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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Αυτή πρέπει να είναι η πιο γρήγορη αντικατάσταση πραγ-

ματικότητας στην ιστορία. Στα μυθιστορήματα του Στί-
βεν Κινγκ, οι ήρωες διασχίζουν μια γέφυρα, ανοίγουν 
μια πόρτα και βρίσκονται σε έναν άλλο κόσμο. Σε μας, 
η γέφυρα ήταν οι εκλογές. Αφού το «αντιμνημονια-
κό» μέτωπο έγινε κυβέρνηση, σε ένα μήνα μέσα, οι δύο 
πραγματικότητες ενώθηκαν. Η κυβέρνηση αντιμετώ-
πισε το «ιμπεριαλιστικό τελεσίγραφο» και το «μετα-
νεωτεριστικό πραξικόπημα» της εικονικής πραγματι-
κότητας, ζητώντας παράταση του προγράμματος, της 
αξιολόγησης, των δόσεων, της αποφυγής μονομερών 
ενεργειών, δηλαδή του μνημονίου της ρεαλιστικής 
πραγματικότητας. Και καλά έκανε. Ας κλάψουμε τώρα 
όλοι μαζί τα 5 χαμένα μας χρόνια. 

Έκανε καλά γιατί δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική. Ποτέ 
δεν υπήρχε. Παρά μόνο μία, η πτώχευση, η έξοδος από 
την ευρωζώνη, ο υποβιβασμός σε μια τριτοκοσμική κα-
τηγορία. Η επιλογή αυτή, η επιλογ½ή του «κόμματος 
της δραχμής» και των νοσταλγών των χρεοκοπημένων 
καθεστώτων του ανατολικού μπλοκ που εξέπνευσε πριν 
ένα τέταρτο του αιώνα, είναι μια παράλογη επιλογή, 
αλλά τουλάχιστον είναι πολιτική επιλογή. Η ψευδαί-
σθηση ότι είναι δυνατόν να χρωστάμε σε όλο τον κό-
σμο, να απολαμβάνουμε την ασφάλεια της Ευρώπης, 
να διατρανώνουμε περήφανα την πρόθεσή μας να μην 
αλλάξουμε το παρωχημένο από δεκαετίες σύστημα και 
συγχρόνως να ζητάμε να μας χρηματοδοτούν αενάως 
γι’ αυτό, δεν υπήρχε ποτέ ως επιλογή. 

Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ καμία διαπραγ-

μάτευση για καμία διαγραφή χρεών και κανένα σκίσιμο 
μνημονίων. Η «σκληρή» διαπραγμάτευση έγινε για τον 
ακριβώς αντίθετο λόγο: Για να ζητήσουμε νέο μνημό-
νιο, νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας. Γιατί ούτε 
μετά από 5 χρόνια έχουμε καταφέρει να βγούμε από την 
κρίση. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για τα πλεονάσματα της 
χώρας έχουν τα τελευταία χρόνια αναθεωρηθεί προς τα 
κάτω 2-3 φορές μέχρι τώρα και τώρα αναθεωρούνται 
ακόμα μια φορά. Ούτε το 2015 μπορούμε να λειτουργή-
σουμε αυτόνομα, να διαπραγματευτούμε στις αγορές, 
τα δημόσια ταμεία είναι άδεια, οι τράπεζες –όπως είπε 
δημόσια αυτό που ξέραμε ο Ιρλανδός υπουργός– την 
Τετάρτη θα επέβαλλαν έλεγχο καταθέσεων, χρειαζό-
μαστε για άλλη μια φορά την ευρωπαϊκή ενίσχυση. Τε-
τράμηνη παράταση του υφιστάμενου προγράμματος, 
έλεγχος  μεταρρυθμίσεων, επιτυχής αξιολόγηση, ε-
κταμίευση της δόσης, διαπραγμάτευση για νέο 4ετές 
πρόγραμμα. Η νέα κυβέρνηση στην πραγματικότητα 
διαπραγματεύτηκε και προσπάθησε να πείσει για την 
ικανότητά της να εφαρμόζει μνημόνια και όχι να τα σκί-
ζει. Διαπραγματεύτηκε τη δικιά της προσαρμογή. Και 
προς το παρόν, ευτυχώς, το κατάφερε. 

