπουδών που θα προσφέρονται είναι: 
Bachelor in Computer Science (πληροφορική) και 
Master in Management of Business, Innovation 
and Technology, ενός πολύ επιτυχημένου προ-
γράμματος του Athens Information Technology 
(ΑΙΤ) του ομίλου Intracom, με ευρεία απήχηση σε 
στελέχη επιχειρήσεων. Τον Ιανουάριο θα προ-
στεθεί και ένα εξαιρετικό πρόγραμμα καινοτομί-

ΟδηγΟς 
ςπΟυδών II 
Ποια είναι τα γνωστικά αντικεί-
μενα με τη μεγαλύτερη αντα-
πόκριση στην αγορά εργασίας; 
Ποιες είναι οι γλώσσες που θα 
πρέπει να μιλάς ώστε να είσαι 
ανταγωνιστική/ός στο εργασι-
ακό περιβάλλον; Θα είναι το 
πτυχίο σου αναγνωρισμένο; Η 
ATHENS VOICE σου συστήνει τα 
πλέον αξιόπιστα ΙΕΚ, Κολλέγια 
και Σχολές για να πάρεις τις α-
παντήσεις που χρειάζεσαι. 

At
he
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 te

ch
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e Πείτε μας πρώτα απ’ όλα πώς προέκυψε η ίδρυση 
του Athens Tech College και από πότε ξεκινάει η λει-
τουργία του. Διανύουμε μια περίοδο της παγκόσμιας 
οικονομίας όπου οι συνεργασίες μεταξύ οργανισμών 
οι οποίοι μοιράζονται κοινές αξίες και οράματα όχι 
μόνο ενθαρρύνονται, αλλά και αποτελούν μονόδρο-
μο. To BCA, ως το παλαιότερο κολλέγιο οικονομικών 
σπουδών, και η ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ως ένα από τα μεγαλύτε-
ρα ιδρύματα της Ευρώπης στους τομείς της υψηλής 
τεχνολογίας και της καινοτομίας, θα ενώσουν τις δυ-
νάμεις τους προσφέροντας τα εγκυρότερα προγράμ-
ματα σπουδών. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μία από τις 
σημαντικότερες συνεργασίες στο χώρο της εκπαί-
δευσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, 
και οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. 

Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις των σπουδών; 
Υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα; Θα υπάρχουν προ-
πτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα; Το ATHENS 
TECH είναι ένα νέο κολλέγιο στους τομείς της τεχνο-
λογίας, καινοτομίας και πληροφορικής, το οποίο προ-
σφέρει πτυχίο από το πανεπιστήμιο του Sheffield, ενός 
εκ των 10 καλύτερων βρετανικών πανεπιστημίων. Τα 
προγράμματα σπουδών που θα προσφέρονται θα εί-
ναι bachelors in Computer Science (πληροφορική ) και 
masters in Management of Business, Innovation and 
Technology, ενός πολύ επιτυχημένου προγράμματος 
του AIT με ευρεία απήχηση σε στελέχη επιχειρήσεων. 

Το βασικό που εξετάζει στις μέρες μας ένας υπο-
ψήφιος σπουδαστής είναι το αν οι σπουδές του θα 
τον βοηθήσουν στην επαγγελματική του αποκα-
τάσταση, αν θα καταφέρει να βρει δουλειά. Πώς 
συνδέονται οι σπουδές στο Athens Tech College με 
την αγορά εργασίας;  Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
έχουν ως στόχο να διευρύνουν τους ορίζοντες της 
σκέψης των φοιτητών τους και να τους παράσχουν τα 
καλύτερα δυνατά εφόδια για να εισέλθουν στην αγο-
ρά εργασίας όσο τo δυνατόν καλύτερα προετοιμασμέ-
νοι. To Athens Tech δημιουργήθηκε από δύο ιστορικά 
κολλέγια της Ελλάδας, έναν από τους μεγαλύτερους 
επιχειρηματικούς ομίλους, την ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ενώ έχει τη 
σφραγίδα ενός εκ των 100 καλύτερων πανεπιστήμιων 
του κόσμου. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών 
εύρεσης νέων θέσεων στην αγορά εργασίας και για 
αυτό το λόγο επιλέξαμε να προσφέρουμε συγκεκρι-
μένες ειδικότητες με απήχηση στην αγορά εργασίας, 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρέχο-
ντας ένα πτυχίο «διαβατήριο» για εργασία σε όλο τον 
κόσμο. Ας μην ξεχνάμε ότι διανύουμε τον αιώνα της 
τεχνολογικής επανάστασης και ειδικότητες που σχετί-
ζονται με την τεχνολογία θα έχουν όλο και περισσότε-
ρη απήχηση στην αγορά εργασίας. 

Μετά τις σπουδές; Θα συνεχίσει να υπάρχει κάποιου 
είδους υποστήριξη από το κολλέγιο; Στο κολλέγιο 
υπάρχει ένα πολύ καλά οργανωμένο γραφείο διασύν-
δεσης, στο οποίο οι φοιτητές από τον πρώτο τους 
κιόλας χρόνο σπουδών θα έχουν τη δυνατότητα να 
απευθύνονται για θέσεις πρακτικής εργασίας. Επιπλέ-
ον, το Athens Tech έχει μία σειρά από πολύ σημαντικές 
εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας, οι οποίες στη-
ρίζουν έμπρακτα το έργο του. 

Σκοπεύετε να εντάξετε και ένα μάθημα που αφο-
ρά στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, σε 
μια περίοδο που πολλά συζητούνται όσον αφορά 
την επιχειρηματικότητα των νέων. Δηλαδή, θα εκ-
παιδεύετε νέους επιχειρηματίες; Το ίδιο το Athens 
Tech είναι ένα ζωντανό παράδειγμα καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. Είναι η πρώτη σύμπραξη στην 
Ελλάδα κολεγίου και τεχνολογικού και επιχειρηματι-
κού ομίλου, με στόχο να εκπαιδεύσει νέους φοιτητές 
και επίδοξους επιχειρηματίες στην πληροφορική και 
την τεχνολογία, παντρεύοντάς τη με συγκεκριμένες 
γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Στο 
Athens Tech θα λειτουργεί επίσης πρότυπο ερευνητι-
κό εργαστήριο τρισδιάστατης εκτύπωσης, ούτως ώ-
στε επιχειρηματικές ιδέες να έχουν τη δυνατότητα να 
μετουσιωθούν σε πραγματικά εφαρμόσιμα προϊόντα. 
Εξάλλου η επιχειρηματικότητα πλέον περνάει μέσω 
της χρήσης της τεχνολογίας. 

Το Athens Tech College συνεργάζεται με το πανε-
πιστήμιο του Sheffield. Ποια είναι τα πλεονεκτή-
ματα που προκύπτουν από αυτή τη συνεργασία;  Η 
επιλογή του University of Sheffield προέκυψε από το 
γεγονός ότι το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο βρίσκεται 
εντός των πρώτων 6 καλύτερων βρετανικών πανε-
πιστημίων στον τομέα της πληροφορικής και ειδικο-
τήτων που σχετίζονται με την τεχνολογία. Επιπλέον 
το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο αποτελεί την καλύτε-
ρη ακαδημαϊκή συνεργασία που έχει σημειωθεί ποτέ 
στην Αθήνα. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το ακριβές 
πτυχίο του πανεπιστημίου. ●

Athens Tech 
College: Τατοΐου 
2 & Όθωνος 77, 
Κηφισιά, 210 
8088008-9, 
www.athtech.gr 

Εξειδίκευση στην τεχνολογία, 
την καινοτομία και την πλη-
ροφορική, με τη συνεργασία 
της ΙΝΤΡΑΚΟΜ και του BCA. 
Ο Χάρης Δασκαλάκης, 
Executive Director του Athens 
Tech College, απαντά στις  
ερωτήσεις της ATHENS VOICE.
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ας και επιχειρηματικότητας. Με ολιγομελή τμή-

ματα σπουδών, σε ένα χώρο που διαθέτει τα τε-

λευταία προγράμματα λογισμικού, βιβλιοθήκες 

σχεδιασμένες με στόχο την προσωπική έρευνα 

του φοιτητή, καθώς και χώρους καινοτομίας ό-

που οι φοιτητές θα μπορούν να δοκιμάζουν τις 

ιδέες τους μέσω εκτυπωτών τριών διαστάσεων.   

AMC / Μητροπολιτικό Κολλέγιο
Αθήνα: Σωρού 74, Μαρούσι / Πειραιάς: Φίλωνος 
& Σωτήρος 1Α (ενιαίο τηλ. για Αθήνα-Πειραιά: 
210 6199891) / Θεσσαλονίκη: Βενιζέλου 14, 2310 
241010, www.metropolitan.edu.gr 

Προσφέρει μια σειρά από πιστοποιημένα προ-

γράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών που καλύπτουν σύγχρονα επιστη-

μονικά πεδία και ανταποκρίνονται στις απαιτή-

σεις της αγοράς εργασίας, ενώ το Συμβούλιο 

Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

(ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας εξέδωσε τις 

πρώτες αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελμα-

τικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών των α-

ποφοίτων του. Μεταξύ άλλων αναγνωρίστηκε 

η επαγγελματική ισοδυναμία στους κλάδους 

σπουδών οικονομίας-διοίκησης, ειδικής αγω-

γής, λογοθεραπείας και φυσικοθεραπείας, ενώ 

αναμένονται σχετικές αποφάσεις και για άλ-

λους κλάδους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης. Έτσι, ακολουθώντας την προβλεπό-

μενη από το νόμο διαδικασία, οι απόφοιτοι του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποκτούν ανα-

γνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας των 

πτυχίων τους με τους αντίστοιχους τίτλους 

σπουδών των δημόσιων ελληνικών ΑΕΙ.

CITY UNITY COLLEGE
Καρύτση 1 & Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα, 210 3243221 
/ Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 211 7109150 / Ποσειδώ-
νος 70, Γλυφάδα, 210 8983022, www.cityu.gr

Προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

προγράμματα σε επιχειρησιακές σπουδές, ψυ-

χολογία, πληροφορική, ξενοδοχειακές και του-

ριστικές σπουδές, μετάφραση, διερμηνεία και 

διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία και κοινωνικά δί-

κτυα, θεολογία, φυσική αγωγή και αθλητισμός, 

με δεκάδες επιμέρους σύγχρονες ειδικότητες, 

ενώ ο τρόπος φοίτησης (full time, part time ή 

distance learning) επιλέγεται από το φοιτητή, α-

νάλογα με τις ανάγκες του. Το City Unity College 

είναι μέλος ενός διεθνούς δικτύου ανταλλαγής 

φοιτητών από πανεπιστήμια των ΗΠΑ, του Με-

ξικού, της Ευρώπης και της Ασίας, που δίνει τη 

δυνατότητα μετακίνησης στα παραρτήματα 

του πανεπιστημίου σε όλο το κόσμο, ενώ δια-

θέτει φοιτητική εστία για τους σπουδαστές που 

προέρχονται από την περιφέρεια.  

DEREE - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 210 6009800, 
 www.acg.edu 

To Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος διοργανώνει 

για ακόμη μία χρονιά τα Alumni Achievement 

Awards, μία τιμητική εκδήλωση που θα διε-

ξαχθεί στις 12/9 (20.00), στο ανοιχτό θέατρο 

«Irene Bailey» του κολεγίου στην Αγία Παρα-

σκευή. Με τίτλο «Supporting Excellence», η 

εκδήλωση έχει σκοπό να αναγνωρίσει τα επι-

τεύγματα των αποφοίτων του κολλεγίου αλλά 

και να υποστηρίξει το ταμείο υποτροφιών του. 

Θα βραβευθούν 10 απόφοιτοι του PIERCE, του 

DEREE και του ALBA που έχουν διακριθεί σε δι-

άφορους τομείς, όπως η επιχειρηματικότητα, 

οι επιστήμες, ο πολιτισμός και η φιλανθρωπία. 

Ανάμεσα στους αποφοίτους που θα βραβευ-

θούν συγκαταλέγονται η Μαριάννα Βαρδι-

νογιάννη, πρόεδρος του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, 

η Ουρανία Κλη-Εφραίμογλου του Ιδρύματος 

Μείζονος Ελληνισμού και ο γνωστός Ελληνο-

αμερικανός επιχειρηματίας και φιλάνθρω-

πος George D. Behrakis. Το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος θα βραβευθεί για τη συνεισφορά 

του στον τομέα της εκπαίδευσης.

ALBA 
Ξενίας 6-8, Αθήνα, 210 8964531, www.alba.edu.gr 

Το ALBA Graduate Business School at The 

American College of Greece λειτουργεί ως ένας 

ανεξάρτητος μη κρατικός, μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της ΕΕΔΕ 

και του ΕΒΕΑ, προσφέροντας τα εξής μεταπτυ-

χιακά προγράμματα: Executive MBA, The ALBA 

MBA, MBA in Banking (υπό την αιγίδα της Ελλη-

νικής Ένωσης Τραπεζών), MBA in Shipping, MSc 

in Shipping Management, MSc in International 

Shipping and Finance, MSc in Marketing, MSc 

in International Business and Management, 

MSc in Entrepreneurship, MSc in Strategic 

HRM, MSc in Business for Lawyers, Double 

Masters for Lawyers, MSc in Finance, MSc in Risk 

Management, MSc in Tourism Management. 

Προσφέρει, επίσης, και κάποιες υποτροφίες. 

IST COLLEGE 
Πειραιώς 72, Μαρούσι, 800 11 93000, www.ist.edu.gr

Το IST College στεγάζεται σε ένα κτίριο διεθνών 

προδιαγραφών, συνολικής επιφάνειας 9.500 

τ.μ., ειδικά κατασκευασμένο για τη λειτουργία 

Ε κ π α ί δ Ε υ σ η
UKFC 

Προετοιμασία για 

σπουδές στην Αγγλία 

Μάθιου Μάκκα 1 & Ερυθρού Σταυρού 3, Αμπε-

λόκηποι, 210 6916990, www.ukfc.gr 

Το UKFC Foundation Course of Athens προε-

τοιμάζει τους σπουδαστές του για εισαγωγή 

σε πανεπιστήμια της Βρετανίας προς όλες τις 

ειδικότητες (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά). 

Κάθε πρόγραμμα σπουδών σχεδιάζεται προ-

σεκτικά για να επικεντρωθεί στις ακαδημαϊκές 

περιοχές που είναι περισσότερο χρήσιμες για 

κάθε επιλογή των σπουδαστών. Παράλληλα, 

δίνει πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση κατοικί-

ας/φοιτητικής εστίας, εξασφαλίζοντας θέση 

για τους σπουδαστές σε όλες τις πόλεις της 

Βρετανίας, ενώ παρέχει συνεχή υπο-

στήριξη σε όλη τη διάρκεια των 

σπουδών τους.
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ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημια-

κού επιπέδου και προσφέρει προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε συ-

νεργασία με φημισμένα πανεπιστήμια του εξω-

τερικού, σε τρεις ευρείς ακαδημαϊκούς τομείς: 

τις επιχειρησιακές & οικονομικές επιστήμες, την 

επιστήμη υπολογιστών - πληροφορική και τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες & επιστήμες υγείας. 

Στους ίδιους τομείς σπουδών προσφέρει ευέ-

λικτα Supported Distance Learning προγράμμα-

τα, διετή προγράμματα επαγγελματικής κατάρ-

τισης & εξειδίκευσης, καθώς και σεμινάρια και 

επιμορφωτικά προγράμματα διά βίου μάθησης. 

NEW YORK COLLEGE 
Αμαλίας 38, 210 3225961, www.nyc.gr

Προσφέρει υψηλής ποιότητας πολυπολιτισμι-

κή εκπαίδευση μέσω των ακαδημαϊκών του 

συνεργασιών με φημισμένα αμερικανικά και 

ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, σε προπαρασκευ-

αστικά, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προ-

γράμματα, σε τομείς όπως: διοίκηση επιχειρή-

σεων, πληροφορική, ανθρωπιστικές και κοινω-

νικές επιστήμες, επιστήμες υγείας, τουριστικές 

επιστήμες, ναυτιλιακά. Στις 11/9 διοργανώνει 

ημερίδα (10.00-19.00) στο Βρετανικό Συμβού-

λιο Αθήνας (Πλατεία Κολωνακίου 17), με σκοπό 

την ενημέρωση για τα πτυχία των συνεργαζό-

μενων βρετανικών πανεπιστημίων με σπουδές 

εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK 
Γραφείο Αθήνας: Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζό-
γλου, 5ος όροφος, 210 3311288, www.frederick.ac.cy 

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα με-

γαλύτερα πανεπιστήμια στη Κύπρο με ιστορία 

σχεδόν 50 χρόνων. Είναι αναγνωρισμένο από 

τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΙ 

και προσφέρει 60 προγράμματα σπουδών σε 

πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επί-

πεδο με μεγάλο εύρος επιλογών στους ενδια-

φερόμενους φοιτητές. Το Frederick διαθέτει 

τη μεγαλύτερη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύ-

προ. Η Σχολή Οικονομικών προσφέρει τα μόνα 

αξιολογημένα προγράμματα στα ναυτιλιακά. 

Στη Σχολή Επιστημών Υγείας λειτούργησε το 

πρώτο τμήμα φαρμακευτικής στην Κύπρο. Δια-

θέτει την πιο καταξιωμένη Σχολή Αρχιτεκτονι-

κής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με 101 

βραβεία και διακρίσεις. Η Σχολή Επιστημών της 

Αγωγής, προσφέρει πτυχιακά προγράμματα 

και εξειδικευμένα μεταπτυχιακά. Τέλος, στη 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών προσφέρο-

νται προγράμματα στη δημοσιογραφία, την 

κοινωνική εργασία, και Πτυχίο Νομικής. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
210 3689396, 210 3689383, elearn.elke.uoa.gr/
elearn, iesoel@elke.uoa.gr

Εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της 

λογιστικής, της ελεγκτικής, της νομοθεσίας, 

της φορολογίας, των χρηματοοικονομικών, 

της τραπεζικής, της διοίκησης και των επενδύ-

σεων προσφέρουν το Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Ινστιτού-

το Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ). Η επιτυχής ολοκλήρωση 

των προγραμμάτων οδηγεί σε «Professional 

C er t i f i c at e»  ή  «Ad v an c e d  P rofe s si o n al 

Certificate» στο εκπαιδευτικό αντικείμενο που 

επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι και αποκτώνται 

εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορούν οι 

συμμετέχοντες να απασχοληθούν σε λογιστι-

κά γραφεία, επιχειρήσεις, τράπεζες, επενδυτι-

κούς οργανισμούς, συμβουλευτικές επιχειρή-

σεις κ.ά. Η διδασκαλία γίνεται σε μεικτή μορφή 

(εξ αποστάσεως και διά ζώσης), ενώ για συμμε-

τέχοντες εκτός Αττικής προσφέρεται η δυνα-

τότητα παρακολούθησης των διά ζώσης μαθη-

μάτων μέσω live streaming. Παρέχεται επίσης 

η δυνατότητα επιδότησης των προγραμμάτων 

από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%). 

Ι Ε Κ 

ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ 
Αθήνα: Κοδριγκτώνος 16, Πειραιάς: Φίλωνος 67 & 
Σωτ. Διός 1 (ενιαίο τηλ. 210 8224074) / Θεσσαλονί-
κη: Τσιμισκή 14, 2310 260200,  www.iek-akmi.edu.gr

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και καινοτό-

μα προγράμματα σπουδών προσφέρει το ΙΙΕΚ 

ΑΚΜΗ, το οποίο βρίσκεται πολύ ψηλά στην ε-

παγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων 

του, ενώ έχει ανακηρυχθεί ως ένα από τα επτά 

καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης. To IΙEK 

AKMH προσφέρει σπουδές σε τομείς όπως: οι-

κονομία & διοίκηση, ναυτιλία-τουρισμός, επισι-

τισμός, επαγγέλματα υγείας, Η/Υ & νέες τεχνο-

λογίες, τεχνικά επαγγέλματα, beauty-fashion, 

παιδαγωγικές σπουδές, media & sports, sound 

& music, οπτικοακουστικά – τέχνη, art & design, 

σε 81 σύγχρονες ειδικότητες. Η επιτυχής ολο-

κλήρωση των σπουδών στο ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ οδηγεί 

στην απόκτηση κρατικού διπλώματος. Πα-

ράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα συνέχισης 

των σπουδών τους στο AKMI METROPOLITAN 

COLLEGE, με στόχο την απόκτηση πτυχίου 

Bachelor σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών. 

Το AMC είναι αναγνωρισμένο από το κράτος και 

συνεργάζεται με μεγάλα δημόσια βρετανικά 

πανεπιστήμια, τα οποία απονέμουν απευθείας 

τα αντίστοιχα πτυχία. 

Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ
Ιουλιανού 33 & Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αθήνα, 210 8225983 
/ Ερμού 45, πλ. Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη,  
2310 226318, www.delta-iek.gr

Με 44 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει προγράμ-

ματα σπουδών στα πιο περιζήτητα επαγγέλ-

ματα, όπως πληροφορική, μηχανολογία, ηλε-

κτρολογία, ηλεκτρονικά, οικονομία & διοίκη-

ση, επαγγέλματα μόδας & ομορφιάς, μουσική 

τεχνολογία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγ-

γέλματα υγείας & κοινωνικών υπηρεσιών, ΜΜΕ 

κ.ά., που οδηγούν σε αναγνωρισμένο κρατικό 

δίπλωμα. Με δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσ-

σών και ECDL και συνεχή σεμιναριακά προγράμ-

ματα επιμόρφωσης και γραφείο σταδιοδρομίας 

που συμβουλεύει ατομικά τον κάθε σπουδαστή, 

προετοιμάζει για την προσωπική συνέντευξη, 

εντοπίζει και προτείνει θέσεις εργασίας. 

Ι.ΙΕΚ ΣΒΙΕ 
Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου) 7,  
210 3232323, www.sbie.edu.gr 

Η πρώτη σχολή επαγγελμάτων υγείας στην 

Ελλάδα, με εμπειρία 45 χρόνων. Με σύγχρονες 

εγκαταστάσεις 4.500 τ.μ. και πλήρως εξοπλι-

σμένους χώρους διδασκαλίας, θα διδαχθείτε 

τις πλέον περιζήτητες ειδικότητες υγείας, ό-

πως: βοηθός φαρμακείου, νοσηλευτικής & μαι-

Ε κ π α ί δ Ε υ σ η

MEDITERRANEAN COLLEGE 
Aθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 210 

8899600 / Θεσσαλονίκη: Βαλαωρίτου 9, 

2310 287779, www.medcollege.edu.gr 

Παρέχει 16 αναγνωρισμένα και 

πρόσφατα ανανεωμένα προπτυχι-

ακά και μεταπτυχιακά προγράμμα-

τα στους τομείς της διοίκησης επι-

χειρήσεων, πληροφορικής, ψυχο-

λογίας, παιδαγωγικών και μηχανι-

κών, που οδηγούν στην απόκτηση 

τίτλων ισοδύναμων επαγγελματικά 

με εκείνων των δημοσίων ΑΕΙ, ενώ 

συνεργάζεται με ένα από τα 50 κα-

λύτερα βρετανικά πανεπιστήμια, 

το University of Derby. Τα μαθήματα 

εστιάζουν στην επαγγελματική και 

προσωπική ανάπτυξη των φοιτη-

τών, ενώ οι υπηρεσίες υποστήρι-

ξης και  οι σύγχρονες υποδομές του  

περιλαμβάνουν: υπηρεσίες καριέ-

ρας - γραφείο εργασίας, προσωπι-

κό σύμβουλο-καθηγητή, γραφείο 

φοιτητικών θεμάτων & φοιτητική 

μέριμνα, τμήμα υποστήριξης στην 

αγγλική γλώσσα, υποτροφίες, βι-

βλιοθήκη κλασική και ηλεκτρονική, 

ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης 

- ηλεκτρονική τάξη, σύγχρονα ερ-

γαστήρια κ.ά. Το πρώτο έτος διδα-

σκαλίας γίνεται στα ελληνικά, ενώ 

διδάσκεται εντατικά η αγγλική, με 

έμφαση σε ειδικές ορολογίες. Open 

Day με ελεύθερη είσοδο στις 17/9 

(17.00), όπου θα έχετε την ευκαιρία 

να παρακολουθήσετε ένα πραγμα-

τικό μάθημα στην ειδικότητα της 

επιλογής σας.   
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ευτικής, ακτινολογίας & ραδιολογίας, ιατρικών 

εργαστηρίων, οπτικής & οπτομετρίας, οδοντι-

κής τεχνολογίας, φυσικοθεραπείας, στέλεχος 

διατροφής - διαιτολογίας, αισθητικής τέχνης & 

μακιγιάζ, βοηθός βρεφονηπιοκόμων. Με γρα-

φείο επαγγελματικού προσανατολισμού και 

σταδιοδρομίας, που αναλαμβάνει την προώ-

θηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 

Ξ Ε Ν Ε Σ  ΓΛ Ω Σ Σ Ε Σ 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Σίνα 31, 210 3398600, www.ifa.gr, ifa@ifa.gr 

Δεν χωρά αμφισβήτηση η ποιότητα που θα έ-

χουν οι σπουδές σας εδώ, καθώς το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Ελλάδας είναι η υπηρεσία Συνερ-

γασίας και Μορφωτικής Δράσης της πρεσβεί-

ας της Γαλλίας στην Ελλάδα ήδη από το 1907. 

Μαθήματα γαλλικής γλώσσας για όλα τα επί-

πεδα και όλες τις ηλικίες, καθώς επίσης επαγ-

γελματικές επιμορφώσεις αλλά και μαθήματα 

εξ αποστάσεως, με καθηγητές πλήρως εξοικει-

ωμένους με τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, 

προσφέρονται μαθήματα προετοιμασίας για 

την αναχώρηση στη Γαλλία και συμβουλευτική 

για σπουδές στη Γαλλία. 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Μασσαλίας 22, Αθήνα, 210 3680900 / Φράγκων 14, 
Θεσσαλονίκη, 2310 557600, www.hau.gr

Η Ελ ληνοαμερικανική Ένωση, με ηγετική 

θέση στο σχεδιασμό και την πραγματοποίη-

ση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, 

εξειδικεύεται στις ξένες γλώσσες, τη διοίκη-

ση επιχειρήσεων και τα πολιτιστικά θέματα, 

προσφέροντας περισσότερα από 60 προ-

γράμματα σε αυτούς τους τομείς. Όσον α-

φορά το πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας, 

παρέχει εκπαίδευση υψηλών προδια-

γραφών και πιστοποιημένης ποιότητας 

από το Commission on English Language 

Program Accreditation (CEA) και το δια-

πιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV 

HELLAS κατά ISO-9001. 

GOETHE INSTITUT ATHEN 
Ομήρου 14-16, 210 3661000,  
www.goethe.de/ins/gr/el/ath.html 

Mαθήματα γερμανικών αλλά και άμεση πρό-

σβαση στη γερμανική κουλτούρα και στο γερ-

μανικό πολιτισμό. Με δοκιμασμένες και συνε-

χώς εξελισσόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους, 

κανονικά και εντατικά τμήματα, για ενήλικες, 

εφήβους και παιδιά. Επίσης, διοργανώνονται 

ειδικά τμήματα για επιχειρήσεις, μικρές ομά-

δες ή και μεμονωμένα άτομα, ενώ το μάθημα 

μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως αλλά και online. 

Διαθέτει και μια πλούσια βιβλιοθήκη, με βασι-

κούς τομείς τη σύγχρονη γερμανόφωνη λο-

γοτεχνία και μουσική και τον γερμανικό πολιτι-

σμό. Οι ενδιαφερόμενοι μη χάσετε την έκθεση 

γερμανικών πανεπιστημίων στις 13 και 14/9 

(10.00-18.00). 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ 
Μητροπόλεως 23, 210 3634117,  
www.atenas.cervantes.es, cenate@cervantes.es

Ισπανικά από καθηγητές με μητρική γλώσσα 

τα ισπανικά, με ποικιλία μαθημάτων τόσο σε 

επίπεδα όσο και σε ύλη και διάρκεια δύο, τριών 

και τεσσάρων μηνών, με ειδικές προσφορές. 

Εκτός από τα γενικά τμήματα για ενήλικες, υ-

πάρχουν και ειδικά εργαστήρια πολιτισμού ό-

που τα μαθήματα εστιάζουν σε συγκεκριμένες 

πτυχές της γλώσσας, όπως συζήτηση, λογοτε-

χνία, λεξιλόγιο, γραμματική κ.ά. Οι εγγραφές 

για τα διπλώματα της ισπανικής ως ξένη γλώσ-

σα (DELE) θα συνεχίζονται έως τις 17/10 για την 

εξεταστική του Νοεμβρίου 2014. Γίνονται και 

ειδικά τμήματα επιμόρφωσης καθηγητών. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΠΟΥΣΚΙΝ
Φειδίου 18, 210 3302051, www.pushkin.gr

Διδασκαλία της ρωσικής σε όλες τις εκπαι-

δευτικές βαθμίδες και διεξαγωγή εξετάσεων 

πιστοποίησης της γλώσσας. Παράλληλα, δι-

οργανώνονται και σεμινάρια επιμορφωτικά, ει-

δικής ορολογίας και επιχειρηματικά, ενώ προ-

σφέρονται και μαθήματα από απόσταση μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-learning). Επίσης, 

συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια 

της Ρωσίας, προετοιμάζει τους σπουδαστές σε 

γλωσσικό επίπεδο και τους ενημερώνει για τις 

συνθήκες σπουδών στη χώρα. 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡΑΨΑ
800 11 47277, www.grapsa.edu.gr

Υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών 

σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ι-

σπανικά. Μέχρι σήμερα έχει διδάξει 60.000 

φοιτητές, εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσε-

ων. Τα μαθήματα είναι βιωματικά και «εμπλου-

τισμένα», ώστε να αξιοποιούν τα διαφορετι-

κά μαθησιακά στιλ των ανθρώπων (οπτικοί, 

ακουστικοί, κιναισθητικοί) και ο κάθε σπου-

δαστής να φτάνει στο στόχο του σε λιγότερο 

χρόνο. Με γραπτή εγγύηση απόκτησης πτυ-

χίου, 4.500 σπουδαστές κάθε χρόνο και πάνω 

από 1.000 επιτυχόντες στις εξετάσεις πτυχίων 

(Proficiency, Lower κ.λπ.). 

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 

ΑΚΤΟ 
Ευελπίδων 11Α, Πεδίον Άρεως, 210 5230130 / 
Πλατεία Κουμουνδούρου, 210 3238111 / 26ης 
Οκτωβρίου 38-40, 2310 221231, www.akto.gr | 
information@aktocollege.gr | www.facebook.
com/AKTOcollege

Από τα μεγαλύτερα κολλέγια τέχνης, design 

& media στη χώρα μας, με την επικύρωση 

του κρατικού βρετανικού πανεπισ τημίου 

Middlesex, προσφέρει προπτυχιακά και μετα-

πτυχιακά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο 

Bachelor of Arts Honours Degree και Master 

o Arts in Design. Θα επιλέξετε από τις ειδικό-

τητες: graphic design, interior architecture, 

product design, photography, fashion design, 

fine art & new media, animation & interactive 

media, sketch-comics-cartoon. Προσφέρει ε-

πίσης ευέλικτα προγράμματα σπουδών Open 

Learning και Distance Learning, καθώς και τις 

υπηρεσίες του γραφείου σταδιοδρομίας, ενώ 

αναγνωρίστηκε ως μία από τις 11 καλύτερες 

σχολές design διεθνώς για το έτος 2014. 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ 
Λ. Κατσώνη 26, Λυκαβηττός, 210 6442514, 
 www.vakalo.gr 

Ταχύρρυθμα εργαστηριακά σεμινάρια αρχι-

τεκτονικής εσωτερικού χώρου εγκαινιάζει το 

Κολλέγιο Βακαλό. Πρόκειται για τα σεμινάρια 

Σχεδιασμός Πολυχώρου - multispace design 

(15+15 εβδομάδων), το οποίο εστιάζει στη 

σύγχρονη τάση της αρχιτεκτονικής για μετα-

τροπή υφιστάμενων χώρων σε πολυχώρους 

Ε κ π α ί δ Ε υ σ η
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πολιτισμού, αναψυχής και εστίασης, 

Colour & Light in Space (12 εβδομά-

δων), που εξειδικεύεται στη θεωρη-

τική και εφαρμοσμένη μελέτη της 

δημιουργικής χρήσης του χρώματος 

και του φωτισμού στο χώρο, Low & 

No Budget Design (6 εβδομάδων), που 

παρουσιάζει το πώς ο ελάχιστος ή 

και μηδενικός προϋπολογισμός μπο-

ρεί να γίνει πηγή έμπνευσης για την 

παραγωγή χρηστικών αντικειμένων, 

Re:Design (6 εβδομάδων), που αφορά 

στον επανασχεδιασμό ενός προϊόντος 

βιομηχανικής παραγωγής σε νέο χρη-

στικό αντικείμενο. Επίσης, προσφέ-

ρεται και το Εργαστήριο Φωτογρα-

φίας (30 εβδομάδων), ενώ σύντομα 

θα λειτουργήσουν τα εργαστηριακά 

σεμινάρια Ψηφιακή Σχεδίαση (Digital/

Web Design), Γλυπτική Μινιατούρα και 

Portfolio Revision Workshop.  

NEW YORK ACTING STUDIO 
Μιαούλη 11, 3ος όρ., Ψυρρή, 210 3211445, 
www.newyorkactingstudio.gr 

Το ΝΥΑS εστιάζει στην ιδιαιτερότητα 

και την προσωπικότητα του κάθε μα-

θητή, όπου διακεκριμένοι καλλιτέχνες 

και καθηγητές από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό χρησιμοποιούν σύγχρονες 

μεθόδους μαθημάτων για υποκρι-

τική θεάτρου και κινηματογράφου 

(musical, theatre, physical theatre, 

μιμική, κίνηση, χορός, φωνητική, ορ-

θοφωνία). ΤΟ NYAS κάθε χρόνο πα-

ρουσιάζει τη δουλειά των μαθητών, 

ανεβάζοντας παραστάσεις στο τέλος 

της χρονιάς ενώπιον κοινού και καλε-

σμένων από το χώρο του θεάτρου και 

του κινηματογράφου. Οι εγγραφές έ-

χουν ήδη ξεκινήσει, ενώ νέα τμήματα 

σπουδών ανοίγουν διαρκώς. 

ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Πλατεία Αγ. Ασωμάτων 7, Θησείο, 210 
3243306, www.mikropolytexneio.gr 

Στις 15 Σεπτεμβρίου (στις 20.00) είναι 

η δεύτερη ημέρα παρουσίασης των 

νέων σεμιναρίων της σεζόν 2014-15, 

στην ταράτσα του Μικρού Πολυτε-

χνείου, από τους ίδιους τους ειση-

γητές των σεμιναρίων. Ανάμεσα στα 

ά λ λα, σ το Μικρό Πολυτε χ νείο θα 

πραγματοποιηθούν σεμινάρια και ερ-

γαστήρια δημιουργικής γραφής, στι-

χουργικής, υποκριτικής, ζωγραφικής, 

κόμικ, ραδιοφώνου, σκηνοθεσίας για 

παραγωγή ταινιών μικρού μήκους, 

ορθοφωνίας, από σημαντικούς δημι-

ουργούς. 

ΔΗΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ 
Ελευσινίων 11, Μεταξουργείο, 210 
5203562, www.dilos.gr 

Η Δήμητρα Χατούπη ίδρυσε το 2003 

τη σ χολή θεάτρου «Δήλος», προ-

σφέροντας μέχρι και σήμερα μια πο-

λύπλευρη γνώση σε ό,τι αφορά τις 

μεθόδους υποκριτικής και τα μέσα 

επικοινωνίας του ηθοποιού. Η σχολή, 

η οποία στεγάζεται σε ένα καλαίσθη-

το διώροφο κτίριο κοντά στο σταθμό 

του μετρό, πέρα από τον κύκλο των 

σταθερών της μαθημάτων, διοργα-

νώνει θεματικά σεμινάρια σε αντικεί-

μενα που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα 

με την υποκριτική τέχνη. 

VELLIOS SCHOOL OF ART
Γ΄ Σεπτεμβρίου 24, 210 5201730, 211 
8007775, www.velliosschoolofart.gr

Κέντρο διά βίου μάθησης με πιστο-

ποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και 

προγράμματα σε τομείς όπως ζωγρα-

φική και εφαρμογές, γραφιστική, αρ-

χιτεκτονική και διακόσμηση εσωτε-

ρικών χώρων, comics-cartoon, δημι-

ουργία και σχεδιασμός μόδας. Με ευ-

έλικτα προγράμματα σπουδών, όπως 

τα Open Learning (παρουσία 2 φορές/

εβδομάδα) και Distance Learning (1 

παρουσία/μήνα). Στην ακαδημαϊκή 

επιτροπή συμμετέχουν οι Δ. Αρβανί-

της, Β. Βέλλιος, Τ. Κατσουλίδης, Δ. Μυ-

ταράς, Γ. Τσεκλένης. Η σχολή δίνει την 

ευκαιρία σε 5 τυχερούς να κερδίσουν 

από μια υποτροφία στην ειδικότητα 

της επιλογής τους. Μπείτε στο www.

facebook.com/velliosschoolofart έως 

30/9 για να λάβετε μέρος στην κλή-

ρωση. 

POCKEtFLAT 
Πατησίων 299, 693 7382885, 213 0324265, 
stellamari2014.blogspot.gr, fb: Pocket 
Flat

Το PocketFlat και οι συνεργάτες του 

προτείνουν ένα επαγγελματικών προ-

διαγραφών πρόγραμμα σπουδών με 

δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων 

μαθημάτων, σε προσιτές τιμές. Διδά-

σκονται: υποκριτική, αρχαίο δράμα, χο-

ροθέατρο, φωνητική, χοροκίνηση κ.ά.

Κ Ο Σ Μ Η Μ Α

ΕΕΣ GALILEO 
Μιλτιάδου 11, 217 7020301, 
6992811251, www.galileo.edu.gr,  
fb: Ees Galileo

Στο EES Galileo θα διδαχθείτε τις τεχνι-

κές της αργυροχρυσοχοΐας. Τα προ-

γράμματα της σχολής διακρίνονται σε 

full time (μονοετές πλήρες πρόγραμ-

μα με καθημερινή φοίτηση), part time 

(εναλλακτικό πρόγραμμα σπουδών 

με φοίτηση από 1 έως 3 φορές την 

εβδομάδα) και σε ταχύρρυθμα προ-

γράμματα (με εντατική φοίτηση για 

την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής 

ενότητας σε λίγες ημέρες). Αναλυτι-

κές πληροφορίες για τις ώρες και τις 

ημέρες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της 

σχολής και στο fb. ●

Ε κ π α ί δ Ε υ σ η
παρΟυςιαςη

2η Έκθεση 
Απασχολησιμότητας από το 
Mediterranean College 

Ραντεβού 
με μια θέση 
εργασίας 

Σε μαθητές λυκείου, φοιτητές, ανέρ-
γους αλλά και εργαζόμενους απευ-
θύνεται η 2η Έκθεση Απασχολησι-
μότητας - «MC Employability Fair», 
που διοργανώνει το Mediterranean 
College την Τρίτη 23/9 (11.00-20.00), 
στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθη-
ναίων. 

Στην έκθεση, δεκάδες μεγάλες εται-
ρείες θα προσφέρουν θέσεις εργα-
σίας αλλά και πρακτικής άσκησης, 
καθώς και εξειδικευμένα σεμινάρια, 
σε ένα θεσμό (δεύτερος χρόνος φέ-
τος) που στοχεύει να φέρει σε επαφή 
τους νέους με δυνητικούς εργοδότες. 
Παράλληλα, θα λειτουργεί ένα CV 
Center, όπου θα παρέχονται πληρο-
φορίες για τη δημιουργία ελκυστι-
κών βιογραφικών, ενώ θα συλλέγο-
νται και βιογραφικά που θα παραδο-
θούν προς αξιολόγηση στις εταιρείες 
που θα συμμετέχουν. 

Η διοργάνωση της έκθεσης ε-
ντάσσεται στις δράσεις εταιρικής 
κοινωνικής υπευθυνότητας του 
Mediterranean College, ενώ η είσο-
δος θα είναι ελεύθερη. 

Μπορείτε να δείτε ποιες εταιρείες θα 
συμμετέχουν και περισσότερες πληρο-
φορίες στο www.employability.gr 
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Φίλιππος Πλιάτσικας  σελ. 38

INFO

LADY GAGA’S art RAVE 

the ARTROP ball, Ολυμπιακό 

Στάδιο. Οι πόρτες για τη συναυ-

λία ανοίγουν στις 18.30. Είσοδος: 

Vip: €115,5, Golden Standing: 

€104,5 (εξαντλημένα), Ζώνη Α: 

€82,5, Ζώνη Β: €71,5, Αρένα ορθί-

ων: €49,5, Ζώνη Γ: €49,5, Ζώνη Δ: 

€38,5. Τα Golden Standing είναι 

sold out. Προπώληση: Lavris.

gr και Γερμανός. Πληροφορίες 

και τηλεφωνικές πωλήσεις 

στο 210 8938138. Στις 

19/9.