Η συμφωνία συμβιβασμού που επετεύχθη δεν είναι μια 

καλή συμφωνία. Έδωσε μια παράταση ρευστότητας στις 
τράπεζες, αλλά άφησε άλυτο το πρόβλημα κρατικής 
χρηματοδότησης. Οι Ευρωπαίοι, μετά από 5 χρόνων 
κλεφτοπόλεμο και άρνηση μεταρρυθμίσεων, έχουν α-
πηυδήσει. Θεωρούν την Ελλάδα αντιμεταρρυθμιστική 

χώρα και το πολιτικό της σύστημα ανίκανο, όχι για να 
αλλάξει τις καταστάσεις αλλά ούτε να τις αντιληφθεί. 
Η πρόσφατη συμφωνία δείχνει τη δυσπιστία τους και 
μεταφέρει το πρόβλημα στην ελληνική πλευρά: Κάντε 
ό,τι καταλαβαίνετε, λεφτά εύκολα πια δεν υπάρχουν. 
Τον Ιούλιο θα είναι η ώρα της τελικής κρίσης. Καθώς 
το τρίμηνο της πολιτικής αναταραχής έχει επιδεινώσει 
όλα τα μεγέθη, οι τράπεζες έχουν απώλειες καταθέσε-
ων, τα δημόσια ταμεία είναι άδεια αφού οι εύπιστοι ψη-
φοφόροι ανέμεναν τη «σεισάχθεια» και το οικονομικό 
κλίμα έχει παγώσει, οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ 
δύσκολοι και κινδυνεύουμε από ασφυξία εντός του ευ-
ρώ. Θα μπορούσε μόνο ένα «κύμα» μεταρρυθμίσεων 
να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας και 
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των εταίρων και 
χρηματοδοτών μας. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η 
εντελώς αντιμεταρρυθμιστική μέχρι τώρα κυβέρνηση 
και κοινωνία να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. 

Αυτό που πληρώνουμε τόσα χρόνια δεν είναι τα μνη-

μόνια, ούτε καν η κρίση. Ό,τι περνάμε οφείλεται στη 
μαζική άρνηση να υιοθετήσουμε όσα όλα τα υπόλοιπα 
κράτη υποδεικνύουν και εφαρμόζουν τα ίδια για τον 
εαυτό τους. Για να ιδεολογικοποιήσουμε την απαίτηση 
να μας χρηματοδοτούν κάποιοι επ’ άπειρον αυτά τα 
χρόνια κατασκευάσαμε μια δικιά μας πραγματικότητα, 
έναν άλλο κόσμο εφικτό. Τα λεφτά δεν είναι λεφτένια 
είναι «πολιτικές», ο πλούτος και η φτώχεια δεν εξαρ-
τώνται από τα λεφτά σου, δηλαδή την παραγωγή σου, 
αλλά από τις «επιλογές». Είναι κάποιες κακές κι ανάλ-
γητες πολιτικές, νεοφιλελεύθερες, των Ευρωπαίων, 
που μας «επιβάλλουν» λιτότητα, μας «υποχρεώνουν» 
σε μειώσεις εισοδήματος. Γιατί έτσι αποφάσισαν, γιατί 
μας ζηλεύουν, γιατί θέλουν να μας κάνουν πειραμα-
τόζωο, γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Ενώ εμείς είχαμε 
λεφτά, αλλά δεν μας άφηναν να τα ξοδέψουμε… Αυτές 
οι μέρες στα Eurogroup ήταν διαπαιδαγωγικές γιατί ε-
κτός των άλλων ακούσαμε τι λέει ο κανονικός κόσμος, 
ακούσαμε φράσεις που στη χώρα της επιθυμίας και 
ποτέ της ανάγκης, δεν ακούμε. Αν είχαμε τα 26 δις που 
δανείσαμε στην Ελλάδα, έλεγε ο Ισπανός υπουργός 
Οικονομικών, θα αυξάναμε 50% τα επιδόματα ανερ-
γίας. Τα 41 δις, έλεγε ο Γάλλος, δεν τα χρωστάτε στους 
τοκογλύφους, τις αγορές, τα χρωστάτε στους Γάλλους 
πολίτες, πώς θα πω στους Λιθουανούς των 300 ευρώ 
σύνταξη ότι πρέπει να δανείσουμε κι άλλο την πλου-
σιότερη Ελλάδα, έλεγε ο Λιθουανός, με ποια λογική η 
φτωχότερη Σλοβακία, έλεγε ο αριστερός πρωθυπουρ-
γός της, θα πρέπει να πληρώσει την «ανθρωπιστική 
κρίση» της πλουσιότερης Ελλάδας. Μπορεί την προ-
παγάνδα να τη βολεύει η κατασκευή του «Γερμανού» 
εχθρού, των «ναζί», η αλήθεια είναι όμως ότι όλο αυτό 
το διάστημα χάνουμε φίλους, η Ελλάδα κινδυνεύει να 
χαρακτηριστεί όχι μόνο ως μόνιμο πρόβλημα, ο αιώνι-
ος «ασθενής», αλλά και ως μια αντιπαθητική χώρα που 
εκβιάζει επαιτώντας. Δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα, ο 
ρόλος του μόνιμου θύματος είναι ένας εκνευριστικός 
ρόλος, όλοι το ξέρουμε. Χρειαζόμαστε έναν καινούρ-
γιο, θετικό ρόλο. Όχι αυτών που «νικάνε» αλλά αυτών 
που τα καταφέρνουν.

8+1 μύθοι και αλήθειες 
για το τέλος της αντιμνημονιακής εποχής
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Αυτά τα χρόνια φτιάχτηκαν πολιτικές καριέρες και κόμμα-

τα, πουλώντας ένα παραμύθι. Ότι οι μισοί Έλληνες είναι 
προσκυνημένοι, προδότες, μειοδότες, και οι άλλοι μισοί 
μάγκες, πατριώτες και ευαίσθητοι φίλοι του λαού που 
σκίζουν μνημόνια και διαγράφουν χρέη μέρα μεσημέρι. 
Την Παρασκευή και την Τρίτη που μας πέρασαν, τα πα-
ραμύθια πήραν τέλος. Όλοι επέστρεψαν στον ίδιο κόσμο, 
τον πραγματικό. Κι όσο πιο γρήγορα γίνει η επιστροφή, 
τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να αντιδράσει 
θετικά η κοινωνία και να σώσει την παρτίδα. Ο πρωθυ-
πουργός έκανε τη σωστή, τη μόνη κίνηση που είχε αν 
δεν ήθελε να μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός 
που έβγαλε την Ελλάδα από την Ευρώπη. Στο τελευταίο 
Eurogroup, το πιο κρίσιμο, οι αυθόρμητες διαδηλώσεις 
στο Σύνταγμα που αντιστέκονταν στους «εκβιασμούς», 
αυθόρμητα δεν έγιναν. Είναι σοφό το «αυθόρμητο» λα-
ϊκό ένστικτο. Καλά κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και παρου-
σιάζει τη στροφή ως νίκη. Και όχι μόνο γιατί αλλιώς η 
Χ.Α. θα κληρονομήσει την τυφλή αγανάκτηση, καθώς 
αυτή μόνο έχει μείνει να υποδέχεται τον αντιμνημονι-
ακό εθνολαϊκισμό που όλοι μαζί δημιούργησαν. Αλλά 
και γιατί το κοινό του αυτό θέλει να ακούσει, δεν μπορεί 
να παραδεχτεί ότι τόσα χρόνια έκανε λάθος, δεν μπορεί 
να αναλάβει τις ευθύνες του. Γι’ αυτό 
υποστηρίζει με 80% την κυβέρνηση 
όταν σκίζει τα μνημόνια και με τα ίδια 
ποσοστά όταν τα υπογράφει. Έτσι εί-
ναι αυτός ο ηρωικός λαός, πάντα νι-
κάει. Πάμε τουλάχιστον παρακάτω.