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ 

φτάνει στην Αθήνα. Η παγκόσμια περιο-

δεία της ArtRave the ARTPOP ball κάνει 

σε μία περίπου εβδομάδα στάση και στη 

χώρα μας. Το stage του ΟΑΚΑ θα μεταμορ-

φωθεί σε ένα απέραντο catwalk. Δεκάδες 

κοστούμια που αλλάζουν επί σκηνής, φτε-

ρά, περούκες, πολλές περούκες, χορευτές, 

σε μια υπερπαραγωγή που έχει ταξιδέψει 

ήδη σε πολλές πόλεις του κόσμου.

 

5 πράγμάτά που πρέπέι νά 
ξέρέις γιά τη ςυνάυλιά
● Το stage της συναυλίας είναι η «Fat 
Lady», ένα από τα μεγαλύτερα στην 
Ευρώπη και στον κόσμο. Έχει 50 μέτρα 
μήκος, 31 μέτρα βάθος και 21 μέτρα ύ-
ψος, καλύπτοντας 2.000 τ.μ. Στο stage 
θα κρεμαστούν δύο γιγαντοοθόνες 
LED και επιπλέον 30 τόνοι μηχανημά-
των για τα ειδικά εφέ. 
● Τη Lady Gaga συνοδεύουν στη σκη-
νή 5 μουσικοί και 14 χορευτές.
● Μουσικά εστιάζει στο τέταρτο άλ-
μπουμ της «Artpop», που δίνει και το 
όνομα στην περιοδεία της. Καλύπτει 
περίπου τη μισή διάρκεια της 
συναυλίας, μοιράζοντας τον 
υπόλοιπο χρόνο σε όλες τις 
παλιότερες επιτυχίες της, 
καθώς το tracklist είναι 
γεμάτο από 24 τραγούδια. 
● Η Gaga συνηθίζει να 
έρχεται σε άμεση επαφή με 
το κοινό, οπότε μην εκπλα-
γείτε αν τη δείτε να βγάζει 
selfies με κάποιο φίλο σας 
στη σκηνή. «Αthens, how weird 
can you make us?»
● Oι αλλαγές των κοστουμιών μπορεί 
να γίνουν αποκαλυπτικές και είναι 
γνωστό πως η Μοther Monster δεν 
διστάζει να βρεθεί μισόγυμνη στη σκη-
νή. - Γ.Δ.

TO SUPPORT 
Tης ςυνάυλιάς
Ο Άλεξ Καββαδίας 

είναι ο νικητής 

του διαγωνισμού 

που θα ανοίξει τη 

συναυλία. Λίγες 

μέρες πριν την 

εμφάνισή του στη 

σκηνή της Lady 

Gaga, του ζητήσα-

με τις εντυπώσεις του: «Όταν ανακοινώ-

θηκε ο διαγωνισμός από το Jumping Fish 

της Cosmote, είπα γιατί όχι; Δεν περίμενα 

πως θα κερδίσω, αν και το ήθελα. Εκτιμώ 

όλους τους συμμετέχοντες και θεωρώ 

πως είχαμε ίσες πιθανότητες στη νίκη. 

Σίγουρα είμαι χαρούμενος, αλλά και άλλο 

τόσο αγχωμένος! Μετά από ώρες ατε-

λείωτου brainstorming καταλήξαμε σε 

ένα ιδιαίτερα προσεγμένο concept. Δεν 

θα αποκαλύψω λεπτομέρειες γιατί είναι 

έκπληξη!» 

Ο Άλεξ Καββαδίας στις 8 Σεπτεμβρίου  
κυκλοφόρησε το νέο του single «Hello»  
(Ammos Music). Photo: George Lathyris. 
Artwork: Dejan Rasic.

8 ημέρες μέχρι την εμφάνισή της 

LADY GAGA
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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

www.athensvoice.gr

τι παιζει στην αθηνα 

αυτη την εβΔομαΔα; 

«210 Guide», ένας πλήρης οδη-

γός με γκαλερί, θέατρα, σινεμά, 

εστιατόρια, bars και clubs. 

Άραγε η καθημερινότητά μας μοιάζει με αυτή των ζώων που φιλοξενούνται σε πάρκα; Τι σχέση έχει η ζωή μας με τη βιολο-
γική μας ύπαρξη; Το project-in-progress της Θεανώς Μεταξά, μια 5ωρη performance, κρύβει από πίσω μια… μεταφορά. 
Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μπορεί να ειδωθεί σαν μια αστική γειτονιά/πόλη. Έτσι πήρε τη θέση του εκεί ο «Κοινός Αστικός 
Άνθρωπος». «Ο χώρος που κινούνται τα ζώα σ’ ένα πάρκο» λέει η Θεανώ στην A.V., «μετατρέπει τη συμπεριφορά τους σε σχέση 
με αυτή που έχουν στο φυσικό περιβάλλον. Σε μια αντιπαραβολή με τα γειτονικά ζώα οι επισκέπτες θα δουν τη ζωή του Κοινού 
Αστικού Ανθρώπου και πώς οι ώρες που εργάζεται, κοιμάται, τρώει τον επηρεάζουν, πώς διαλέγει να επικοινωνεί με τους άλλους, 
πώς κινείται στο χώρο του. Οι συνθήκες της ζωής στην πόλη μάς αλλάζουν και μας βγάζουν από τη φυσική μας κατάσταση/θέση». 
Ένα χρόνο παρακολούθησε, μέσω internet, μαθήματα ζωολογίας, παρατήρησε τις συμπεριφορές των ζώων, «όχι όμως με 
σκοπό να βρω τις αντιστοιχίες με τον άνθρωπο. Αξίζει να σκεφτούμε πως πλέον στα πάρκα τα περισσότερα ζώα έρχονται ήδη από 
ζώα που ζουν μέσα σ’ αυτά». Στους επισκέπτες θα δίνεται ένα φυλλάδιο με την προτεινόμενη διαδρομή –από τον Λύγκα της 
Ερήμου στον Καπουτσίνο Λοφιοφόρο, τον Χερσαίο Βόα Μαδαγασκάρης και τον Λεμούριο Κάττα… πριν καταλήξουν στον… 
Κοινό Άνθρωπο (άραγε είδος προς εξαφάνιση;) Αναμφίβολα πρωτότυπη σύλληψη.   

14/9 (14.00-19.00). Παίζουν: Ευ. Θέου, Ε. Βεργέτη, Μ. Καραζήση, Ρ. Μανδηλάρη κ.ά. Είσοδος με το εισιτήριο του Αττικού Πάρκου. 

Προσοχή… 
ΆνθρωΠοσ

Κυρίες και κύριοι, ένα 
νέο απόκτημα 

μπορείτε να 
θαυμάσετε στο Αττι-

κό Ζωολογικό Πάρκο, 
τον «Κοινό Αστικό 

Άνθρωπο». 
Πλησιάστε,

δεν δαγκώνει… 
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

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

Κέντρο

AbreUvoir (LÕ)
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 210 7229106 
Παλιό,	αγαπημένο,	με	
γαλλική	κουζίνα,	κομψό-
τητα	και	στιλ,	έμαθε	στους	
Αθηναίους	τα	σαλιγκάρια	
μπουργκινιόν	και	το	φιλέτο	
σος	καφέ	ντε	Παρί.	Κα-
θημερινά	και	με	μενού	30	
ευρώ.	œœœ M

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ (ΤΟ) 
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 2, 
Ομόνοια, 210 3838485, Μητροπόλεως 34, 
Σύνταγμα, 210 3252688
Το	ιστορικό	εστιατόριο	
της	οδού	Σανταρόζα,	που	
μεταφέρθηκε	στην	οδό	
Θεμιστοκλέους,	απέκτησε	
πρόσφατα	το	μοντέρνο	
του	αδερφάκι	στη	Μη-
τροπόλεως.	Καλή	ελλη-
νική-μεσογειακή	κουζίνα	
και	όμορφο	περιβάλλον.	
Κυριακή	κλειστά.	œ

AΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Aκάμαντος & Aπ. Παύλου, Θησείο, 210 
3413795 Mε	θέα	στην	Aκρό-
πολη	και	κομψή	αισθητική.	
Ποικιλία	μεσογειακών	
προτάσεων	και	κρητικές	
πινελιές.	Aνοιχτό	από	τις	
8.00	το	πρωί.	œΚ Ξ A.V.

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 

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

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 
7210501, 6977 210501 Από	φέτος	
εντελώς	ανανεωμένο,	με	το	
νεαρό	και	ταλαντούχο	Περι-
κλή	Κοσκινά	στην	κουζίνα,	
με	διευρυμένο	μενού	και	
γεύσεις	από	όλη	την	Ελ-
λάδα	–και	αρκετά	κρητικά	
επίσης–,	με	ένα	κομμάτι	
ανοιχτής	κουζίνας	μέσα	στη	
σάλα	όπου	μαγειρεύονται	
διάφορα	νόστιμα	μπροστά	
σου	τύπου	μυρίζεις-	λιμπί-
ζεσαι-παραγγέλνεις,	αλλά	
και	αρκετά	«ωμά»	– βλέπε	
ψάρια	σε	εκδοχή	ελληνικού	
σούσι.	Κυριακή	κλειστά.		
œœ Μ A.V.

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

BALTHAZAR
Τσόχα 27 & Βουρνάζου, 210 6441215 	Το	
υπέροχο	νεοκλασικό	έχει	
καταπληκτική	διακόσμηση,	
μεσογειακή	κουζίνα	και	
δίνει	έμφαση	στα	κοκτέ-
ιλ	–	από	τον	βραβευμένο	
mixologist	Αλέξανδρο	
Γκικόπουλο.	Ανοιχτός	και	
ο	κήπος	για	καλοκαιρινές	
βραδιές	που	κρατούν	μέχρι	
αργά,	με	μουσικές	jazz,	
swing,	funk.	Μόνο	βράδυ,	
κλειστά	Κυρ.,	Δευτ.	œ	œ

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

BLACK DUCK 
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5-7, 
Αθήνα, 210 3252396		to	κατα-
πράσινο	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	

ΓΙΑ ΔΕΣ 
Χαλεπά 65, Άνω Πατήσια, 211 2140158 
Μια	μαμά	(Δέσποινα)	κι	
ένας	γιος	(Γιάννης	και	σεφ)	
άνοιξαν	αυτό	το	χαριτωμένο	
μεζεδοπωλείο	που	σερβί-
ρει	από	το	πρωί	προφέρο-
ντας	καφέ	Mokarico	και	
συνεχίζει	ως	αργά	το	βράδυ	
με	σπιτικούς	μεζέδες,ά-
φθονο	ποτό	και	κέρασμα	
γιαούρτι	με	χειροποίητο	
γλυκό	φράουλα.Εξαιρετικά	
χαμηλές	τιμές.	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.	

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

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

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

GALLO NERO (IL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. Park, Πεδίον 
Άρεως, 210 8894500	Φρέσκια	
ματιά	στην	ιταλική	κουζίνα	
από	τον	σεφ	Gianluca	
Barlucci.	Πίτσα	τραγανή	
και	σε	γεύσεις	που	δεν	
έχεις	φανταστεί	–	γλυκιά	
με	σοκολάτα	και	μασκαρ-
πόνε!	œœΜ

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 Γραμμά-
των & Τεχνών), 217 7071118	Στο	
καινούργιο	της	πόστο,	με	
δημιουργικά	πιάτα	του	
βραβευμένου	με	αστέρι	
Michelin	σεφ	Νίκου	Καρα-
θάνου.	Το	καλοκαίρι	στην	
ταράτσα	της	Στέγης,	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

KUZINA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 3240133 Στι-
λάτη	μοντέρνα	«ταβέρνα»	
με	fusion	πιάτα	από	τον	
Άρη	Τσανακλίδη.	Συνέχισε	
τη	βραδιά	μ’	ένα	ποτό	στην	
ταράτσα	και	με	συγκλονι-
στική	θέα	στην	Ακρόπολη	
και	το	Ναό	του	Ηφαίστου.	
œœ	 M Ξ

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,	γαλ-
λικά	γλυκά	και	πολλά	άλλα,	
στο	φούρνο	που	έχει	πια	
γίνει	το	meeting	point	της	
Πανεπιστημίου.	Σύντομα	
και	στην	Κηφισιά.	C

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

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟυ 
Αιόλου 68Α, 210 3226980 Ανοιχτό	
από	το	1898,	ξεκίνησε	
να	σερβίρει	πατσά	και	
βραστό	στους	εργάτες	
της	πρωινής	βάρδιας	
και	συνέχισε	γράφοντας	
ιστορία	στα	hangover	των	

party	animals	όλης	της	
πόλης.	tώρα	λειτουργεί	σε	
καινούργιο	χώρο.	Παρ.	και	
Σάβ.	ανοιχτό	24	ώρες.	œΜΞ

ΠΑΡΚΟ ΕΛΕυΘΕΡΙΑΣ
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευθερίας, 210 
7223784 Στέκι	για	πολιτικούς,	
δημοσιογράφους	και	φιλό-
τεχνους,	που	έρχονται	για	
να	τσιμπήσουν		κάτι	μετά	
από	την	έκθεση	στο	Κέντρο	
Τεχνών	ή	το	Μέγαρο,	μέσα	
στο	πράσινο	του	πάρκου.	
Ανοιχτό	από	το	πρωί	ως	αρ-
γά	το	βράδυ	με	μεσογειακή	
κουζίνα.	œœΜ			

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

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

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

POsTINO (IL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 3641414	
Γεύσεις	που	σε	στέλνουν	
κατευθείαν	στην	κατσαρόλα	
μιας	Ιταλίδας	μάμα.	Και	
παραδοσιακή	vineria	με	
αλλαντικά,	τυριά	και	κρασιά	
της	νότιας	Ιταλίας.	Ανοιχτά	
από	13.00.		œ œ Μ Ξ Κ

ROCK AND BALLs 
Βασιλικής 2 & Πλ. Αγ. Ειρήνης, 210 
3211112 Χώρος	με	βιομη-

 γεύση οδήγοσ
✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢

ΑσιΑτιΚή 
έβδομΑδΑ στΑ LidL 
Γεύσεις Ασίας αυτή την ε-
βδομάδα στα καταστήματα Lidl. Ανάμεστα σε άλλα θα βρείτε την παραδοσιακή 
μπίρα Asahi που συνοδεύει ιδανικά ασιατικά γεύματα, γλυκόξινη σάλτσα με λαχα-νικά, ιδανική για κοτόπουλο ή χοιρινό, σνακ γαρίδας με ελαφρώς καυτερή γεύση, ποικιλία από κροκέτες κοτόπουλου και spring rolls και άλλα. 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το κρητικό Φεστιβάλ τεχνών και πολιτισμού «Φεστιβαλάκι» δημιουρ-
γεί  στην «Τεχνόπολη» ένα πολυθέαμα τεχνών, γεύσεων και πολιτισμού από την Κρήτη και περισ-
σότερους από 150 καλεσμένους καλλιτέχνες. Μετά την περσινή γιορτή με Ψαραντώνη και Βασίλη 
Σκουλά, η αυθεντική Κρήτη θα ακουστεί με έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους βιολάτορες της 
Κρήτης, τον Αντώνη Μαρτσάκη, παρέα με τους Φραγκίσκο Μπαλτζάκη, Νίκο Μαρεντάκη και 
Κανάκη Κοζωνάκη, αλλά και έναν από τους κορυφαίους τραγουδιστές του νησιού, τον Βασίλη 
Σταυρακάκη, μαζί με τους Γιώργη Μανωλάκη, Ζαχαρία Σπυριδάκη και Αντώνη Σταυρακάκη. 
Εκτός από το μουσικό πρόγραμμα θα υπάρχουν προϊόντα Κρητικών παραγωγών και φυσικά κρη-
τική κουζίνα μέσα από ειδικά διαμορφωμένο εστιατόριο εντός της Τεχνόπολης σε επιμέλεια του 
κρητικού εστιατορίου «Τα Ρωμανάκια». Ακόμη μαντινάδες, χοροί, εκδόσεις, προβολές, διαλέξεις, 
φωτογραφική έκθεση, ενώ 37 εικαστικοί εικονοποιούν το έργο του Νίκου Καζαντζάκη που μετά 
από περιοδεία σε ολόκληρη την Κρήτη έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα.
Τεχνόπολη, Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3453548. Οι πόρτες ανοίγουν στις 17.00. Είσοδος €14, 16 ταμείο. Προπώ-
ληση: Public, Iανός, Παπασωτηρίου, Seven Spots, Reload Stores τηλ. στο 11876 και public.gr, viva.gr. Στις 12/9.

ΦεστιβαλάΚι

Η ΚΡΗΤΗ 
ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
Του ΓιώρΓου ΔηΜητρΑΚοπουλου

Ο Κώστας Σταυρακάκης, 
ψυχή της εκδήλωσης, 
μιλά για το ΦεστιβαλάΚι

πώς ξεκίνησε η ιδέα για το Φε-
στιβαλάΚι; Εντελώς φυσικά θα λέ-
γαμε, όσο φυσικά κάνεις κάτι που 

αγαπάς, μέσα από την ανάγκη να προστα-
τέψουμε, να αναδείξουμε και να μεταδώ-
σουμε την πολιτιστική δραστηριότητα του 
τόπου μας και όλα όσα για εμάς σημαίνουν 
αυθεντική Κρήτη. 

ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν την Κρήτη ένα τόσο ιδιαίτερο μέ-
ρος στην Ελλάδα; Γενικότερα η κουλτούρα της Κρήτης χαίρει ευρείας 
εκτίμησης τόσο για την αυθεντικότητά της όσο και για τον ιδιαίτερο χα-
ρακτήρα της που συνδυάζει το γλέντι, τη σοφία, τη λεβεντιά, το χιούμορ, 
την αρχεγονιά και εκείνη τη ζητούμενη στις μέρες μας απλότητα που σε 
παραπέμπει στην ουσία της ζωής. Όπως γράφει και ο Νίκος Καζαντζάκης: 
«Υπάρχει και κάτι άλλο στην Κρήτη, υπάρχει κάποια φλόγα, ας την πούμε 
ψυχή, κάτι πιο πάνω από τη ζωή κι από το θάνατο, που είναι δύσκολο να 
το ορίσεις, δηλαδή να το περιορίσεις. Υπάρχει αυτή η περηφάνεια, το 
πείσμα, η παλικαριά, η αψηφισιά και μαζί τους κάτι άλλο, ανέκφραστο κι 
αστάθμητο, που σε κάνει να χαίρεσαι που είσαι άνθρωπος». 

πόσο δημιουργική είναι η περίοδος της οργάνωσής του όλους αυτούς 
τους μήνες και πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για αυτό; Όταν κάνεις κάτι 
που αγαπάς και ιδιαίτερα όταν αυτό που κάνεις έχει μέσα του αληθινή 
ουσία και ανταπόκριση από τον κόσμο, δεν μπορεί παρά να είναι δημι-
ουργικό όση κούραση και αν συνεπάγεται. Πυρήνας της προσπάθειας 
είναι δύο ψυχές σε καθημερινή αλληλεπίδραση και διάλογο με δεκάδες 
συνεργάτες, και μια κοινότητα 60.000 φίλων στα social media που μας 
δίνουν κουράγιο και έμπνευση να προχωράμε.

Κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε; Ένα ευχαριστώ «από καρδιάς» 
στους μεγάλους μας χορηγους και ειδικά την μπίρα «ΑΛΦΑ» αλλά και 
όλους εκείνους (υποστηρικτές, media κ.λπ.) που σε δύσκολους καιρούς 
στηρίζουν πρώτα από όλα με την καρδιά τους και κατόπιν πρακτικά το 
όραμά μας για μια εμπειρία με ποιότητα, ουσία και αισθητική, 
που συνδυάζοντας το γλέντι με τη γνώση φιλοδοξεί να δώσει 
ερεθίσματα για ένα αύριο με περισσότερη αξία.

Aντώνης 
Μαρτσάκης 
 
«Ανεβαίνουμε στην 
Αθήνα με μουσική 
από τη δυτική Κρήτη 
και από όλο το μήκος 
του νησιού. Αυτός ο 
τόπος έχει ενέργεια 
η οποία εξωτερικεύ-
εται με τη μουσική, 
το χορό μας και τη 
φιλοξενία. Όλα αυτά 
γίνονται ένα και μας 
εκπροσωπούν σαν 
Κρητικούς. Μαζί με 
τους 3 μουσικούς 
μου χρησιμοποιούμε 
σχεδόν όλα τα όργα-
να που πλαισιώνουν 
την κρητική παρά-
δοση, από το βιολί 
και το μαντολίνο 
ως το λασιθιώτικο 
νταουλάκι, για να 
μεταφέρουμε όσο 
πιο αυθεντικά γίνεται 
τον κρητικό ήχο».
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χανικές	επιρροές,	στο	
μενού	πρωταγωνιστούν	οι…	
κεφτέδες	(φουρνιστοί	και	
όχι	τηγανητοί)	που	μπορείς	
να	συνδυάσεις	με	νόστιμες	
σαλτσούλες	και	αρκετές	
γαρνιτούρες.	hot	τα	παγωτά	
σε	σάντουιτς	(κι	εδώ	πολλοί	
συνδυασμοί),	καλές	τιμές,	
πολλή	νεολαία.	Μπάρα	με	
καλά	κοκτέιλ,	μουσικές,	τι	
άλλο,	ροκ…	œœ Μ

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	
αστέρι	Michelin.	Προ-
σελκύει	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	

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

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.	œ	Μ

νοτιΑ

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

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.	