Νομίζω, όμως, ότι αυτό το παιχνίδι της 

παραπλάνησης, το θέατρο σκιών, το 
μόνο που ξέρει να παίζει καλά το πο-
λιτικό σύστημα, κάπου εδώ τελειώ-
νει. Ο κόσμος έχει αρχίσει να με-
τράει σιγά-σιγά, να μεταφράζει κάθε 
μεγάλη κουβέντα σε αντίκτυπο στην 
τσέπη του. Αυτοί οι παραλληλισμοί, 
όπως ο Ανδρέας έδιωχνε τις βάσεις 
υπογράφοντας την παραμονή τους 
έτσι κι ο Αλέξης σκίζει τα μνημόνια ζητώντας παράταση, 
δεν είναι μόνο υποτιμητικοί για την κοινωνία μας, είναι 
και ανιστόρητοι. Παραβλέπουν ότι όλο εκείνο το διά-
στημα των «ευτυχισμένων χρόνων» μπήκαν στη χώρα 
500 δις δανεικά και επιδοτήσεις που εκτίναξαν το βιοτι-
κό μας επίπεδο. Τι μας ένοιαζε εμάς τι κάνουν οι βάσεις 
όταν χτίζαμε 2 εκατομμύρια αυθαίρετα; Τι μας ένοιαζε 
εμάς τους δημοσιογράφους η ακρίβεια των δηλώσεων 
όταν δουλεύαμε στα 1.000 ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και 
εφημερίδες μιας χώρας όσο μια δυτική πόλη σε πλη-
θυσμό και με ένα δεύτερο μισθό στα 50 κρατικά μέσα 
ενημέρωσης; Ποιος νοιάζεται για τις βάσεις και πώς τις 
βαφτίζουμε όταν στα 42 παίρνει σύνταξη ως μητέρα α-
νήλικου τέκνου; Το παιχνίδι του λαϊκισμού δύσκολα θα 
συνεχίσει έτσι όπως το είδαμε έντρομοι αυτά τα χρόνια. 
Κι αν συνεχίσει, θα σημαίνει ότι δεν σωθήκαμε. 

Προς το παρόν είμαστε ακόμα στο παιχνίδι, είμαστε μια 
χώρα της Ευρώπης και  στα ΑΤΜ βγαίνουν ευρώ. Οι ε-
πόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, θα υπάρξουν μεγάλες 
αναταράξεις και πολιτικές ανατροπές αλλά θα έχουμε 
ακόμα μια ευκαιρία. Κυρίως θα έχουμε την ευκαιρία να 
ξαναγίνουμε μια κοινωνία ήρεμη, με πολιτικές διαφορές 

αλλά χωρίς προδότες και γενίτσαρους, χωρίς πολιτική 
βία. Μπορεί κάποιοι να έχουν ζαλιστεί τώρα με τις από-
τομες στροφές και να απορούν, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι 
δεν υπάρχει κανείς ανάμεσα σε όσους συμμετέχουν στο 
δημόσιο διάλογο, πολιτικούς, κόμματα, δημοσιογράφους, 
που να μην ήξερε πάντα ποια είναι η πραγματικότητα. Όλα 
τα άλλα που έλεγαν, όσα μας βασάνισαν αυτά τα χρόνια, η 
εικονική πραγματικότητα, ήταν απλώς business as usual. 

Υπάρχει ακόμα κάποιος κομματικός αυταρχισμός που τώ-
ρα πια είναι κρατικός αυταρχισμός, που λέει ότι όσοι δεν 
συντάσσονται με την κυβέρνηση είναι μαυραγορίτες της 
κατοχής και γερμανοτσολιάδες. Και ένας άλλος, πιο ήπι-
ος αυταρχισμός, της «στρατευμένης δημοσιογραφίας» 
που λέει ότι είναι μικρόψυχο να επισημαίνεις το απίθανο 
U-turn της αντιμνημονιακής παραζάλης, ότι έτσι δυσκο-
λεύεις την κυβέρνηση, δεν διευκολύνεις να πραγματο-
ποιήσει επιτυχώς τη στροφή προς την πραγματικότητα 
που είναι προς το συμφέρον της χώρας, που όλοι θέλουμε. 
Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει ούτε να διευ-
κολύνεις ούτε να μη διευκολύνεις την κυβέρνηση. Την 
οποιαδήποτε κυβέρνηση. Η Ενημέρωση είναι να λες όσα 
ξέρεις, να λες όσα μαθαίνεις, να προσπαθείς να ερμηνεύ-