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.

τΑβέρνέσ

24ΩPO (TO)
Λεωφ. Συγγρού 44, 210 9221159 Στον	
πλανήτη	φυσικά	«Kανείς	
δεν	κλείνει	μάτι».	Kαι	πα-
τσάς,	αλλά	όποιος	δεν	είναι	
του	σπορ	ας	δοκιμάσει	το	
κοκκινιστό	με	τις	πατάτες	
(1.000-θερμίδες-που-δεν-
καίγονται-ποτέ). 

ΚΑΠΠΑΡΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετράλωνα, 210 
3450288 Σπιτάκι	μικρό	στα	
Πετράλωνα,	με	νόστιμο	
φαγάκι	–	έξτρα	πόντος	
στο	κοκκινιστό.	Όλες	οι	
ηλικίες	κόσμου	και	ωραία	
βαβούρα.	œ

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.	

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

TEΛHΣ
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουνδούρου, 
210 3242775 
Εδώ	δεν	θα	φας	πόρτα,	
πλούσιοι	και	φτωχοί,	
τρέντηδες	και	μεροκαμα-
τιάρηδες,	θα	κάτσουν	δίπλα	
δίπλα	για	άπαιχτα	χοιρινά	
μπριζολάκια	-	πατάτα	-	
σαλάτα.	Ανοιχτό	από	το	με-
σημέρι,	ο	χαμός	γίνεται	το	
βράδυ,	όταν	μαζεύεται	όλη	
η	Αθήνα	μετά	τα	μπαρ.Γρή-
γορο,	νόστιμο,	χορταστικό,	
πάμφθηνο,	after.	●



              * ΑδιΑφορος

        ** Μέτριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέτιΚος

➜ makismilatos@gmail.com
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Μη χ άσεισ! Τους Zero-Zero ζωντανά σε 

ροκ μουσικές, στα εγκαίνια του 
cocktail café bar Sentral Square 
(Τηλέμαχου 2, Ίλιον, 211 4033663). 

Την Παρασκευή 12/9, στις 20.30.

μουσίκεσ σκηνές live του ΓιώρΓου ΔημηΤρακοΠουλου

άΝ CLUB 
Σολωμού 13-15, 210 
3305056 
11/9: Moon Duo. 12/9: 
The Big Nose Attack. 

ENZΖO DE CUBA 
αγ. Παρασκευής 72, Περι-
στέρι, 210 5782610  
Πέμ. Νoche Latino. 
Παρ.&Σάβ. Pedro 
Santana. κυρ. Salsa 
Dominicana. Δευτ. 
Βrasilian Party. Tρ. Todo 
Suave. Tετ. Los Locos.  
Club: Πέμ. Γυναικεία 
Υπόθεση. Παρ & Σάβ. 
Mainstream Nights.
Δευτ. Tριαντάφυλλος. 
Tρ. «Νοτική Βραδιά». Tετ. 
«Δύσκολη Νύχτα». Παρ. 
«Greek Style Edition». 
κυρ. «El Greco The Party».
 
 GAGARIN
λιοσίων 205, αττική 
13/9: Omar Souleyman.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ
ηλιούπολη  

14/9: Aλέκα Κανελ-
λίδου.

ΘεάΤΡΟ ΒΡάχΩΝ 
Βύρωνας, 210 7626438 
17/9:  Γιάννης Αγγελάκας.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 
κορυτσάς
17/9: Ν. Πορτοκάλογλου. 

ΘεάΤΡΟ ΠεΤΡάσ 
Πετρούπολη, 210 5012402 
17/9: Oρχήστρα Μίκης 
Θεοδωράκης, λάκης Χαλ-
κιάς, Γλυκερία.  
 
KATΡάΚειΟ ΘεάΤΡΟ 
ακροπόλεως & Νέστορος 
Νίκαια, 210 4278289 
17/9: Γιάννης Χαρούλης.

ΠΑΡΚΟ ΛΑΜΠΗΔΟΝΑΣ 
αγία Τριάδα, Bύρωνας
12-14/9: Djangofest με 
Diminuita, Gadjo Dilo κ.ά.

SIX DOGS 
Aβραμιώτου 6-8, 210 
3210510
12/9: Season Opening 
Night. 13&14/9: Μeet 
Market. 

STAGE VOLUME 1 
αγ. Ελεούσης 3, μοναστη-

ράκι, 210 3232132
13/9: Paradise Lost.

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ
 
HΡΩΔΕΙΟ  
μακρυγιάννη
11/9: Luz Casal. 12/9: 
Vanessa Mae. 13/9: Φίλιπ-
πος Πλιάτσικας & Φιλαρ-
μονική Πράγας.

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282000 
κηΠοΣ 16/9: Δώρος Δημο-
σθένους. 

NOMIΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Πανεπιστημίου 12, 210 
3610067 
11/9: Aδάμ Τσαρούχης. 
 
TEXNOΠOΛΗ 
Πειραιώς 100,210 3475518 
11/9: Ά. Πρωτοψάλτη, 
Ε. Αρβανιτάκη. 12/9: 
ΦεστιβαλάΚι. 13/9: 
Ηappy Festival// Club 
De Belugas, Gadjo Dilo, 
Penny & the Swingin’ Cats 
κ.ά. 15/9: Θ. Παπακων-
σταντίνου.

Ρομαντσο ΣΚΕΤΗ ΨΥΧΕΔΕΛΕΙΑ
Διήμερο φεστιβάλ της εγχώριας ψυχεδελικής σκηνής με ονόματα 
που δεν βλέπουμε εύκολα, όπως οι Βazooka και οι Chinese 
Basement. Mαζί με πολλά νέα psych, punk, garage, lo-fi σχήματα 
στο «ΨΧ» θα παίξουν οι BLML του Γιώργου καρανικόλα (Last Drive) 
με νέο υλικό και το side project του Prins Oby (Baby Guru). 

12/9: Noise Figures, Prins Obi & Dream Warriors, My Drunken Haze, 
Chinese Basement, Steams. 13/9: Bazooka, BLML, Circassian, Alien 
Mustangs, Acid Barretts.

Ρομάντσο, Aναξαγόρα 3-5, 216 7003325. Έναρξη 19.30. Είσοδος €8 ανά 
ημέρα. Στις 12&13/9.

CLUBBING

ΠΕΜΠΤΗ 11 Nitetoes, Jason 
Wasabi, Angel Stoxx  @ Island 
•Kafka @ Bootleg, Season 
Opening [Φανερωμένης 8, Χο-

λαργός] • ο George Fakinos στη 
νέα θεματική βραδιά «Disorder» 

@ Second Skin ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 
«Analogue» event με καλεσμένο τον 

Tommy 47 @ Maze  ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Βlend Techniques Festival με 
Richie Hawtin, Dubfire (Deep Dish), Gaizer, Matador, Fabio 
Florido @ Gazi Music Hall•Amateurboyz & Leon Segka @
μaze•«Νeedless» party με Chevy, Φανταστικοί Ήχοι, Βlue 
Lagoon, Zorz @ Some Bizzare •DJ Angelo & Da Mike @ 
Terraza •«Βatcave» με 8 DJs @ Death Disco•«Modulation» με 
τους Hendrik Vaak, George Apergis, Viki, BMSK @ Astron

Το ροκ είναι νεκρό (πάλι)
«Μεθοδικά αναζητούσα πιθανούς μάρτυρες της φυγής του νε-
κρού ροκ. Απέτυχα στο δισκάδικο, με τη δόνια Κόντσια, τη γυναί-
κα που καθάριζε τις σκάλες του κτιρίου, με τον Κινέζο του καφε-
νείου, και θριάμβευσα ρωτώντας τον Σαλούστιο, το μονόφθαλμο 
εφημεριδοπώλη της γωνίας. Το ροκ δεν έχει πεθάνει απλώς δεν 
κάνει πολύ θόρυβο, κάπου έχει λουφάξει…»
Ως βιβλίο θα μπορούσε να είναι το «Χωρίς αίσιο τέλος» του Πάκο 
Ιγνάσιο Τάιμπο ΙΙ απ’ όπου και το παραπάνω (παραποιημένο) από-
σπασμα. Ως ταινία θα ήταν: «Οι τρεις ταφές του ροκ» από τον Τόμι 
Λι Τζόουνς. Είναι απλώς μια κουβέντα που κάθε τόσο επανέρχε-
ται. Πρόσφατα ο Gene Simmons των Kiss δήλωσε πως «το ροκ εί-
ναι νεκρό». Το ’χουν πει κι άλλοι μουσικοί κατά καιρούς. Αναλυτές 
λένε πως το «ροκ πέθανε» επειδή οι δίσκοι του δεν εμφανίζονται 
στους καταλόγους των επιτυχιών. Από το δεν πουλάει πολύ μέχρι 
το πέθανε είναι τόσο μεγάλη απόσταση όσο της Aretha Franklin 
από τη Miley Cyrus, που είναι «συνάδελφοι» επειδή και οι δύο 
τραγουδάνε. 

Στα «απαγορευμένα ευαγγέ-
λια» της ποπ κουλτούρας μπο-
ρείς να διαβάσεις για τη νεκρα-
νάσταση του ροκ τουλάχιστον 
4-5 φορές. Ένα θαύμα, αν θες να 
πιστέψεις σε μια ρευστή, πολύ-
χρωμη, ανεκτική, θαυματουργή 
θρησκεία που δεν είναι «το όπιο 
των λαών», αν και δεν θα ’λεγε 
όχι σε λίγο όπιο ή έστω σε λίγο 
λιβάνι… Πέθανε το 1955 όταν 
οι μεγάλες εταιρείες, υποτασ-
σόμενες στο μακαρθικό πνεύμα 
της εποχής, προσπάθησαν να περιθωριοποιήσουν το «επικίνδυνο» 
rock ’n’ roll προωθώντας το (έλεος, αδέρφια) «calypso». Το κράτη-
σαν ζωντανό οι μικρές ανεξάρτητες εταιρείες. Το καλοκαίρι του 
’69 ξαναπέθανε στο Woodstock, γιατί έχασε την παρθενιά του, ή 
έστω μερικούς μήνες αργότερα στη συναυλία των Rolling Stones 
στο Altamont, γιατί πέρασε στην εγκληματικότητα καθώς οι Hell’s 
Angels σκότωσαν ένα νεαρό θεατή. Αναστήθηκε με την έκρηξη 
του punk και πέθανε ξανά όταν τα electropop συγκροτήματα του 
έλιωσαν το κεφάλι με ένα synth. Ο εκδικητικός Θεός της Παλαιάς 
Διαθήκης που τρέμει ο Nick Cave ζήτησε ανθρωποθυσία για να 
δώσει ξανά ζωή στο «νεκρό ροκ». Διαλέχτηκε ο Kurt Cobain, που 
εξετέλεσε άψογα το τραγικό μονόπρακτο. Στα 90s ήταν και πάλι 
«νεκρό», αυτή τη φορά από το life style, από το cocooning και τους 
γιάπηδες. Εδώ που τα λέμε, καλά έκανε. Ποιος μπορεί να αντέξει 
τόση σάχλα. Κοίτα τώρα ποιοι είναι οι καλύτεροι δίσκοι εκείνης της 
εποχής…

Μπορεί στις μέρες μας οι πωλήσεις να μην επιβεβαιώνουν ότι το 
ροκ είναι ζωντανό, αλλά εδώ και πολλά χρόνια οι μαζικές πωλή-
σεις (οποιουδήποτε προϊόντος) επιβεβαιώνουν ακριβώς το αντί-
θετο: Ότι αυτό που πουλιέται καλά συνήθως είναι ψόφιο. Και πώς 
μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι το ροκ είναι νεκρό την εποχή 
του Jack White, των Black Keys, των Arcade Fire, των Black Angels, 
των Thee Oh Sees, των My Bloody Valentine, των Swans, του Mark 
Lanegan, των Allah-Las, των Last Drive, των Callas ή των Baby 
Guru… (για να αναφέρω μόνο ελάχιστα ονόματα). Για επιμύθιο 
θα συνταχθώ με την άποψη του Jeff Tweedy (Wilco) που δήλωσε 
πρόσφατα: «Το rock ’n’ roll σαν μόδα και εμπορεύσιμο lifestyle πα-
ραπαίει. Υπάρχει όμως ένα μέρος του που είναι ακόμη ζωντανό και 
για μένα παραμένει υπαρκτό και απαράλλαχτο, καθώς περιστρέ-
φεται από την ίδια βασική αρχή, από την ίδια αξία: Να είσαι ΟΚ με 
αυτό που είσαι και να προσπαθείς διαρκώς να ενδυναμώνεις και να 
βελτιώνεις τον εαυτό σου».

VariousARTISTS
του μακη μηλαΤου

Πώς ξεκίνησε η ιδέα 
του «The Other Side 
of Greece»; Ταξίδεψε 
σε πολλές πόλεις της 
Ευρώπης πριν από ένα 
χρόνο περίπου. Κάθε 
φορά παρατηρούσα-
με με έκπληξη πως το 
μεγαλύτερο μέρος 
του κοινού δεν ήταν 
Έλληνες. Η διαδρο-
μή σε όλες αυτές τις 
χώρες άνοιξε νέους 
ορίζοντες και η παρά-
σταση κίνησε την πε-
ριέργεια μιας μεγάλης 
μερίδας κόσμου έξω 
από τα σύνορα της 
Ελλάδας. Κάπως έτσι 
ήρθε και η συνεργα-
σία με τη Φιλαρμονική 
της Πράγας, μία από 
τις σημαντικότερες 
ορχήστρες στον κό-
σμο. Μας άκουσε ο 
μαέστρος, ενδιαφέρ-
θηκε και φυσικά εί-
παμε ναι σε αυτή την 
πρόσκληση αλλά και 
πρόκληση. 

Τι ακριβώς θα πα-
ρ ο υ σ ι α σ τ ε ί  σ τ ο 
Ηρώδειο; 
Μια μουσική 
παράσταση 
που δημιουρ-

γήθηκε με απώτερο 
σκοπό να προβά λ-
λει την Ελλάδα της 
τέχνης, της σκέψης 
και του πολιτισμού, 
μια άλλη πλευρά της 
Ελλάδας όπως την έ-
χουμε εμείς στα μάτια 
μας, που επιβάλλεται 
να ξαναθυμηθούμε. 
Είναι μια παράσταση 
πολυσυλλεκτική με 
πολλές αγαπημένες 
με λωδίες, ποίηση, 
πολλούς φίλους που 
θα μοιραστούμε τη 
σκηνή και φυσικά τη 
Φιλαρμονική Ορχή-
στρα της Πράγας.

Ηρώδειο, π ληρ. 210 
7298930. Έναρξη 21.00. 
Είσοδος € 78, 63, 48, 35, 
25, 15, φοιτ., άνεργοι, 
ΑΜΕΑ. Προπώληση: 
Τicket Services, Πανεπι-
στημίου 39, Public, 210 
7234567. Στις 13/9. Συμ-
μετέχουν: Μπάμπης 
Στόκας, Liset Alea των 
Nouvelle Vague και ο 
ηθοποιός Αιμίλιος Χει-
λάκης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

O Φίλιππος Πλιάτσικας με αφορμή τη σύ-
μπραξή του με τη Φιλαρμονική της Πρά-
γας μιλά για τη συναυλία στο Ηρώδειο.

Όλη η συνέντευξη στο site 
www.athens voice.gr

Richie Hawtin

Chinese Basement
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Υ Πώς προέκυψε η παραγωγή 

που θα ανεβάσετε στο Ίδρυμα 
Μιχάλη Κακογιάννη; Η αγάπη 
μου για την κλασική μουσική εί-
ναι ενεργή από τη στιγμή που 
συναντήθηκα μαζί της, τη σπού-
δασα στην Αγγλία. Η καριέρα 
μου είναι στο μέταλ χώρο, αλλά 
από την εποχή των σπουδών 
μου είχα την επιθυμία ν’ ανεβά-
σω ένα δικό μου μουσικό έργο. 
Κάτι που θα ήταν εξολοκλήρου 
προσωπική δημιουργία. Περί-
μενα χρόνια να ζήσω αυτό που 
συμβαίνει τώρα. Θεωρώ πως 
έχω τριφτεί αρκετά με την κλα-
σική μουσική. Οι συνθέσεις των 
Septicflesh σε πολλά σημεία 
την περιέχουν. Εκτός απ’ όσα 
θ’ ανέβουν στο Ίδρυμα Μιχάλη 
Κακογιάννη αυτή την περίο-
δο, ενορχηστρώνω κομμάτια 
της μπάντας που αργότερα θα 
παραλάβει για να αποδώσει η 
Ορχήστρα της Πράγας. Όλα αυ-
τά με κρατούν σ’ επαφή με την 
αμιγώς κλασική μουσική. Α! και 
κάτι ακόμα. Αυτό το διάστημα 
θεωρώ πως κατάφερα να συ-
γκεντρώσω τους κατάλληλους 
συνεργάτες που θα μπορούσαν 
να με στηρίξουν στο εγχείρη-
μά μου. Η ώρα να παρουσιάσω 
μέρος του εαυτού μου που δεν 
είχε εκτεθεί ποτέ τόσο φανερά 
σ’ άλλο είδος μουσικής, εκτός 
μέταλ, έχει φτάσει. Επέλεξα το 
χώρο του Ιδρύματος γιατί είναι 
ιδανικός στην παρουσίαση πρά-
ξεων σύγχρονης μουσικής. 
Κ λασική μ ουσική.  Μέ τ α λ 
μουσική. Σύγχρονη μουσική. 
Χορευτική μουσική. Ηλεκτρο-
νική μουσική. Τζαζ μουσική. 
Σόουλ μουσική. Ανεξάρτητα 
από τα είδη, έχεις ποτέ σκε-
φτεί τι είναι, τελικά, μουσική; 
Το συναίσθημα που σου ξυπνά 
ο ήχος δεν μπορεί να το κάνει 
τίποτε άλλο. Για μένα μουσική 
είναι, κυριολεκτικά, τα πάντα. 
Ακόμα και εκείνα που ονομά-
ζουμε ανεπαίσθητα. 
Στο πρώτο έργο της παράστα-
σης «Random gebaut keeps 
an eye on the module guide» 
ο ντράμερ Φώτης Μπενάρντο 
καλείται να αυτοσχεδιάσει ή 
απλά να ερμηνεύσει μουσικό 
έργο γραμμένο για κρουστά;  
Ο Φώτης θα ερμηνεύσει μου-
σικό έργο γραμμένο με όρους 
κλασικής μουσικής. Δεν θα υ-
πάρχει καμία σχέση με τον αυ-
τοσχεδιασμό που συναντάμε 
στη μέταλ σκηνή. Αυτό είναι 
και το αξιοσημείωτο, ο Φώτης 
θα επιτελέσει ρόλο κλασικού 
κρουστού.
Στα έργα που θα αποδοθούν 
στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάν-
νη οι μουσικοί δεν θα έχουν 
περιθώρια αυτοσχεδιασμού; 
Εννοείται. Η πιστή ανάγνωση 
μιας παρτιτούρας δεν είναι πά-
ντα το ζητούμενο. Μ’ αρέσει 
η εικόνα των ανθρώπων που 
αποδίδουν με ελευθερία μου-
σικά έργα. Αυτοσ χεδιασμός 
είναι μια ενδόμυχη ανάγκη των 
μουσικών να επιστρέψουν στο 
έτος μηδέν της μουσικής. Στην 
περίοδο που δεν υπήρχαν νό-
τες και ο ήχος που «άφηναν» 

οι άνθρωποι ήταν μίμηση ήχων 
της φύσης. Ο αυτοσχεδιασμός 
εμπεριέχει την έννοια της επι-
στροφής γιατί απλά δεν επιδρά 
πάνω του η σκέψη. Σίγουρα με 
τον αυτοσχεδιασμό ενωνόμα-
στε με το χρονικό σημείο που α-
ναφέρεις, όπου η εκφορά ήχων 
ήταν αδύνατο να καταγραφεί. 
Τι είναι «Fosferatu»;  Ένα σκο-
τεινό έργο με φως. Ένα δια-
φορετικό φως από εκείνο που 
οι υπόλοιποι θεωρούμε πως 
«λάμπει», μεταφορικά φέρνει 
υγεία ή συγκεκριμένες ώρες 
λούζει κάθε γωνιά του πλανή-
τη. Αναφέρομαι στην επώαση 
του φωτός μέσα στη μήτρα των 
πολ λαπλών μορφών που το 
συνθέτουν. 
Οι άνθρωποι, γεννιόμαστε με 
ενοχές; Όχι, απλά γεννιόμαστε. 
Μας φορτώνουν με το «καλημέ-
ρα» τα πάντα.
Τι είναι θάνατος; Δεν μπορώ 
να το γνωρίζω. Ίσως είναι ο επί-
λογος των αισθήσεων. 
Τι είναι θεός; Δεν υπάρχει για 
μένα Θεός. 
Πώς συνάντησες την Ανδρο-
νίκη Σκουλά; Ψάχνοντας τρα-
γουδιστές για μια μπάντα, τους 
Chaostar. Από τη στιγμή που 
τραγούδησε στο στούντιο γνώ-
ριζα πως είχε όσα ήθελα για να 
ερμηνεύσει το «Fosferatu». Εί-
ναι ανοιχτόμυαλη, ένας ανθρώ-
πινος χαμαιλέοντας που κατα-
φέρνει να προσαρμόζεται σε 
καταστάσεις χωρίς να διαπραγ-
ματεύεται την προσωπικότητά 
του. Συχνά έχουμε εντάσεις. 
Είμαστε και οι δύο ισχυρογνώ-
μονες, αυτό όμως φρόν τισα 
σιγά-σιγά να το απολαμβάνω. 
Πιστεύω πως η Ανδρονίκη ερ-
μηνεύει πατώντας σε δικές της 
βεβαιότητες. Και είναι αυτές 
που της δίνουν αυτοπεποίθηση 
την ώρα της ερμηνείας. 
Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα 
έργα που θα παρουσιάσεις 
στις 19 Σεπτέμβρη και την 
κατάσταση που βιώνουν οι 
Έλληνες αυτή τη στιγμή; Όχι, 
δεν υπάρχει καμία άμεση σχέ-
ση. Αυτή η «αφύπνιση» καλλι-
τε χ νών που συμπονούν και 
πάλλονται μέσα στα έργα τους 
από το δράμα των τελευταίων 
χρόνων μού φαίνεται λίγο θε-
ατρική. Όσα περνάει η Ελλάδα 
σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας 
σκυλαδοποίησης που καλλιερ-
γούσαν, ανάμεσα σ’ άλλους, ε-
κείνοι που σήμερα γκρινιάζουν 
για την κατάσταση της χώρας.
Σύντομα θα περάσετε στις τε-
λικές πρόβες των έργων που 
έγραψες. Πόσο σίγουρος εί-
σαι για το τελικό αποτέλεσμα;  
Ακόμα και τώρα που μιλάμε 
σκέφτομαι νότες. Πώς πρέπει 
να αλλάξω κάποιες ώστε οι και-
νούργιες να αποδίδουν πιο πι-
στά την ιδέα, τις ιδέες πίσω απ’ 
όσα θα παρουσιάσω δημόσια 
σύντομα. Μ’ εκνευρίζει η ιδέα 
πως σύντομα είμαι υποχρεωμέ-
νος να παραδώσω τελειωτικές 
παρτιτούρες. 

i n f o  Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη 
(Πειραιώς 206, Ταύρος),  
στις 19/9, 9.00 μ.μ., € 10  

Π
ριν πέντε-έξι λεπτά ρώτησα τον Χρήστο Αντωνίου 
αν θα μπορούσα να πιω καφέ. Απάντησε «ναι» και 
τώρα, πέντε-έξι λεπτά μετά την ερώτηση, στεκό-
μαστε πάνω από την ντιζαϊνάτη, τεχνολογικά εξε-
λιγμένη, υποτίθεται εύκολη στη χρήση εσπρεσιέρα 
του ρωτώντας ο ένας τον άλλο: «Μα πώς δουλεύει;». 

Βρισκόμαστε σ’ ένα υπόγειο κάπου στον Άγιο Αρτέμιο. Είμαστε 
στο στούντιο των Septicflesh. Ο Χρήστος Αντωνίου, κιθαρί-
στας και συνθέτης τους, παραπονιέται πως τις τελευταίες μέ-
ρες κοιμάται λίγο και δουλεύει πολύ. Στις 19 Σεπτεμβρίου στο 
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα παρουσιάσει δύο μουσικά έρ-
γα που διαφέρουν (ή εξελίσσουν) από το τυπικό death-metal 
ρεπερτόριο της μπάντας του. Το πρώτο ονομάζεται «Random 

gebaut keeps an eye on the module guide». Είναι γραμμένο για 
σόλο ντραμς, που θα ερμηνεύσει ο Φώτης Μπενάρντο. Το δεύ-
τερο ονομάζεται «Fosferatu», γραμμένο για μέτζο-σοπράνο. 
Σολίστ της βραδιάς θα είναι η Ανδρονίκη Σκουλά. Θα τη συ-
νοδεύσει μουσικό σύνολο 16 μουσικών, υπό τη διεύθυνση 
του μαέστρου Γιώργου Αραβίδη, και παιδική χορωδία. Όσο 
μεγάλα και αν ακούγονται τα παραπάνω, ο Χρήστος, που μόλις 
βολεύτηκε σ’ ένα διθέσιο δερμάτινο καναπέ, πριν πιάσουμε 
κουβέντα γύρω από τη δουλειά του, τις δουλειές-επιλογές ζω-
ής συνθετών όπως ο Γιάννης Χρήστου, ο Θεόδωρος Αντωνίου, 
ο Ιάννης Ξενάκης, ρώτησε κάτι που ξεπερνούσε τη μουσική: 
«Γιατί στον καυτό καφέ πρόσθεσες κρύο νερό;». Η κουβέντα 
μας ξεκίνησε σαρκάζοντας τις μικρές επιλογές ζωής…

Όλη η συνεντευξη στο site

www.athens voice.gr
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>>> O Φρανκ Μίλερ κι ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ επι-

στρέφουν στο κινηματογραφικό κόμικ του «Sin 

City» με το «Αμαρτωλή Πόλη: Η κυρία θέλει φόνο» 

(Sin City: A Dame to Kill for), υποσχόμενοι μια ακόμη pulp 

ασπρόμαυρη με δόσεις κόκκινου διαδρομή στο στιλιζα-

ρισμένο σύμπαν που έχτισαν τα κόμικ και η πρώτη ταινία. 

>>> Ο Έρικ Μπάνα  αποφασίζει να τα βάλει με τον ίδιο το σα-

τανά στο «Ξόρκισε το κακό» (Deliver us form Evil) του Σκοτ 

Ντέρικσον, ένα φιλμ τρόμου στο οποίο οι δαίμονες έχουν 

στήσει χορό στη Νέα Υόρκη κι ένας αστυνομικός με τη βο-

ήθεια ενός ανορθόδοξου ιερέα δοκιμάζουν να τους σταμα-

τήσουν. Βοήθειά τους! >>> Ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν μια 

πόλη της βόρειας Αμερικής κι ενώ όλοι τρέχουν να σωθούν, 

μια ομάδα κυνηγών της περιπέτειας φιλοδοξούν να μπουν 

«Μέσα στον κυκλώνα» (Into the Storm) στο found footage 

φιλμ του Στιβ Κουέιλ. >>> Ένας πρώην μποξέρ που δουλεύει 

για τον υπόκοσμο, θα έρθει σε σύγκρουση με όλους όταν 

ένα μυστικό από το παρελθόν του θα βγει στην επιφάνεια 

στην «Τελική αποπληρωμή» του Αλέξανδρου Λεονταρί-

τη, που φιλοδοξεί να μεταφέρει τους κανόνες και το ύφος 

ενός crime movie στην Αθήνα του σήμερα. >>> Τρεις νέοι 

επιστήμονες αρέσκονται στο να ξεσκεπάζουν ψευτογια-

τρούς και θεραπευτές στην «Τελευταία φάρσα» του Βασίλη 

Ραΐση, μέχρι τη στιγμή που ένας από αυτούς αρχίζει να έχει 

δεύτερες σκέψεις για τις πράξεις τους. Η ταινία κέρδισε το 

βραβείο κοινού καλύτερης ελληνικής ταινίας στο περσινό 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. >>> Μία από τις καλύτερες ταινίες 

της μεξικάνικης περιόδου του Λουίς Μουνιουέλ η «Εγκλη-

ματική ζωή του Αρτσιμπάλντο ντε λα Κρουζ» (Ensayo de un 
Crimen), μια πικρή μαύρη κωμωδία για την ιστορία ενός κατά 

φαντασία serial killer που δεν μπορεί να εγκλιματήσει παρά 

τη θέλησή του, βγαίνει αυτή την εβδομάδα σε επανέκδοση. 

cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Σε βλέπω καθώς μεγαλώνειςτου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ÇΠοιος θέλεις 

να γίνεις, Μέισον; Τι 

θέλεις να κάνεις;È

(Το ÇΜεγαλώνονταςÈ κάνει όλες 

τις σημαντικές ερωτήσεις  

στον ήρωά του...)

Στο σινεμά, δεν είναι όλα κινέζικα 
Εβδομάδα Κινέζικου Κινηματογράφου 
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας 

το κινέζικο σινεμά δεν είναι προφανώς άγνωστο στη χώ-

ρα μας, αφού εδώ και χρόνια σκηνοθέτες όπως ο Ζανγκ 

Γιμού ή ο Γουόνγκ Καρ Βάι έχουν χτίσει ένα δικό τους ευ-

ρύ καινό σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και την έλλάδα. Ό-

μως η έβδομάδα Κινέζικου Κινηματογράφου, που διορ-

γανώνεται στην ταινιοθήκη της έλλάδας από 15 έως 18 

Σεπτεμβρίου, φιλοδοξεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα της 

κινηματογραφικής παραγωγής της αχανούς χώρας μέσα 

από οκτώ ταινίες της τελευταίας τριετίας σκηνοθετημέ-

νες από διάσημους Κινέζους δημιουργούς, που ξεκινούν 

από καθαρά καλλιτεχνικές ταινίες και φτάνουν μέχρι 

το λαϊκό σινεμά του τζάκι τσαν. Από τα κινηματογρα-

φικά κομψοτεχνήματα του Γουόνγκ Καρ Βάι, όπως το 

«Grandmasters», μέχρι το 

θεαματικό σινεμά είδους 

του Τσούι Χαρκ του οποί-

ου «Το χτύπημα του Δρά-
κου» θα προβληθεί στην 

εκδήλωση, το αφιέρωμα 

της ταινιοθήκης περι-

λαμβάνει ταινίες που 

διατρέχουν την γκάμα 

του κινέζικου σινεμά 

έστω και μέσα από μια 

ομολογουμένως μικρή 

αριθμητικά επιλογή. 

H ζωή είναι ωραία  
με τα μάτια κλειστά  

(vivir es FΑcil con los ojos 
cerrados) ***
ΣκηνοθεΣίΑ: Νταβίντ  

Τρουέμπα

Με ΤουΣ: Χαβιέ Κάμαρα,  

Ναταλία Ντε Μολίνα,  

Φραντέσκο Κολομέρ

Ένας καθηγητής αγγλικών στην Ισπα-
νία ταξιδεύει το 1966 στην Αλμερία, όπου ο Τζον Λένον γυρί-
ζει μια ταινία, ελπίζοντας να τον συναντήσει. 

O τίτλος της ταινίας έρχεται από το τραγούδι των Beatles 

«Strawberry Fields Forever» και η ιστορία της είναι εμπνευσμέ-

νη από μια εν μέρει αληθινή ιστορία για τη συνάντηση ενός 

ισπανού καθηγητή αγγλικών με τον πιο διάσημο από τα «Σκα-

θάρια» στα γυρίσματα του «How I Won the War» του ρίτσαρντ 

λέστερ. Με αυτή την αφορμή ο Νταβίν τρουέμπα στήνει ένα 

γοητευτικό, καλοφτιαγμένο road movie που κατορθώνει να 

είναι την ίδια στιγμή χαριτωμένο κι απολαυστικό, αλλά δίχως 

να αγνοεί την ιστορική πραγματικότητα της εποχής ή τις πιο 

σκοτεινές πλευρές των χαρακτήρων του. Και παρότι εκ πρώ-

της όψεως μοιάζει με μια ταινία που θα περίμενες να ξέρεις 

πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, το φιλμ του τρουέμπα δεν γλιστρά 

στην πιο προφανή διαδρομή και κρατά από την αρχή έως το 

τέλος μια γλυκόπικρη γοητεία. έξαιρετικά φωτογραφημένο, 

με μια θαυμάσια ερμηνεία από τον Χαβιέ Κάμαρα στον πρω-

ταγωνιστικό ρόλο, το «Η ζωή είναι ωραία» είναι μια ευχάριστη 

μικρή έκπληξη που δείχνει πως μια ταινία εποχής δεν είναι 

απαραίτητο να τσαλαβουτά στα ρηχά μιας κενής νοσταλγίας. 

 

Μεγαλώνοντας (Boyhood) *****
ΣκηνοθεΣίΑ: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Με ΤουΣ: Έραν Κολτρέιν, Πατρίτσια Αρκέτ, Ίθαν Χοκ

Η ζωή ενός αγοριού και της οικογένειάς του από τα πέντε 
του χρόνια μέχρι τα 17, σε μια κυριολεκτική «coming of 
age» ταινία. 

Υπάρχουν ταινίες που προσπαθούν να απεικονίσουν 
την αλήθεια της ζωής κι άλλες που δοκιμάζουν να τη 
μιμηθούν ή να την αναπαραστήσουν. Ταινίες που φι-

λοδοξούν να συλλάβουν την εμπειρία του να μεγαλώ-
νεις. Kαι υπάρχει και το «Boyhood». Το φιλμ του Λιν-
κλέιτερ είναι γυρισμένο στη διάρκεια δώδεκα χρόνων, 
απ’ όταν ο νεαρός πρωταγωνιστής του ήταν 5 ετών 
και μέχρι τα 17 του (μερικές σκηνές στη διάρκεια κάθε 
χρόνου) και στην οθόνη τον βλέπεις να μεγαλώνει κυ-
ριολεκτικά μπροστά στα μάτια σου. Το αγόρι της αρ-
χής, μεταμορφώνεται σε ένα νεαρό άντρα και οι ηθο-
ποιοί που υποδύονται την οικογένειά του μεγαλώνουν 
μαζί του σε ένα υπέροχο κινηματογραφικό timelapse 
που απολαμβάνεις πρωτίστως με την καρδιά. Γιατί το 

φιλμ του Λινκλέιτερ, ακόμη κι αν ακούγεται σαν ένα 
έξυπνο πείραμα στην υπομονή ενός σκηνοθέτη και 
την αφοσίωση των ηθοποιών του, είναι όταν το βλέ-
πεις κάτι συγκλονιστικά πιο βαθύ και σπουδαίο, ένα 
συγκινητικό, τρυφερό, κυριολεκτικά αληθινό ταξίδι 
στα όσα ορίζουν την ανθρώπινη υπόστασή μας. Και 
βλέποντας το φιλμ αντιλαμβάνεσαι πως δεν έχει ση-
μασία πόσο χρονών είσαι, σε ποια εποχή μεγάλωσες 
και κάτω από ποιες συνθήκες, αν οι γονείς σου σε 
αγαπούσαν, τι γλώσσα μιλάς ή τι μουσική άκουγες, 
ποιο κομμάτι του ουρανού κοίταζες ξαπλωμένος στο 
γρασίδι. Το «Boyhood» είναι μια ταινία που σε κάνει 
να ξεχνάς πολύ γρήγορα αυτό που αρχικά σε εντυπω-
σιάζει (τα δώδεκα χρόνια γυρισμάτων), το γεγονός ότι 
αποτελείται από στιγμές που θα μπορούσαν να είναι 
αποσπασματικές, και δημιουργεί μια συναισθηματική 
αφήγηση που λειτουργεί με τον τρόπο της προσωπι-
κής εμπειρίας ή των αναμνήσεων. Και μέσα από τη 
ματιά του στη ζωή ενός παιδιού κατορθώνει να μιλά 
για την οικογένεια και τους γονείς, για τις σχέσεις και 
την αγάπη, για τα πιο μικροσκοπικά και τα πιο μεγά-
λα, για τις ασήμαντες στιγμές που μπορεί να έχουν την 
ίδια καθοριστική σημασία με τα κοσμογονικά γεγο-
νότα στην πορεία ενός ανθρώπου. Και με έναν τρόπο 
αληθινά σπάνιο το φιλμ δεν είναι απλά ένας αντικατο-
πτρισμός, μια απεικόνιση της ζωής, μα κάτι σαν βουτιά 
σε στιγμές που δεν τις παρακολουθείς απλά, μα τις 
αναγνωρίζεις και τις θυμάσαι σε μια εμπειρία που πε-
ρισσότερο από το να βλέπεις σινεμά μοιάζει με βουτιά 
στο πηγάδι των εμπειριών και της συνείδησης που σε 
κάνει «άνθρωπο». 

criticÕs CHOICE

AκόΜη
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ΑθήνΑς
 

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3, 
2106756546

Αίθ.1 Ο Νο1 καταζητούμενος 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 
Δευτ., Τετ. 19:20, 21:45 / 
Κλειστό Τρ. •Αίθ.2 (Θερινή) 
Μαγεία στο σεληνόφως 
Πέμ.-Τετ. 20:30 / Αμαρτωλή 
πόλη: Η Κυρία θέλει φόνο 
Πέμ.-Τετ. 22:30 

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

Αίθ.1 Μέσα στον κυκλώνα 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15 / Lucy 
Πέμ.-Τετ. 22:15 • Αίθ.2 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι πυ-
ροσβέστες (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 
Αίθ.3 Ξόρκισε το κακό Πέμ.-
Τετ. 22:45 / Αμαρτωλή πόλη: 
Η Κυρία θέλει φόνο Πέμ.-
Τετ. 18:45, 20:45 • Αίθ.6 (Θε-
ρινή) Μαγεία στο σεληνόφως 
Πέμ.-Τετ. 20:30 / Αμαρτωλή 
πόλη: Η Κυρία θέλει φόνο 
Πέμ.-Τετ. 22:40 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
2107782122

Αίθ.1 Η τελική αποπληρωμή 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:00, 21:00 
/ Lucy Πέμ.-Τετ. 23:00 
Αίθ.2 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Τετ. 20:20 / Ξόρκισε το 
κακό Πέμ.-Τετ. 22:40  
/ Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:50, 18:30 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis
Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάννου Μεταξά, 
Γλυφάδα, 2108983238

Αίθ.1 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 17:10 / Αμαρτωλή πόλη: 
Η Κυρία θέλει φόνο Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ.2 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20, 22:40 
Αίθ.3 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:30 / Ο Νο1 καταζη-
τούμενος Πέμ.-Τετ. 20:30 / 
Ξόρκισε το κακό Πέμ.-Τετ. 
22:50 • Αίθ.4 Μεγαλώνοντας 
Πέμ.-Τετ. 20:00 / Lucy Πέμ.-
Τετ. 23:00 / The Lunchbox 
Πέμ.-Τετ. 17:50 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
2106841010

Αίθ.1 Μεγαλώνοντας Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:30 / Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:00 
Αίθ.2 Παίζοντας με τη φωτιά 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 20:30, 22:00 

ΑΙΓΛΗ Ζ ΑΠΠΕΙΟΥ (ΘΕρΙΝΟ)
Κήπος Ζαππείου, 2103369300

Μεγαλώνοντας Πέμ.-Τετ. 
21:00 

ΑΙΟΛΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ  
Κ ΑΙΣ ΑρΙΑΝΗΣ (ΘΕρΙΝΟ)
Σολωμονιδου & Φιλαδελφείας, Καισαρια-
νή, 2107247600

Ένας άντρας και μια γυ-
ναίκα Πέμ. 20:45, 23:00 / 
Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια 
Αμέσου Δράσεως Παρ.-Κυρ. 
20:45,23:00 / Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

Α ΛΕΞ ΑΝΔρΑ
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 2109512624 

Αίθ.1 Ξόρκισε το κακό Πέμ.-
Τετ. 20:15, 22:30 / Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ.-Σάβ. 18:30 / 
Κυρ. 11:30, 18:30 • Αίθ.2 Η 
τελική αποπληρωμή Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:00 

Α ΛΕΞ ΑΝΔρΑ eURopA CinemAs
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Πατησίων 77-79, 
σταθμός ΗΣΑΠ Βικτώρια, 2108219298

Θεέ μου, τι σου κάναμε; 
Πέμ.-Τετ. 18:40 / Μαγεία στο 
σεληνόφως Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30 

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

The Lunchbox Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925

Η εγκληματική ζωή του 
Αρτσιμπάλντο ντε λα Κρουζ 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15, 22:15 