σεις τις  καταστάσεις και τα γεγονότα 
για να γίνεσαι χρήσιμος στους ανα-
γνώστες σου. Αυτή είναι η δουλειά 
σου. Κι αυτοί συγκρίνοντας, διασταυ-
ρώνοντας, επιλέγοντας πληροφο-
ρίες και απόψεις να σχηματίζουν τη 
δικιά τους γνώμη. Αυτό έκανε αυτά 
τα δύσκολα χρόνια η Athens Voice 
και το έκανε με αρκετό κόστος. Δεν 
προσπάθησε να γίνει δημοφιλής, να 
ακολουθήσει το ρεύμα, αλλά να είναι 
χρήσιμη, να βρει τις κρυμμένες αλή-
θειες και να τις πει όσο δυσάρεστες κι 
αν είναι. Διαβάζω τώρα το «mail Βα-
ρουφάκη», τις ελληνικές προτάσεις 
για την παράταση του προγράμματος, 
για τις μεταρρυθμίσεις. Θα μπορούσε 

να είναι, αυτούσιο, ένα άρθρο της Athens Voice αυτά τα 
χρόνια. Την Κυριακή στην «Καθημερινή», ο αρμόδιος 
υπουργός είπε ότι Κυριακές ανοιχτά θα είναι τα μαγαζιά 
στις τουριστικές ζώνες. Αν τώρα ο Εμπορικός Σύλλογος 
και ο Δήμος Αθηναίων, συμπλήρωσε ο Γ. Σταθάκης, θέ-
λουν το κέντρο της Αθήνας τουριστική περιοχή, δικαί-
ωμά τους. Τόσο απλά. Υπενθυμίζω ότι πριν λίγους μήνες 
κάποιοι έκαψαν την A.V. με αυτό το πρόσχημα. Ο χρόνος, 
ο χρόνος μόνο και η πραγματικότητα, δικαιώνουν ή όχι 
ένα μέσο ενημέρωσης. Τώρα που αφήνουμε πίσω μας την 
ατμόσφαιρα της παράνοιας και του διχασμού, τώρα που 
όλοι επιστρέψαμε στην ίδια πραγματικότητα, θέλω να πω 
κάτι προσωπικό. Δεν το έχω ξαναπεί γι’ αυτό επιτρέψτε 
μου να το πω. Νιώθω περήφανος για την Athens Voice. 
Γιατί ανέλαβε ένα μεγάλο, ένα δυσανάλογο έργο και παρά 
τις απειλές, τους εκφοβισμούς, τις επιθέσεις, δεν σταμά-
τησε όλα αυτά τα χρόνια να υπερασπίζεται τη Λογική και 
την πολιτισμένη κοινωνία. Μπόρεσε να το κάνει, γιατί 
τη στήριξαν οι αναγνώστες της που ήταν πάντα δίπλα της 
και για μία ακόμα φορά τους ευχαριστούμε γι’ αυτό. 
Τώρα το ξέρουμε, η πραγματικότητα είναι πιο ισχυ-
ρή από τους μύθους. Μακάρι να μη χρειαστεί να το  
ξαναανακαλύψουμε. 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
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

SHOW ME THE WAY
«Show me the way to the next whiskey bar» λέει το τραγούδι, ή «στο επόμενο 

νόστιμο αγόρι/κορίτσι», ανάλογα με τη βερσιόν που προτιμάει κανείς. Αλλά ναι. 

Μερικές φορές θέλεις κάποιος να σου δείξει το δρόμο επειδή μοναχός σου δεν 

βλέπεις την τύφλα σου…

τ
ο τραγούδι είναι «The moon of Alabama» ή αλλιώς «Alabama song», το ξέρουμε από 
τους Doors άντε και από τον David Bowie, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα 
ποίημα του Berthold Brecht γραμμένο το 1927 και μελοποιημένο από τον Curt 
Weill , πρωτο-τραγουδισμένο από τη γυναίκα του, τη Lotte Lenya. Οι στίχοι και η 

μουσική είναι ό,τι πιο αμερικάνικο, αισθάνεσαι τον αέρα της Αλαμπάμα να σου καίει τα 
ρουθούνια, λίγη κοπριά από τα άλογα (τακατάκ-τακατάκ), μπόλικη κόκκινη έρημο, μερι-
κοί κάκτοι στην απόσταση κι άντε να βρεις ένα μπαράκι μέσα στην ξεραΐλα να ξεδιψάσεις 
εσύ ο καουμπόης με το πέτσινο καπέλο. Είσαι στο τσακ να φας τη σέλα σου όταν… το φεγ-
γάρι βγαίνει πάνω από το τοπίο που είναι σαν διαφήμιση τεκίλας, και συνειδητοποιείς ότι 
το τραγούδι είναι γερ-μα-νι-κό, παρακαλώ. Υπέροχο, πλην όμως καμία σχέση με τεκίλα, 
ούτε καν με ουίσκι. 
Τα σκεφτόμουν ένα βράδυ στο «Κύτταρο» που έπαιζε (σώπα!) ο Ζωρζ Πιλαλί, ο οποίος εί-
ναι αγαπημένος αγαπημένου μου και αναγκαστικά έχω αρχίσει να τον αγαπάω κι εγώ, μια 
και τον βλέπω οπωσδήποτε κάθε χρόνο όπου εμφανίζεται. Στο «Κύτταρο» έπαιζαν μερικά 
βράδια πριν (Σάββατα) ο Χαριτοδιπλωμένος, η Πωλίνα και ο Μπίγαλης και ήτανε λέει πο-
λύ καλοί, σούπερ πρόγραμμα, απλώς έτυχε να παίζουν πάνω σε ιώσεις (δικές μου) και τους 
έχασα, αλλά θα ξαναπαίξουν λέει, οπότε θα σας ενημερώσω. 
Ο Πιλαλί λοιπόν και η Σούφρα Μπαντ. Με το «Κύτταρο» γε-
μάτο, και το ιδιόρρυθμο, περίεργο, αναρχικό πρόγραμμα που 
κάνει συνήθως ο Ζωρζ… ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ποσώς 
για το τι θα γράψω εγώ ή η θεία μου η Μαγδάλω, εδώ ή στους 
Τάιμς ή στο φεγγάρι της Αλαμπάμα(ς). Τόσα χρόνια που τον 
ακούω, και έχοντας μελετήσει προ πολλών ετών τα αλαλια-
σμένα/ημι-μεγαλειώδη κείμενα του Πάνου Κουτρουμπού-
ση, κάπως σαν να τον έχω πιάσει τον Πιλαλί: κάνει αυτό που 
του κατεβαίνει στην κεφάλα αλλά βασικά οι μουσικές τον 
ενδιαφέρουν. Ούτε καν κατά πόσον τις ακούει κανείς. Δεν 
είναι το χειροκρότημα αυτό που τον κόφτει, είναι η μουσική, 
όποια ψάχνει, αυτά που κάνει μόνος του κλεισμένος σ’ ένα 
σκονισμένο στούντιο κάπου στην Αθήνα, με καλώδια, ηχεία, 
κομπιούτερ και συνθεσάιζερ, σαν πραγματικός καλλιτέχνης. 
Κάποιος μου είπε «κι εσύ το ίδιο κάνεις!» και ήτανε μια στιγ-
μή-αστροπελέκι, ο Road Runner που τον χτυπάει κεραυνός 
(στην έρημο: έχουμε ένα βασικό θέμα, ας μην το ξεχνάμε) κι η αλήθεια είναι πως προτιμώ 
να γράφω από το να κάνω σχεδόν οτιδήποτε άλλο… όπως ο Πιλαλί. Που δεν γράφει αλλά 
κάτι κάνει με τις μουσικές/εμφανίσεις του και κάτι ακόμα κλεισμένος στο στούντιο, είμαι 
σίγουρη. Το να είσαι καλλιτέχνης έχει ένα κομμάτι ντιπ αυτιστικό, ακαταλαβίστικο για 
τον κανονικό άνθρωπο και απαραίτητο για τον τσίου, που φτιάχνει τις κατασκευές του 
αμπαρωμένος σε σκοτεινό δωμάτιο σαν να μην υπάρχει παρα-έξω κόσμος. Γιατί δεν υ-
πάρχει έξω κόσμος, εννοείται. 