ΒΟΞ (ΘΕρΙΝΟ)
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια,  
2103301170

Μαγεία στο σεληνόφως Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00  

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

Αίθ.1 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:10, 
17:20 / Ηρακλής Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:40, 23:50 • Αίθ.2 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:40 
3D, 17:40 3D / Σάβ.-Κυρ. 
13:40 3D, 15:40 3D, 17:40 
3D / Αμαρτωλή πόλη: Η 
Κυρία θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:00, 00:10 • Αίθ.3 
Οι Αναλώσιμοι 3 Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:50 / Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:20, 18:20 / Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 14:20, 16:20, 18:20 
Αίθ.4 Step Up All In Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:10, 
18:30, 20:50, 23:10 / Σάβ.-
Κυρ. 13:20, 16:10, 18:30, 
20:50, 23:10 • Αίθ.5 Ξόρκισε 
το κακό Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30, 20:10, 22:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:30, 
20:10, 22:30 
Αίθ.6 Ο Νο1 καταζητούμενος 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 19:40, 22:20 
Αίθ.7 Μέσα στον κυκλώνα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00, 19:15, 21:30, 23:45 
/ Σάβ.-Κυρ. 14:45, 17:00, 
19:15, 21:30, 23:45 • Αίθ.8 
Φύλακες του Γαλαξία Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:30, 
18:00, 20:30 3D, 23:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:50, 15:30, 
18:00, 20:30 3D, 23:00 
Αίθ.9 Sex Tape: Μια Τρ.ελή 
βραδιά Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10 
/ Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00, 
17:00, 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
Αίθ.10 Lucy Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:50, 17:50, 
20:00, 22:10, 00:20 / Σάβ.-
Κυρ. 13:50, 15:50, 17:50, 
20:00, 22:10, 00:20 
Αίθ.11 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00, 18:40, 21:20, 00:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 13:30, 16:00, 
18:40, 21:20, 00:00 • Αίθ.12 
Αμαρτωλή πόλη: Η Κυρία 
θέλει φόνο Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:40, 18:50, 
21:10, 23:30 / Σάβ.-Κυρ. 
12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 
21:10, 23:30 • Αίθ.13 Lucy 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10 • 
Αίθ.14 Αμαρτωλή πόλη: Η 
Κυρία θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:30 

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

Αίθ.1 Ξόρκισε το κακό Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 19:00, 21:30, 
00:00 / Σάβ., Κυρ., Τετ. 
19:30, 22:00, 00:30 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Σάβ., Κυρ., Τετ. 17:30 
Αίθ.2 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:20, 23:50 
Αίθ.3 Lucy Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30, 00:30 / Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:40 
Αίθ.4 Αεροπλάνα 2: Ιπτά-
μενοι πυροσβέστες (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 18:00 / Μέσα στον 
κυκλώνα Πέμ.-Τετ. 19:50, 
21:50, 23:50 • Αίθ.5 Αμαρτω-
λή πόλη: Η Κυρία θέλει φόνο 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 18:00, 
20:10, 22:20, 00:30 / Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 19:00, 21:10, 23:20 
/ Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 17:10 

VillAGe 9 CinemAs @ FAliRo 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊ-
τίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, 14848

Αίθ.1 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 15:40, 17:30 / Step 
Up All In Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:40, 00:00 • Αίθ.2 Lucy 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:40, 23:00 
Αίθ.3 Πώς να εκπαιδεύσετε 

το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:50, 17:50 / 
Sex Tape: Μια Τρ.ελή βραδιά 
Πέμ.-Τετ. 21:50, 23:50 / 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:50 • Αίθ.4 Φύλακες 
του Γαλαξία Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:20, 00:00 • Αίθ.5 
Ξόρκισε το κακό Πέμ.-Τετ. 
18:30, 21:00, 23:30 • Αίθ.6 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:10 / Μέ-
σα στον κυκλώνα Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:20, 00:20 • Αίθ.7 
Αμαρτωλή πόλη: Η Κυρία 
θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:10, 21:30, 23:40 • Αίθ.8 
Lucy Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:50 
• Αίθ.9 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:40 
 
VillAGe ATHens meTRo mAll 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 Lucy Πέμ.-Τετ. 23:10 

/ Step Up All In Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:10, 18:30, 
20:50 / Σάβ.-Κυρ. 13:50, 
16:10, 18:30, 20:50 • Αίθ.2 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:40, 
17:40 / Σάβ.-Κυρ. 13:30, 
15:40, 17:40 / Αμαρτωλή 
πόλη: Η Κυρία θέλει φόνο 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:40, 23:50 
• Αίθ.3 Lucy Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00, 17:00, 
19:00 / Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00 / Ξόρκισε 
το κακό Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:30 • Αίθ.4 Φύλακες του 
Γαλαξία Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30 / Σάβ.-Κυρ. 12:30, 
15:00, 17:30, 20:00, 22:30 • 
Αίθ.5 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30, 
18:20 / Σάβ.-Κυρ. 12:40, 
14:40, 16:30, 18:20 / Μέσα 
στον κυκλώνα Πέμ.-Τετ. 

20:10, 22:10, 00:10 

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

Αμαρτωλή πόλη: Η Κυρία 
θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 23:10 
/ Μέσα στον κυκλώνα Πέμ.-
Τετ. 20:45 

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

Αίθ.2 Μέσα στον κυκλώνα 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:15 
Αίθ.3 Ο Νο1 καταζητούμενος 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:50, 23:20 
Αίθ.4 Αεροπλάνα 2: Ιπτά-
μενοι πυροσβέστες (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 3D / Σάβ. 15:30 
3D, 17:30 3D / Μέσα στον 
κυκλώνα Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:30, 23:30 • Αίθ.5 Ξόρκισε 
το κακό Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:45, 00:15 • Αίθ.6 Φύλακες 
του Γαλαξία Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:40, 23:10 • Αίθ.7 Step Up 

All In Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:40, 20:00, 22:30 
/ Σάβ. 15:10, 17:40, 20:00, 
22:30 • Αίθ.8 Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 3D / 
Σάβ. 16:30 3D, 18:30 3D / 
Ξόρκισε το κακό Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:00 • Αίθ.9 Αμαρτω-
λή πόλη: Η Κυρία θέλει φόνο 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:50, 21:20, 23:50 / Σάβ. 
16:20, 18:50, 21:20, 23:50 
Αίθ.10 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:15 / Σάβ. 15:15, 17:15 / Lucy 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:15, 23:15 
Αίθ.11 Μαγεία στο σεληνό-
φως Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:50 / Σάβ. 15:50, 
17:50 / Αμαρτωλή πόλη: Η 
Κυρία θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:40 • Αίθ.12 Αερο-
πλάνα 2: Ιπτάμενοι πυροσβέ-
στες (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 

Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:00, 
21:00, 23:00 / Σάβ. 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ.13 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:20, 21:50, 00:20 / Σάβ. 
16:50, 19:20, 21:50, 00:20 
Αίθ.14 Sex Tape: Μια Τρ.ελή 
βραδιά Πέμ.-Τετ. 17:45, 
19:50, 22:00, 00:10 • Αίθ.15 
Οι Αναλώσιμοι 3 Πέμ.-Τετ. 
20:15, 22:45 / Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / Σάβ. 
16:00, 18:00 • Αίθ.16 Ηρα-
κλής Πέμ.-Τετ. 17:20, 19:40, 
21:40, 23:45 

ΓΑ Λ ΑΞΙΑ Σ 3D DiGiTAl
Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι, 
2107773319

Αίθ.1 Αμαρτωλή πόλη: Η 
Κυρία θέλει φόνο Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:40, 22:40 
/ Σάβ.-Κυρ. 18:40, 20:40, 
22:40 • Αίθ.2 Ο Νο1 καταζη-
τούμενος Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:10, 22:30 / Σάβ.-

Κυρ. 17:50, 20:10, 22:30 

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

Αίθ.1 Θεέ μου, τι σου κάναμε; 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:10 
Αίθ.3 (Θερινή) Μαγεία στο 
σεληνόφως Πέμ.-Τετ. 20:30, 
23:00 

Δ ΑΝΑΟΣ
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
2106922655

Αίθ.1 Μεγαλώνοντας Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:45 • Αίθ.2 The 
Lunchbox Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:20, 22:30 

ΔΕΞ ΑΜΕΝΗ (ΘΕρΙΝΟ)
Πλ.Δεξαμενής Κολωνάκι,  2103623942

Αμαρτωλή πόλη: Η Κυρία 
θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:00 

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

Enemy: Ο άνθρωπος αντί-
γραφο Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Μεγαλώνοντας Πέμ.-Τετ. 
18:20, 21:30 

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

Η Αντουά και οι φίλες της 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΘΗΣΕΙΟΝ (ΘΕρΙΝΟ)
Απ. Παύλου 7, Θησείο,  210347098

Αμαρτωλή πόλη: Η Κυρία 
θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:05 

ΙΝΤΕ Α Λ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 2103826720

Η ζωή είναι ωραία με τα μά-

τια κλειστά Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:10, 22:20 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Κηφισίας 245, (Ζηρίνειο), 
Κηφισιά, 2106233567

Αίθ.1 Μεγαλώνοντας Πέμ.-
Τετ. 18:15, 21:30 • Αίθ.2 
Μαγεία στο σεληνόφως 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 20:45 / Ο 
Νο1 καταζητούμενος 
Πέμ.-Τετ. 22:45 / Αεροπλά-
να 2: Ιπτάμενοι πυροσβέ-
στες (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 

Λ ΑΪΣ (ΘΕρΙΝΟ)
Ι.Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου,  
Μεταξουργείο, 2103609695

Το πνεύμα του μελισσιού 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Θρέψε 
κοράκια 
Πέμ.-Τετ. 20:30 

ΜΙΚρΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Η τελευταία φάρσα Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:00 

ΝΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179 Δάφ-
νη,(στάση ΜΕΤΡ.Ο Αγ.Ιωάννης), 
2109703158

Αίθ.1 Μέσα στον κυκλώνα 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:15, 23:15 
Αίθ.2 Lucy Πέμ.-Τετ. 22:30 
/ Step Up All In Πέμ., Τετ. 
20:00 / Παρ.-Τρ. 18:00 / Ο 
Νο1 καταζητούμενος Πέμ., 
Τετ. 17:45 / Παρ.-Τρ. 20:00 
Αίθ.3 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00, 21:30 / Σάβ.-Κυρ. 
21:30 / Αεροπλάνα 2: Ιπτά-
μενοι πυροσβέστες (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:15, 19:15 
Αίθ.4 Αμαρτωλή πόλη: Η 
Κυρία θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 
18:45, 20:45, 23:00 • Αίθ.5 
Πώς να εκπαιδεύσετε το 
δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 17:45 / Ξόρκισε το κακό 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:15 
Αίθ.6 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμε-
νοι πυροσβέστες Πέμ.-Τετ. 
18:15 / Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:45 

ΟΑ ΣΙΣ (ΘΕρΙΝΟ)
Πρατίνου 7, Παγκράτι, 210 7244015

Οι τελευταίες μέρες της 
Σόφι Σολ Πέμ.-Κυρ. 20:45, 
23:00 / Δικός της Δευτ.-Τετ. 
20:45, 23:00 

oDeon Kosmopolis mApoyΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
14560
 
Αίθ.1 Οι Αναλώσιμοι 3 Πέμ.-
Τετ. 19:20, 22:00 • Αίθ.2 Πώς 
να εκπαιδεύσετε το δράκο 
σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 
17:20, 19:50 / Δευτ.-Τετ. 
19:50 / Sex Tape: Μια Τρ.ελή 
βραδιά Πέμ.-Τετ. 22:50 
Αίθ.3 Οι Αναλώσιμοι 3 Πέμ.-
Τετ. 22:00 / Αεροπλάνα 2: 
Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00, 20:00 / Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 18:00, 20:00 •Αίθ.4 
Ένας σκίουρος σούπερ-
ήρωας (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50 / Σάβ.-
Κυρ. 16:45, 18:50 / Ο πλα-
νήτης των πιθήκων: Η αυγή 
Πέμ.-Τετ. 21:40 •Αίθ.5 Μέσα 
στον κυκλώνα Πέμ.-Τρ. 
23:10 / Αεροπλάνα 2: Ιπτά-
μενοι πυροσβέστες (μτγλ.) 
Πέμ.-Κυρ. 17:00, 19:00 / 
Δευτ.-Τρ. 19:00 / Step Up All 
In Τετ. 17:40 3D, 20:20, 22:40 
• Αίθ.6 Step Up All In Πέμ.-
Τρ. 17:40 3D, 20:20, 22:40 
/ Μέσα στον κυκλώνα Τετ. 
22:20 • Αίθ.7 Φύλακες του 
Γαλαξία Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:40, 22:10 / Σάβ.-
Κυρ. 17:10, 19:40, 22:10 
Αίθ.8 Lucy Πέμ.-Τετ. 21:20, 
23:20 / Ο Νο1 καταζητούμε-
νος Πέμ.-Τετ. 18:40 • Αίθ.9 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 
3D / Σάβ.-Κυρ. 16:30 3D, 
18:30 3D / Αμαρτωλή πόλη: Η 
Κυρία θέλει φόνο  
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:00 
Αίθ.10 Μαγεία στο σεληνό-
φως Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 
22:20 • Αίθ.11 Ξόρκισε το 
κακό Πέμ.-Τετ. 18:20, 21:00, 
23:30 • Αίθ.12 Φύλακες του 
Γαλαξία Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:40, 23:10 

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

Αίθ.1 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 18:20 3D / Αμαρτωλή 
πόλη: Η Κυρία θέλει φόνο 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:30 
Αίθ.2 Ένας σκίουρος σού-
περ-ήρωας (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 18:40 / Μαγεία στο 
σεληνόφως Πέμ.-Τετ. 21:15 
Αίθ.3 Οι Αναλώσιμοι 3 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 18:00, 
20:00 / Δευτ.-Τετ. 20:00 
Αίθ.5 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:40, 22:10 / Σάβ.-Κυρ. 
17:10, 19:40, 22:10 • Αίθ.6 
Step Up All In Πέμ.-Κυρ. 
18:10 3D, 20:30, 22:50 / 
Δευτ.-Τετ. 20:30, 22:50 
Αίθ.7 Step Up All In Πέμ.-Τετ. 
21:00 3D / Οι Αναλώσιμοι 3 
Πέμ.-Τετ. 23:20 / Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 

17:00, 19:00 • Αίθ.8 Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:50 / Σάβ.-Κυρ. 17:40, 
19:50 / Ο πλανήτης των πιθή-
κων: Η αυγή Πέμ.-Τετ. 21:50 
Αίθ.9 Lucy Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20, 21:30 / 
Σάβ. 19:20, 21:30, 23:30 
Αίθ.10 Ξόρκισε το κακό 
Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:10 / Rio 2 
(μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 18:20  

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Αίθ.1 Τα κόκκινα παπούτσια 
Πέμ.-Τετ. 20:15 / Αυγουστιά-
τικο γεύμα στη Ρώμη Πέμ.-
Τετ. 22:30 • Αίθ.2 (Θερινή) 
Σύντομη Συνάντηση Πέμ.-
Τετ. 20:50 / Ο θαυματοποιός 
Πέμ.-Τετ. 22:45 

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

Μαύρο ψωμί Πέμ.-Τετ. 23:00 
/ Λάουρα Πέμ.-Τετ. 20:50 

ρΙΒΙΕρΑ (ΘΕρΙΝΟ)
Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια,  2103837716

Η ζωή είναι ωραία με τα μάτια 
κλειστά Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:00 

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

Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 20:30  
/ Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Κυρ. 22:10 / Δευτ.-Τετ. 
20:30,2:45 

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

Μαγεία στο σεληνόφως 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:10 

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ (ΘΕρΙΝΟ)
Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο,  
210 9821256

Μεγαλώνοντας Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 21:15 / 
Δευτ. 22:00 

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

Αίθ.1 Lucy Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00 / Sex Tape: Μια 
Τρελή βραδιά Πέμ.-Τετ. 17:00 
Αίθ.2 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 17:30 / Step Up All In 
Πέμ.-Τετ. 19:20 / Μέσα στον 
κυκλώνα Πέμ.-Τετ. 21:30, 
23:30 • Αίθ.3 Αμαρτωλή πό-
λη: Η Κυρία θέλει φόνο Πέμ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40, 
19:50, 22:00 / Παρ.-Σάβ. 
17:40, 19:50, 22:00, 00:10 
Αίθ.4 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40, 
20:30 / Σάβ.-Κυρ. 16:30, 
18:40, 20:30 / Φύλακες του 
Γαλαξία Πέμ.-Τετ. 22:20 
Αίθ.5 Αμαρτωλή πόλη: Η 
Κυρία θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:20 / Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:50 3D 
Αίθ.6 Ξόρκισε το κακό Πέμ.-
Τετ. 19:40, 22:10 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:20 
Αίθ.7 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30, 21:20, 23:50 / Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 18:30, 21:20, 
23:50 • Αίθ.8 (Θερινή) Ο Νο1 
καταζητούμενος Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Αμαρτωλή πόλη: Η 
Κυρία θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 
22:30 

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

Αίθ.1 The Lunchbox Πέμ.-
Κυρ. 20:30, 22:30 / Love 
story στο Πεκίνο Δευτ. 21:30 
/ Τα συνεταιράκια Τρ. 20:00 
/ Chinese Zodiac Τρ. 22:00 / 
The Grandmaster Τετ. 21:45 
/ Full Circle Τετ. 20:00 • 
Αίθ.2 Παίζοντας με τη φωτιά 
Πέμ.-Κυρ. 20:00, 22:00 / The 
Lunchbox Δευτ.-Τετ. 20:30, 
22:30

ΨΥρρΗ (ΘΕρΙΝΟ)
Σαρρή 40, Ψυρρή, 2103247234

Η ζωή είναι ωραία με τα μάτια 
κλειστά Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00  ●

☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτηcine ωρεσ προβολησ
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Νέες παραλλαγές και σχέδια 
Το εμβληματικό All Star ανανεώνει η Converse, παρουσιάζοντας νέες και πολύ ιδιαίτερες παραλλαγές, με τη συλλογή Fall-Winter 2014. Στα νέα σχέδια 

συμπεριλαμβάνονται τα μοντέλα Back Zip και Tri Zip, που ενσωματώνουν λεπτομέρειες με φερμουάρ είτε στο πίσω μέρος είτε στο πλάι με αποτέλεσμα 

ένα ιδιαίτερο look, ειδικά αυτά από δέρμα σουέτ με χάνδρες στο φερμουάρ που παραπέμπουν σε indian-boho στιλ. Διατίθενται και σε πετροπλυμένο 

καμβά, όπως οι πλατφόρμες που λανσαρίστηκαν την περασμένη σεζόν, οι οποίες παρουσιάζονται και σε δέρμα σε μεταλλικές αποχρώσεις, σε άσπρο και 

μαύρο χρώμα. Ένα ξεχωριστό sneaker που όχι μόνο «ανεβάζει» το ύψος κάθε γυναίκας, αλλά και την εμφάνισή της. Νέα κατηγορία της συλλογής και τα 

Converse All Star Rubber, με το κομψό μονόχρωμο look, που προσφέρουν προστασία από το βροχερό καιρό και θα τα βρείτε αποκλειστικά στα 

καταστήματα Collective και Attica. ΝαΤαΣΣα ΚαΡυΣΤιΝου 
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Βουλιαγμένη 
Κεντρική Πλατεία,

Ιάσονος 18
Ετοιμοπαράδοτα διαμερί-
σματα από 42 τ.μ. έως 47 

τ.μ., διπλά τζάμια, ηλεκτρι-
κά ρολά, πόρτες ασφα-

λείας, κουζίνα και λουτρό 
minimal, A/C, συναγερμός, 

ολοκληρωμένος κήπος, 
θέσεις στάθμευσης.  
Τιμή από € 100.000.  

6977 785793, 210 3635508

el
em

en
ts

of
st

yl
e

sh
op

pi
ng

 /
 s

ou
l 

/ 
bo

dy
 /

 m
in

d 
/ 

m
ar

ke
t

Claudia’s 
danCe 

ProjeCt 
Δωρεάν χορός για ένα 

ολόκληρο Σαββατοκύρια-
κο! Latin & ballroom, salsa, 
zumba, video clip dance, 

σύγχρονο, oriental και 
αργεντίνικο tango, αρκεί 
να δηλώσετε συμμετοχή 

στο claudiasdanceproject.
gr ή στα τηλέφωνα 210 

6512014 και 6906517713. 
Μεσογείων 320, Αγία Πα-

ρασκευή (Μετρό Νομισμα-
τοκοπείο). Στις 13&14/9, 

10.00 - 22.00. 

skate 
διαγωνισμοσ 
Μία από τις μεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές skate διορ-
γανώσεις, το  Vans Shop 
Riot, έρχεται στην Αθήνα 
για να αναδείξει το καλύ-
τερο skateshop team για 

το 2014. Το Vans Shop Riot 
θα γίνει στις 13/9 (15.00) 
στο Maroussi Skatepark 
(Αμαρυσίας Αρτέμιδος & 

Γ. Πιτταρά), με ελεύθερη 
είσοδο, ενώ η νικήτρια 

ομάδα θα κερδίσει €1.000 
μετρητά και το ταξίδι στο 

μεγάλο πανευρωπαϊκό 
τελικό, τον Οκτώβριο στο 

Βέλγιο. 

ο Mike 
Ζαμπιδησ 

στο allou! 
Fun Park

Tα μυστικά που τον οδή-
γησαν στην κορυφή θα 
μοιραστεί με το κοινό ο 
Iron Mike Ζαμπίδης, στο 

Allou! Fun Park. To show, 
που θα παρουσιάσει ο 
Γιώργος Λιανός, θα πε-

ριλαμβάνει τεχνικές kick 
boxing και μυστικά αυτο-
άμυνας, ενώ μαθητές των 
Zambidis Club θα πραγ-
ματοποιήσουν επιδείξεις 

kick boxing.  
Στις 13/9, στις 20.00 

Μ η 
χ ά σ ε ι σ 

νέα γυαλια Carrera
Τα CARRERA Store Events ολοκλήρωσε σε επιλεγμένα καταστήματα της Αττι-
κής η CARRERA, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου. Εντυπωσια-
κά είναι τα Champion/MT και Carrera 6000/MT, μοντέλα που είναι οι μεταλλι-
κές εκδοχές των θρυλικών Champion και Carrera 6000. 

διαγωνισμοσ BaCardι 
Λέγεται BACARDΙ Legacy Global Cocktail Competition, είναι παγκοσμίου 
φήμης και δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες bartenders να διακριθούν δημιουρ-
γώντας ένα κλασικό cocktail με διάρκεια στο χρόνο. Ο νικητής του ελληνικού 
διαγωνισμού θα ταξιδέψει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για το μεγάλο τελικό τον 
Μάιο, όπου θα συναγωνιστεί bartenders από άλλες 40 χώρες του κόσμου.  
Online εγγραφές στο www.bacardilegacy.com έως τις 5/10

iktinos MarMaron 
Η ΙKTINOS MARMARON και ο αρ-
χιτέκτονας Σπύρος Σούλης συμ-
μετέχουν στην έκθεση Maison & 
Objet στο Παρίσι, που σκοπό έχει 
να επαναπροσδιορίσει τη χρήση 
του μάρμαρου εντάσσοντάς το 
στην καθημερινότητα. Η ελληνική 
συμμετοχή παρουσιάζει γουδί και 
γουδοχέρι από μάρμαρο Νέστου, ε-
πιτραπέζια βάση παρουσίασης από 
γκρι μάρμαρο Κρήτης κ.ά. Fb: bit.ly/
FB_IktinosMarmaron

ο νέοσ
πρωταγωνιστησ του 
johnnie Walker 
Το επόμενο ανερχόμενο αστέρι της 
Ευρώπης για την online καμπάνια του 
Johnnie Walker Gold Label Reserve 
2015 αναζητούν το διάσημο ουίσκι 
και ο διάσημος φωτογράφος Rankin. 
Η αναζήτηση από το πάρτι του Vanity 
Fair, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
της Βενετίας. Καλεσμένος από την 
Ελλάδα είναι ο Μάνος Γαβράς. 

το αλμπουμ τησ 
ΚωτσοΒολοσ 
Τις τεχνολογικά προηγμένες DSLR 
φωτογραφικές μηχανές και action 
βιντεοκάμερες για την καταγραφή 
των ωραίων μας στιγμών προτείνει 
για φέτος η Κωτσόβολος, προσκα-
λώντας και τρεις γνωστούς στο 
χώρο τους Έλληνες με πάθος για τη 
φωτογραφία και το βίντεο, να πουν 
τη δική τους ιστορία. Έτσι, μετά 
την πρωταθλήτρια windsurfing 
Tony Frey και τη fashion blogger 
Shoprano, το υπέροχο ψηφιακό 
puzzle καλοκαιρινών εικόνων της 
Κωτσόβολος συμπλήρωσε ο τρα-
γουδιστής Κώστας Δόξας. 

νέο ποντιΚι 
logiteCh 
Το νέο ασύρματο 
ποντίκι M280, με ένα 
ιδιαίτερο καμπυλωτό 
σχήμα που τοποθετεί 
το χέρι μας σε μια φυ-
σική στάση, παρουσία-

σε η Logitech. Το Logitech Wireless 
M280 είναι συμβατό με όλα τα δια-
δεδομένα λειτουργικά συστήματα, 
πέφτει αυτόματα σε νάρκη όταν 
δεν το χρησιμοποιούμε και είναι 
κατάλληλο είτε για τον εργασιακό 
χώρο είτε για χαλαρό σερφάρισμα 
στο σπίτι. Π.Τ.Λ. €29,99, www.
logitech.com 

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

Αγαπητή Μυρτώ, είναι αυτός ο 
τύπος που μ’ αρέσει εδώ και 3 
χρόνια, βασικά είμαι ερωτευμέ-
νη και, ναι, είμαι... Και δεν είναι 
καμιά εμμονή ή κάποιο απωθη-

μένο. Το θέμα είναι ότι πηγαίναμε μαζί 
σχολείο και μετά έφυγε και εγώ, λόγω 
της ανασφάλειάς μου, δεν έκανα κίνη-
ση και μετά από τρία χρόνια είμαι ακό-
μα εδώ, να ζηλεύω όποιον του μιλάει 
–ακόμα και φίλους του– και να εύ-
χομαι να ήμουν όπως τα κορίτσια που 
του αρέσουν και μπλαμπλα... Μη με 
παρεξηγήσεις, δεν είμαι ντράμα κου-
ίν ή τίποτα τέτοιο (μάλλον, καλύτερα, 
βασίλισσα της αδιαφορίας θα έλεγα), 
απλά ακόμα πονάει όταν τον βλέπω τυ-
χαία ή όταν του μιλάω καμιά φορά στο 
Facebook –αρχίζω και τρέμω ολόκλη-
ρη– και η αλήθεια είναι ότι θα φύγω 
για Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω και 
η ελπίδα που είχα όλα αυτά τα χρόνια 
και όλα τα όνειρα που έκανα θα φύγουν 
και το καταλαβαίνω ότι έτσι πρέπει να 
γίνει αλλά, πραγματικά, δεν είμαι το 
κοριτσάκι που ήμουν και είμαι χίλιες 
φορές πιο γαμάτη από όποια τύπισσα 
ήταν – γιατί δεν μπορεί να το δει, την 
τύχη μου μέσα...

Και τώρα κάντε copy paste αυτό που μου γρά-
ψατε και στείλτε το στον τύπο. 
Υ.Γ. 1 Ή μην κάνετε τίποτα και μη μάθετε ποτέ 
τι θα γινόταν αν καθάριζαν τα γυαλιά του και 
σας διέκρινε.
Υ.Γ. 2 Πώς γίνεται να είναι κάποιος τόσο ε-
ρωτευμένος και να μην το μοιράζεται με τον 
άλλο;  
Υ.Γ. 3 Και πώς γίνεται ένας τόσο νέος άνθρω-
πος να μην παίρνει το ρίσκο μιας χυλόπιτας; Ή 
μιας σχέσης, ενδεχομένως…

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που 
γνωριστήκαμε και ένας χρόνος που έ-
χουμε χωρίσει και όμως ο άνδρας αυ-
τός, που έκανε το βήμα να διαλύσουμε 
τη σχέση μας λέγοντάς μου ψέματα, 
επέστρεψε μετά από έναν ολόκληρο 
χρόνο να μου πει κάποια πράγματα που 
τον βαραίνουν. Είχαμε επικοινωνήσει 
ελάχιστα τον καιρό αυτό γιατί τον α-
πέφευγα αλλά (μετά από μια τεράστια 
συζήτηση που κατάλαβα πόσο πολύ με 
θέλει ακόμη...) καταλήξαμε να μείνου-
με φίλοι, πράγμα που εγώ νομίζω δεν 
έχω πιστέψει ακόμη. Μ’ αρέσει η επι-
κοινωνία μεταξύ μας και γι’ αυτό μι-
λάμε και βγαίνουμε μαζί! Το πρόβλημα 
εντέλει; Ηλικιακό. Έχουμε μια γεμάτη 
δεκαετία και κάτι διαφορά και εγώ εί-
μαι μόνο 20! Φοβάται για μένα αλλά και 
γι’ αυτόν, έχει πληγωθεί στο παρελθόν, 
αλλά και δεν θέλει να με δεσμεύσει 
στην καλύτερη ηλικία της ζωής μου... 
λέει! Δεν θέλω να τα παρατήσω έτσι και 

αυτός είναι ανένδοτος! Μυρτώ, πλιζ 
χελπ...!

Άντε καλέ, πρωί-πρωί.
Υ.Γ 1 Όχι ότι είναι κακό να φοβάται κάποιος – 
και μάλιστα ένας άντρας στα 30 του. Αλλά το 
να πετάς στο 20χρονο το μπαλάκι της αγωνίας 
σου για την ευθύνη της δέσμευσης,  είναι κά-
πως παπαριά. 
Υ.Γ. 2 Δηλαδή, πόοοοσο πολύ σας θέλει ακό-
μη και συγκρατιέται για να μη σας δεσμεύσει 
στην καλύτερη ηλικία της ζωής σας; Και τι πά-
ει να πει «μη με δεσμεύσει»; Κουφέτα, λαμπά-
δες και δακρυσμένοι συγγενείς;
Υ.Γ. 3 Ο φίλος μου ο (τάδε) είναι 42. Και το κο-
ρίτσι του 22. Και είναι μαζί 2 χρόνια. Και ζουν 
σε ένα σπίτι όπου όλη μέρα γράφουν μουσι-
κές, σκιτσάρουν, τσακώνονται, τα βρίσκουν, 
βλέπουν ταινίες, μαγειρεύουν. Και τα καλο-
καίρια παίρνουν τη σκηνή τους και φεύγουν. 
Με δυο λόγια, στην καλύτερη ηλικία της ζωής 
σας είσαστε και οι δύο. Τα υπόλοιπα μου μοιά-
ζουν απλώς προσωπικοί δαίμονες. Φάτε τους.
Υ.Γ. 4 Η μόνη μου αντίρρηση για τις διαφορές 
ηλικίας είναι η μακροημέρευση. Βλέπετε, ε-
μείς ζούμε περίπου 6 χρόνια περισσότερο από 
εκείνους. Κοινώς, διάλεξέ τον εκεί μια δεκαε-
τία μικρότερο να σου φτουρήσει και λίγο.

Μυρτώ μου, εκεί που πίστευα ότι όλοι 
οι μαθηματικοί είναι ψυχανώμαλοι, 
μου ’ρχεται στο δόξα πατρί ένας κού-
κλος (μαύρα μεγάλα μάτια, γυμνασμέ-
νο σώμα...). Από την πρώτη στιγμή που 
πάτησα το πόδι μου στο ρημάδι το φρο-
ντιστήριο, την πάτησα μαζί του. Άσε 
που συνέχεια κοιταζόμασταν. Όποτε 
γυρνούσα να τον κοιτάξω, έκανε πως 
με αγνοούσε. Επίσης πολλές φορές μέ-
σα στο μάθημα με άγγιζε. Όλοι (εκτός 
από τους γονείς μου, που ΔΕΝ υπάρχει  
περίπτωση να τους το πω) μου λένε πως 
πρέπει να τον ξεχάσω. Για μένα όμως 
δεν είναι έτσι. Δε με ενδιαφέρει καν η 
ηλικία του (16 χρόνια μεγαλύτερος) και 
θεωρώ πως δεν αποτελεί εμπόδιο για 
μια σχέση, έστω και φιλική, ανάμεσά 
μας. Δυστυχώς φέτος δεν θα τον έχω 
αφού δεν αναλαμβάνει Β΄ Λυκείου. Να 
πάρω το ρίσκο να του μιλήσω; Δεν θέ-
λω να του ζητήσω κάτι συγκεκριμένο, 
απλά να ξέρει πώς νιώθω διότι όλη τη 
χρονιά έκανα τη μ...... να το παίζω αδιά-
φορη και μου έριχνε συνεχώς μπηχτές. 
Τον έχω ερωτευτεί τρελά και ταυτόχρο-
να νιώθω σαν να είμαι νεκρή. Μπορεί 
να είναι γελοίο όλο αυτό το «παιχνιδά-
κι» αλλά πραγματικά έχω αισθήματα 
γι’ αυτόν. Τι να κάνω;

Τώρα, εσείς εμπίπτετε σε άλλη κατηγορία. Κα-
ταλαβαίνετε ελπίζω το βάθος του χάσματος 
ανάμεσα σε αυτόν που παίζει στα δάχτυλα τα 
σημεία τομής των εφαπτόμενων με τον άξονα Χ 
και σε εσάς που δεν ξέρετε την τύφλα σας. A

Tailor Made 
28/9 (μάλλον), ψηλή με 
σορτς και μπλε εσπα-
ντρίγες, ήσουν με μια 
φίλη, εγώ με 2 φίλους, 
μάλλον σε λένε Γιώτα. 
seeidatailormade@
hotmail.com 

Άνω ΒιΆννος
Δεκαπενταύγουστος. 
Χόρευες στην πλατεία 
παραδοσιακά, έφυγες… 
σε πετυχαίνω τυχαία στο 
αεροδρόμιο Ηρακλείου 
Τρίτη, καθόμαστε δίπλα...

Μετρο ςυντΆγΜΆτος
Κατεύθυνση Δ. Πλακεντί-
ας, Πέμπτη 4/9, 17.45, 
στεκόσουν κοντά στην 
πόρτα, έχεις υπέροχα μά-
τια, φορούσα μπλε φόρε-
μα και ήμουν κολλημένη…

ςτο πλοιο 
Από Ανκόνα στις 29/7, 
ήσουν με τους γονείς σου 
μάλλον, τελειόφοιτη στην 
Ιταλία. Σόρι, κόλλησα. Πε-
ρικλής, 6972 705755

ςερΜπετοςπιτο  
της νΆνςυ
Στου Ψυρρή, Κυριακή 
31/8. Δανάη, δεν ήξερες 
να διαλέξεις, μιλήσαμε, 
ήσουν με τη μητέρα σου, 
θέλω πολύ να σε ξαναδώ. 
Χρήστος, 6949 738410

νοΜιςΜΆτοκοπειο
3/9 μπήκαμε μαζί λίγο με-
τά τις 21.00, φορούσαμε 
και οι δυο άσπρα ακουστι-
κά, εσύ ξανθός άγγελος 
με μάτια μοναδικά, εγώ 
ζαλισμένος από τη μορφή 
σου, κατέβηκα Πανόρμου, 
δεν μου πολύ έδωσες 
σημασία, έχεις άλλη μια 
ευκαιρία… στείλε εδώ.

054
Προς Περισσό. Κατέβη-
κες στη στάση Χαλεπά, 
καθόμασταν δίπλα-δίπλα, 
φορούσες μαύρο t-shirt 

και έχεις τατουάζ στο αρι-
στερό μπράτσο, πριν κα-
τέβεις γύρισες και με κοί-
ταξες, αν το δεις mail me 
at athens054@outlook.
com.gr 

κουφονηςιΆ
Βράδυ 19/8, Sorokos Bar. 
Κορίτσι κοιτάει κορίτσι. Τζιν 
βερμούδα και μπλε φουτε-
ράκι εσύ. Μου έκανες κλικ 
με το που μπήκα. Στεκό-
σουν με τη φίλη σου…

Carrefour
Αμπελοκήπων 4/9. Γραμ-
μή Express. Ψηλός, γυαλιά 
ηλίου στο μέτωπο, εσύ 
παραδίπλα, κανονική 
γραμμή, σπαστό μαλλί, με-
γαλομάτα, ωραίο σώμα…

ηλεκτρικος
3/9 απόγευμα, ανέβηκες 
Νεραντζιώτισσα, έκατσες 
απέναντί μου, σε έπιασα 
να με κοιτάς 2-3 φορές, εί-
χε πολύ κόσμο δεν είχα το 
θάρρος να σου μιλήσω…

ΜΆνΆς κουζινΆ
Στην Αιόλου. Σε έχω δει 
να δουλεύεις εκεί. Είσαι 
ξανθιά με ίσιο μαλλί και 
γυαλιά μυωπίας. Δεν ξέρω 
αν με έχεις προσέξει, αλλά 
αν το δεις απάντησέ μου. 
manaskouzina@gmail.
com

οΜονοιΆ
Παρασκευή 5/9 το πρωί. 
Μαλλιά πιασμένα κοτσίδα, 
κολλητό χακί τζιν, τιραντέ 
μπλουζάκι, μπλε nike πα-
πούτσια με πορτοκαλί αε-
ρόσολα και πολύ όμορφη. 
omonoiasimera@outlook.
com.gr

Μετρο ςυγγρου φιξ
2 εβδομάδες πριν περί-
που, 3 παρά και είχες κατέ-
βει Νέο Κόσμο. Φορούσες 
μια μπλούζα με το σήμα 
των καταστημάτων Γερμα-
νός στο ένα μανίκι, μάλλον 

δουλεύεις σε κάποιο μαγα-
ζί, είσαι καστανόξανθη με 
πολύ μακριά ίσια μαλλιά, 
μαυρισμένη, με πανέμορ-
φα μάτια και κρίκο στη μύ-
τη. mplouzakigermanos@
gmail.com

ηλιοςτΆςιο
Στο Θησείο. Είσαι μελαχρι-
νή, πανέμορφη, με κρίκο 
στη μύτη και δουλεύεις 
στο Ηλιοστάσιο. Αν για κά-
ποιο λόγο τύχει και το δεις 
στείλε μου ένα μήνυμα. 
iliostasio@outlook.com.gr

CoMMerCe
Κωσταντινάκι γλυκό, πρέ-
πει να σε δω και εκτός, για 
να έχεις ελεύθερο μαλλί 
και για να μπορώ να σου 
πω και ότι οι κυρίες προη-
γούνται!

Άγ. κωνςτΆντινου & 
κηφιςιΆς
Μαρούσι, 6/9 περίπου στις 
17.30, εσύ με το Peugeot 
207 σκούρο μπλε που με 
χαιρέτησες...

HoT Burger
Σάββατο γύρω στις 5. Φο-
ρούσες μαύρο παντελόνι, 
χρυσά πέδιλα και ήσουν με 
μια φίλη. Αν το δεις γράψε 
εδώ. Ο απέναντί σας.

Βlue STar ParoS
Επιστρέφαμε μαζί Πει-
ραιά στις 13/7. Ήσουν με 
2 φίλες σου. Φόραγες 
μαντίλι στα μαλλιά, γκρι 
μπλουζάκι και σορτς τζιν. 
Δεν κατάφερα να σου 
μιλήσω. Αν το δεις, στείλε. 
Σε ψάχνω παντού από 
τότε. Bluestarparos83@
gmail.com

Ά7
Αναζητώ τη μαυρισμένη 
ξανθιά κοπέλα που ήταν 
στο λεωφορείο που χά-
λασε την Παρασκευή το 
απόγευμα, λίγο πριν την 
Αλεξάνδρας.

Σε είδα...
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 εΣυ...

Το ξέρω ότι μ’ αγαπάς… το 
έχω εμπεδώσει πια… μπο-
ρείς να σταματήσεις να μου 
το λες γιατί με πληγώνεις; 
Είσαι με άλλη… έφυγα, στο 
είχα πει… όμως, Μιχάλη Σ., 
σ’ αγαπώ και αυτό δεν αλ-
λάζει πια…

Λεωνίδα, μου έχει λείψει 
πολύ το χαμόγελό σου (και 
όχι μόνο)...

Πετραδάκι, πετραδάκι… 
γιατρέ της ψυχής μου, δεν 
μπορώ να σε βγάλω από το 
μυαλό μου…

Αγόρι μου, ας πρόσεχες. Σε 
όλες τις διακοπές έκανες 
το δύσκολο. Μου είπες πως 
θα ξενέρωνα. Το πέτυχες. 
Ποτέ δεν θα μάθουμε αν 
άξιζε ο κόπος να προσπα-
θήσουμε...
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Η διέλευση του κυβερνήτη σου Άρη στον Τοξότη, 
δηλαδή σε ένα πύρινο ζώδιο όπως και το δικό σου, 
μπορεί να έχει εκστατικό αποτέλεσμα πάνω σου. 
Μπορείς να πας σε ένα αεροδρόμιο διαλέγοντας 
μια πτήση για ένα μέρος που χρειάζεται βίζα ή να 
ριχτείς ολοκληρωτικά στο κυνήγι ενός εκατομμυ-
ρίου. Σε περιόδους σαν και αυτή η καρδιά και το 
μυαλό ανοίγουν, ξαναποκτάς το παλιό σου στιλ και 
μπορείς να ευχαριστηθείς και πάλι τη γεύση των 
φιλιών, αν δεν ερωτευθείς κάποιον/α που δεν μπο-
ρείς να έχεις. Φαίνεται ότι ανανεώνεται τόσο ο εν-
θουσιασμός σου που δεν αφήνεις καν το φάντασμα 
της οικονομικής στενότητας να χαλάσει την προσ-
δοκία ενός καλύτερου αύριο. 
[+] Οτιδήποτε σχετίζεται με κίνηση, επικοινω-
νία, ραντεβού, μετακίνηση, σπουδές.
[-] Στο τραπέζι (οποιοδήποτε) των διαπραγμα-
τεύσεων είμαστε ίσοι, μην το ξεχνάς.