Κ
άποιος μου «έδειξε το δρόμο» με άλλα λόγια. Στο «Κύτταρο», με κοπέλες ντυμένες 
στα μαύρα και αγόρια με κότσους, με ξηλωμένες τσέπες στα (μαύρα) τζιν, με όσα 
λεφτά χρειάζεται για μία μπίρα που όμως κρατάει πολλή ώρα. Ήμασταν σε τραπέζι 
(του Κώστα Καίσαρη, που επίσης αγαπάει τον Πιλαλί) και το «Κύτταρο» πάντα μου 

φέρνει το στίχο του Σαββόπουλου  σαν να μου πετάει τούβλο στο κεφάλι («έλα Ηπείρου 
κι Αχαρνών για να σε γιουχαΐσω» ή, ακόμα χειρότερα, «νεκροζώντανος στο Κύτταρο»). Το 
πρόγραμμα του «Κύτταρου» είναι πολύ προχώ κατά τα άλλα – έχει μπάντες ή/και events 
όπως Acid King, The Agonist, Blame Kandinsky, Wreck Athens, Verbal Delirium, όλα 
σούπερ αρκεί να είσαι 17-27 χρονών, που δεν είσαι, άρα τα νεύρα σου γίνονται εύκολα 
φιλντιρές άμα σου κολλήσει κανείς ένα ηχείο στο κούτελο…
Μετά ο κολλητός του αδερφού μου άνοιξε ένα όμορφο μπαράκι που λέγεται «Cocktails 
& dreams» στο Κολωνάκι και πήγα να το δω – όχι καπάκι στο «Κύτταρο», αλλά εντάξει. 
Το  «C&D» είναι μικρό και στιλάτο, σερβίρει ωραίο μυρωδάτο καφέ και καταπληκτικό 
Cucumber martini, αξίζει να το δοκιμάσετε έστω από περιέργεια – όλα τα κοκτέιλ του εί-
ναι σπέσιαλ. Είναι ανοιχτό όλη μέρα ως αργά το βράδυ, είναι στέκι ήδη, έχει καλή μουσι-
κή και τρομερή περατζάδα, χαζεύεις τους/τις περαστικούς/ές με τις ώρες, όρεξη να ’χεις. 
Το Κολωνάκι ποτέ δεν πεθαίνει τελικά, όπως ούτε το «Κύτταρο». Με εντελώς διαφορετι-
κό τρόπο έχουνε τσιμπήσει και τα δύο την αθανασία και πολύ καλά κάνουν… A   

Κύτταρο, Αχαρνών  
& Ηπείρου 48,  
210 8224134

Cocktails & Dreams, 
café bar, Μηλιώνη 1, 
Κολωνάκι, 217 7310707    
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

Μπαμπάς με λιλιπούτειο γιο 
που τον έχει ντύσει Νταρθ Βέ-
ιντερ, στα μαύρα, περιμένουν 

στο φανάρι για να ανάψει 
πράσινο. Δίπλα τους ένας ηλι-
κιωμένος, αφού παρατηρεί με 
περιέργεια το μικρό, ρωτάει:

-Τι τον έχετε ντύσει;
-Δέσποτα.

(Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, 
μεσημέρι Σαββάτου)

Μαμά παραλαμβάνει πιτσιρίκα 
3-4 ετών στο σχόλασμα 
του παιδικού σταθμού.
-Πώς πέρασες σήμερα,
 Μαλβίνα αγάπη μου;

-Λίγο παράξενα.
-Δηλαδή;

-Μου είπανε μη μιλάω πάλι,
 μη μιλάω!

(Ηλιούπολη, Τρίτη μεσημέρι)

Σφίχτης 40άρης με φόρμα μιλάει 
στο κινητό του:

«Όχι ρε, δεν είμαι Αθήνα. Είμαι 
στη Σόφια… Όχι Σκόπια, ρε. 