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Από τη μια η περίοδος λόγω της Αφροδίτης στην 
Παρθένο μπορεί να χαρακτηριστεί ευνοϊκή, από 
την άλλη ο Κρόνος είναι πάντα στον Σκορπιό πιέ-
ζοντάς σε σε βασικούς τομείς της ζωής σου και ο 
Άρης στον τομέα των οικονομικών σου σε κουρά-
ζει με αλλεπάλληλες υποχρεώσεις. Μερικές μέρες 
πέφτεις από τη μια μεριά και η ζωή σού φαίνεται 
λαμπερή κι άλλες σού φαίνεται φθινόπωρο. Εί-
ναι πιθανόν οι λογαριασμοί να σκάνε από όλες τις 
πλευρές, ο/η σύντροφός σου να σου κάνει σκηνές 
γιατί δεν παίρνεις στα σοβαρά τη σχέση σας (ή εσύ 
να κάνεις σκηνές με ασήμαντη αφορμή γιατί αι-
σθάνεσαι ότι χαθήκατε στη ρουτίνα), να αναρωτιέ-
σαι αν η δουλειά σου πρόκειται να σου αποφέρει 
ποτέ περισσότερα χρήματα και αν αξίζει να σκοτώ-
νεσαι για πενταροδεκάρες. Κι όμως, όπως είπαμε, 
η Αφροδίτη σε καλή θέση ελαφραίνει το βάρος – υ-
πάρχει αγάπη, καλή διάθεση και μην τον ξεχνάς: με 
τον Δία στον Λέοντα ευκαιρίες ζωής παντού. 
[+]  Έρωτας, παιδιά, επαφές για συνεργασίες, 
σχέδια για το μέλλον, διασκέδαση.
[-] Εκκρεμότητες, υποχρεώσεις, επιβαρυμένη 
καθημερινότητα, λογαριασμοί, δάνεια.
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Με την παρουσία του Άρη στον Τοξότη και της Α-
φροδίτης στην Παρθένο είναι πιθανόν άλλοτε οι 
στενές σου σχέσεις να κυλάνε ομαλά και άλλοτε 
να θεωρείς τους άλλους αντίπαλους που σε εμπο-
δίζουν να προχωρήσεις. Θα υπάρξουν στιγμές 
που θα γίνεις έξω φρενών με την τάση των γύ-
ρω σου να σε χειραγωγήσουν και με την επιμονή 
τους ότι ξέρουν ακριβώς τι είναι καλό για σένα. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις ο Δίδυμος ξεσπάει: «Είναι 
δυνατόν να ξέρεις τι σκέφτομαι; Είναι δυνατόν 
να προκαταλαμβάνεις τις αντιδράσεις μου και να 
κατακρίνεις τις αποφάσεις μου;» Συναισθηματι-
κά και επαγγελματικά υπάρχουν οι πιθανότητες 
να εξελιχθούν θετικά τα πράγματα, όπως και να 
μελανιάσει η μύτη σου από μια πόρτα που κλεί-
νει απότομα εκεί που δεν το περιμένεις. Α… έχεις 
σκεφτεί την περίπτωση να μη δείχνεις ευαισθησία 
στις ανάγκες των ανθρώπων γύρω σου; Μήπως; 
Άρα, αν κάποιος σου ζητάει ξανά και ξανά τη βοή-
θειά σου δώσε τη με χαμόγελο, όχι με γκρίνια. 
[+] Σπίτι, οικογένεια, ψυχολογική νηνεμία. Συ-
νεργασίες, έμπνευση, ερωτική κινητικότητα.
[-] Ένα βήμα πίσω σε σχέσεις που σε ενδιαφέ-
ρουν, αντιπαραθέσεις, ένταση με τον ερωτικό 
σύντροφο ή σε επαγγελματικό επίπεδο. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Τα θέματα που σε απασχολούν ή πρόκειται να στρα-
φεί η προσοχή σου ονομάζονται Εργασία, Σώμα, 
Υγεία, Ρουτίνα, Καθημερινές σχέσεις. Εντάξει, μπο-
ρεί να τσακωθείς με τον μπαμπά σου, ή να εργαστείς 
δύο φορές περισσότερο για να τα βγάλεις πέρα στη 
δουλειά σου, ή να σου χαλάσει το σεσουάρ, ή ο άν-

θρωπος που αγαπάς να μην είναι διαθέσιμος, ή να 
υποφέρεις από ημικρανίες, όμως τι θα σημαίνουν 
όλα αυτά όταν κοιτάζεις σε λίγο καιρό μια φωτο-
γραφία σου αυτής της περιόδου; Απολύτως τίποτα. 
Σημασία έχουν τα ερωτήματα που κατακλύζουν το 
μυαλό και ζητάνε ευθείες και άμεσες απαντήσεις: τι 
γίνεται με τη συντροφική μου ζωή; Είναι καιρός να 
αλλάξω δουλειά, αντικείμενο, κατεύθυνση; Πόσο 
με προσέχω και νοιάζομαι για τον εαυτό μου; Μέχρι 
να τις δώσεις μπορείς να πεταχτείς στον οδοντία-
τρο ή να κάνεις ρεκτιφιέ στο αυτοκίνητο, να πληρώ-
σεις τους λογαριασμούς ή να σε εκνευρίσει αυτός/ή 
που μένεις μαζί του/της.
[+] Να αρχίσεις γυμναστήριο, δίαιτα, να κάνεις 
τσεκ-απ, να οργανώσεις την καθημερινότητά 
σου, να ψαχτείς εργασιακά (αν χρειάζεται), να 
ασχοληθείς με πρακτικά θέματα.
[-] Εργασιακή πίεση, σκάσε και σκάψε στιλ. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

«Κοίτα με, κοίτα με, κοίτα με, αγάπα με, αγάπα με, 
αγαπά με», μπορεί να κρατήσει μια ζωή αυτή η εφη-
βική εμμονή. Αν μπορούσες να ξεπεράσεις την α-
νάγκη του κοινού που σε χειροκροτεί δίνοντάς του 
ό,τι ζητάει, θα μπορούσες να έχεις καλύτερες σχέ-
σεις. Ωστόσο με τη διέλευση του Άρη στον Τοξότη 
και με τη διέλευση του Δία στο ζώδιό σου, μιλώντας 
για τις προσωπικές ανάγκες σου, σε στιγμές διαύ-
γειας, μπορείς να δεις ότι λαχταράς απεγνωσμένα 
την αγάπη και την προσοχή των άλλων. Δεν είναι 
η κοινωνική αναγνώριση που σε ενδιαφέρει τις ε-
πόμενες εβδομάδες, δεν είναι η επαγγελματική 
καταξίωση που σε συγκινεί αυτή την εποχή. Αυτό 
που λαχταράς περισσότερο είναι να αισθανθείς 
ποθητός/ή, να αγαπηθείς, να σου πούνε πόσο ξε-
χωριστός/ή είσαι. Να είσαι στο μέσο της σκηνής 
αυτού που αγαπάς. Αν δεν βρίσκεσαι σε άρνηση 
μπορείς να νιώσεις τη μυρωδιά της άνοιξης μέσα 
στο φθινόπωρο αγνοώντας τα σύννεφα.    
[+] Ατομικότητα, μοναδικότητα, ξεχωριστός. 
Δημιουργία και Έρωτας. Τι άλλο;   
[-] Έχεις τρέξιμο μέσα στη μέρα. Κλείνεις συμ-
φωνίες, μπαίνουν σε φάση υλοποίησης τα σχέ-
διά σου, οπότε υπάρχει άγχος. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Η Αφροδίτη σου ζητάει να κάνεις όλα τα χατίρια 
στον εαυτό σου. Είσαι πειστικός/ή, τα θέματα που 
περιέχουν έρωτα και σχέσεις αναζωπυρώνονται 
κι αν δεν υπάρχουν σου λείπουν έντονα. Αναζη-
τώντας τον Άλλο μπορεί να πέσεις πάνω του, ο-
πότε μη διστάζεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου 
και πρόσεξε το ενδιαφέρον των άλλων. Πρακτικά 
μπορεί να υπάρχει αλλαγή επαγγελματικού χώρου 
ή κατοικίας, αλλαγές-ανανεώσεις-επιδιορθώσεις-
αναγκαστικές-έκτακτες ή εθελούσιες μέσα στο σπί-
τι, οικογενειακά προβλήματα με κάποιον να έχει α-
νάγκη τη συμπαράσταση ή τη βοήθειά σου, πιθανές 
εκρήξεις με οποιοδήποτε βλέπεις σαν πρόσωπο 
εξουσίας, εσωτερική δυσαρέσκεια για τη στασι-
μότητα των πραγμάτων και άγχος για το επόμενο 
βήμα. Συμπέρασμα: Ανήκεις σε αυτούς/ές που ξέ-
ρουν ότι και στις δύσκολες στιγμές όλα είναι εφικτά 
για αυτούς που έχουν στόχο; Ή στους άλλους που 
μέσα από τα δάκρυα βλέπουν τον κόσμο παραμορ-
φωμένο, υγρό και ανέφικτο; 
[+] Αν είσαι διαθέσιμος/η και ανοιχτός/ή, χωρίς 
κυνισμό, όλα είναι πιθανά.

[-] Αν αρχίσεις την γκρίνια ότι τα τελευταία εκα-
τό χρόνια είσαι χάλια – τότε πας για 101.  

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Mε την Αφροδίτη στην Παρθένο σού 
δίνεται η ευκαιρία να κάνεις μια ανα-
σκόπηση της ζωής σου από μια πιο 

πνευματική σκοπιά και με την κατανό-
ηση ότι κάθε τι που συμβαίνει γίνεται 

για ένα λόγο. Με άλλα λόγια μη μένεις στη 
δυσφορία που σου προκαλούν οι αναποδιές, 

αλλά κοίταξε με ψυχραιμία τη μεγάλη εικόνα της 
ζωής σου. Η πραγματικότητά σου αλλάζει συνε-
χώς – ναι, μερικές φορές άτσαλα και επώδυνα και 
συνεχίζει να αλλάζει. Όμως: 1) Οι εσωτερικές σου 
δυνάμεις είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Πατάς στη γη 
και με τα δυο πόδια και δεν σε ξεκολλάει ούτε ανε-
μοστρόβιλος. 2) Μπορείς να φέρεις εις πέρας κάθε 
στόχο σου με ακρίβεια ωρολογιακής βόμβας. 3) 
Είσαι έτοιμος/η να κάνεις (ή έκανες ή πρόκειται να 
κάνεις) κάτι σημαντικό. 4) Μπορείς να θωρακιστείς 
οικονομικά έτσι ώστε κανένα οικονομικό σοκ να 
μη σε επηρεάσει. 5) Συνειδητοποιείς ότι οι σχέσεις 
δεν είναι μόνο επικοινωνία και κινητικότητα αλλά 
και σιωπή και κρίση, και κυρίως δέσμευση για τις 
δύσκολες ώρες. 
[+] Εσωτερική ησυχία, εργασιακή νηνεμία, διά-
θεση για απόδραση, χαρά να είσαι χρήσιμος/η.
[-] Η καθημερινότητα επιταχύνεται με τις εκκρε-
μότητες να αναζητούν λύσεις και διεκπαιρέωση. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Η ουσία των οικονομικών σου τις επόμενες εβδο-
μάδες περιέχεται στη λέξη «κλαυσίγελος». Σαν να 
βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο τραπέζι με όλα τα καλά 
του Αβραάμ και του Ισαάκ και να μην μπορείς να αγ-
γίξεις τίποτα γιατί μόλις άρχισες δίαιτα ή γιατί βγαί-
νεις από νηστεία και αρκεί ένα αμύγδαλο για να 
πάθεις δυσπεψία. Με τον Άρη στον Τοξότη τα οικο-
νομικά σου εξελίσσονται όπως σε θρίλερ – γυρίζεις 
στο σπίτι και η πόρτα δεν ανοίγει από μια στοίβα 
λογαριασμών. Αντί να παραπονιέσαι ότι σε κυνη-
γάει το φάντασμα της οικονομικής καταστροφής 
καλύτερα να σκεφτείς λογικά τα επόμενα βήματά 
σου. Κατά τα λοιπά η καινούργια σχολική χρονιά 
ξεκινάει με καλές προοπτικές, ο Δίας δημιουργεί 
σενάρια για θετικές επαγγελματικές εξελίξεις, μια 
δειλή αισιοδοξία αρχίζει να αναδύεται, κάτι συμ-
βαίνει. Ακόμα και τα ερωτικά, που αποτελούν αι-
τία δυσπιστίας και φόβου, κινούνται σε καλύτερη 
τροχιά. 
[+] Επαγγελματικά σε εξέλιξη, φιλίες, καινούρ-
για πρόσωπα, συνεργασίες.
[-] Πρόσεξε τις οικονομικές σου δοσοληψίες. 
Μην πουλάς φτηνά τον εαυτό σου. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Βρίσκεσαι οκτώ η ώρα το πρωί στη Κηφισίας. 
Πρώτη-δευτέρα, κορναρίσματα, αργοπορία, νεύ-
ρα, άγχος, και ξαφνικά ένα πράσινο κύμα – όλα 
τα φανάρια γίνονται πράσινα. Για τις επόμενες  ε-
βδομάδες οι πλανητικές όψεις εκλύουν τεράστια 
ενέργεια. Άλλοτε θα αισθάνεσαι ότι έχεις κολλή-
σει στην κίνηση και άλλες φορές ότι μέσω των 
παρόδων μπορείς να φτάσεις γρηγορότερα στον 
προορισμό σου. Με τον Άρη στο ζώδιό σου και 
την Αφροδίτη σε ένα κομβικό σημείο του χάρτη 
σου, στην Παρθένο, φαίνεται ότι δεν περνάς στο 
ντούκου. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά με όλες τις 
πιθανότητες και τις ευκαιρίες για δράση επίσης 
ανοιχτές. Μπορείς να στρέψεις τη ζωή σου προς 
την κατεύθυνση που θέλεις. Έχεις φόρα ώστε να 
δημιουργήσεις νέες επαγγελματικές συνθήκες, 
έχεις τη δυναμική να τα καταφέρεις. Χρειάζεται 
να αφήνεις το σπίτι σου πιο συχνά ή να μη γυρνάς 
σπίτι αμέσως μετά τη δουλειά – εκεί έξω υπάρχει 
το κάτι που ψάχνεις, οι άνθρωποι που θα σιγοντά-
ρουν τις επιδιώξεις σου, αυτός/ή που μπορεί να 
δώσει καινούργια πνοή στη ζωή σου– είτε ερωτι-
κά είτε εργασιακά.  
[+] Δράση, επαφές, πραγματοποίηση σχεδίων.

[-] Τυχόν ρήξεις στις σχέσεις, προσωπικές και 
επαγγελματικές, μπορεί να είναι μη αναστρέ-
ψιμες.

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Δεν έχεις άλλη επιλογή από το να περιμένεις την 
άφιξη του Άρη στο ζώδιό σου γύρω στα τέλη Οκτω-
βρίου (27/10). Μέχρι τότε όλα κινούνται πίσω από 
κουρτίνες, σιωπηλά, υπόγεια, κρυφά. Φαίνεται ότι 
έχεις ανάγκη να μείνεις για λίγο στο παρασκήνιο, 
να μαζέψεις τα κομμάτια σου, να συγκεντρωθείς, 
να προετοιμαστείς και να φυλάξεις τις δυνάμεις 
σου για την επιστροφή του Νοεμβρίου. Θα ήσουν 
ευτυχισμένος/η γυρνώντας ξυπόλυτος/η και σχε-
διάζοντας να κατακτήσεις την προσωπική σου Α-
μερική. Αν μόνο μπορούσες να κλείσεις το κινητό 
και να αλλάξεις πλευρό στο κρεβάτι σου, αν μόνο 
δεν περίμενες να χτυπήσει με αγωνία ένα τηλέφω-
νο που δεν πρόκειται να έρθει. ΕΑΝ ΜΟΝΟ: Αυτή 
είναι η φράση που στριφογυρίζει στο μυαλό σου. 
Ο διχασμός σου ανάμεσα στην παρόρμησή σου να 
αποδράσεις και στην υποχρέωση να παραμείνεις 
συνεπής στη δουλειά σου είναι τεράστιος. 
[+] Αντίδοτο η θέληση κάποιων που έχουν δύνα-
μη να σε υπερασπιστούν και να σταθούν δίπλα 
σου, οι επικοινωνιακές σου ικανότητες, τα σημα-
ντικά ραντεβού με σημαντικούς ανθρώπους.
[-] Μην παρασύρεσαι από στρατόπεδα στη δου-
λειά, μη δείχνεις αλαζονεία, μερικοί από όσους 
σου χαμογελούν είναι καρχαρίες.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Στις επόμενες εβδομάδες μπορείς να είσαι ένας/
μία γενναιόδωρος/η Υδροχόος που ενθαρρύνει 
τους φίλους του, που οι κοινές επαγγελματικές 
προσπάθειες βγάζουν άκρη, που έχεις τη διάθεση  
να ανοιχτείς σε ανθρώπους που βλέπεις για πρώ-
τη φορά, που κάνεις σχέδια για το μέλλον και που, 
για να μην το ξεχνάμε αυτό, θέλεις να διασκεδά-
σεις ξεχνώντας τις αντιξοότητες ή να φλερτά-
ρεις προς χάρη του παλιού καλού φλερτ. Πρό-
σεξε παρόλα αυτά όταν ταξιδεύεις –μεταφορικά 
μιλώντας– σε έδαφος που δεν έχεις επισκεφθεί 
ξανά. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που συναντάς 
ερωτικά, επαγγελματικά και φιλικά παραλλαγές 
του Δαλάι Λάμα. Άρα μη δίνεις στο μυαλό και τη 
λογική σου ρεπό αφήνοντας μόνη την καρδιά να 
τα βγάλει πέρα. 
[+] Μετακινήσεις, μετακομίσεις, χωροταξικές 
αλλαγές – ταξίδια, σπουδές, επαγγελματική κι-
νητικότητα, οικονομικές συναλλαγές.
[-] Η σταθεροποίηση της δουλειάς είναι άγχος, 
αλλά και ζητούμενο. 
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Παρόλο που οι άνθρωποι δεν σε πλησίαζαν τε-
λευταία με την ίδια ένταση, την έκπληξη και το 
ενδιαφέρον που σε πλησίαζαν και μερικές φορές 
αισθάνθηκες ότι έχασες τη γοητεία που ασκούσες 
στους άλλους, εντούτοις διατηρείς ακόμα το μα-
γνητισμό σου κι η επιβεβαίωση έρχεται με τη διέ-
λευση της Αφροδίτης αρχικά στην Παρθένο, αλλά 
και με τον Άρη στον Τοξότη. Η επαγγελματική σου 
ζωή δραστηριοποιείται, η κοινωνική σου ζωή είναι 
έντονη, η ερωτική/συντροφική σου ζωή γίνεται 
προτεραιότητα. Όμως πρόσεξε: Μην ανοίξεις όλα 
τα χαρτιά σου πριν επωφεληθείς από το γεγονός 
ότι ο πρόεδρος της εταιρείας, τα μεγάλα κεφάλια 
και οι σημαντικοί παίκτες είναι έτοιμοι τώρα να 
μιλήσουν μαζί σου. Και κάτι τελευταίο. Ένα χαρα-
κτηριστικό αυτής της περιόδου είναι ότι ακόμα 
και αν δεις αίμα στο μανίκι σου (επαγγελματικά μι-
λώντας) και βγεις για λίγο εκτός, θα ξαναγυρίσεις 
στο πεδίο της μάχης προτού στεγνώσει. 
[+] Συντροφική/ερωτική ζωή. Κοινωνική ορα-
τότητα. Εργασιακές ευκαιρίες.
[-] Ανταγωνισμός, πιθανές αντιπαραθέσεις με 
οποιοδήποτε μπορεί να σε επηρεάσει. A  

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Παρθένε, πάρε το παιχνίδι πάνω σου

ΚυΚλοφορ
EI
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