Σόφια, Βουλγαρία».
(Στο Ciao Cafe, απέναντι από το Άλσος 

Παγκρατίου, Δευτέρα πρωί)

«Γείτονες και γειτόνισσες. 
Σεβαστείτε τον ύπνο μας!»
(Χειροποίητη ζωγραφιστή ταμπέλα σε 

καγκελόπορτα σε αδιέξοδο στο κέντρο του 
Χαλανδρίου, κοντά στην οδό Χαϊμαντά)

Ζευγάρι περιμένει στην απο-
βάθρα του ΗΣΑΠ Αμαρου-
σίου. Μπαίνει το τρένο στην 

απέναντι αποβάθρα. Η κυρία, 
βλέποντας το συρμό γεμάτο 

graffiti, ρωτάει το σύζυγο με 
απόλυτη σοβαρότητα:

-Για το καρναβάλι το κάνανε 
αυτό;

(Τρίτη πρωί)

Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Από την περασμένη εβδομάδα το Προεδρικό 

Μέγαρο μετονομάστηκε σε Πάκινχαμ.
(από τα social media)

ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Nέο καυτό αξεσουάρ. 

Μετά τη Χαρούλα Αλεξίου και τη Lady Gaga, 
που τα λάνσαρε τη βραδιά των Oscar, σειρά είχε 

η Bjork στο εξώφυλλο των «New York Times». 

JE SUIS YANIS
Συνέντευξη Βαρουφάκη 

στο νέο τεύχος του «Charlie Hebdo». 
Φυρί-φυρί το πάνε κι αυτοί. 

ΖΙΛΙΕΤ ΓΚΡΕΚΟ
Την Κυριακή τραγουδάει στο Παλλάς.

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
Α ναι, θα το γράψω. Είναι η παράσταση της σεζόν. 

Ορδές καταφθάνουν κάθε βράδυ στο θέατρο 
του Ελληνικού Κόσμου για να παρακολουθήσουν 

το success story της Μιμής. 
Και πολύ καλά κάνουν.

STEPHEN HAWKING
Δήλωσε ότι θα ήθελε να παίξει τον κακό σε μια 

ταινία του James Bond.

ΤWEET ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
«Επιτέλους! Είμαστε ελεύθεροι  
να κάνουμε αυτό που θέλουν».

(@doox) 

ΒΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κλείστε τους όλους σ'  ένα γήπεδο κι αφήστε 
τους να σκοτωθούνε μόνοι τους. 
Είναι μια κάποια λύση.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Στην πλατεία Κολωνακίου κάνουν αλκοτέστ 
μέρα-νύχτα. Μαζεύουν πρωτογενές πλεόνασμα 
ξεκινώντας από τους έχοντες.

OSCAR 2015
Μια χαρά περάσαμε. Είδαμε το κόκκινο χαλί και 
όταν άρχισε η τελετή πήγαμε για ύπνο.

ΓΛΟΥΤΕΝΗ
Όλοι πρέπει να την αποφεύγουμε. 
Ξέρει κανείς γιατί;

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΦΙΛΗΣ
Περνάς τα τριάντα και αρχίζουν να σε 
παίρνουνε στα σοβαρά, ρε γαμώτο.

VERY BRITISH
Aν οι Άγγλοι μάς θέλουν έξω από το ευρώ, 
εμείς τους θέλουμε έξω από τη Eurovision!

ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΣΑΚΝΗ
ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ
Στέλνει ο άλλος επιστολή στον 
πρωθυπουργό της χώρας, έτσι;   
Σε λίγο θα τον στέλνει και 
για τσιγάρα. Δεν πάμε καλά.

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΦτιΑξε μου τη μέρα Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

ΝευΡΑ 
τΣΑΤΑΛΙΑ

Υπάρχει ένας εκνευρισμός
μια αίσθηση ακραία

ένας μικρός αναβρασμός
στις σχέσεις, στην παρέα

Κανένας πια δεν τραγουδά    
κανένας δεν χορεύει

όλοι αρχίζουν τον καβγά
ώσπου να πεις αλεύρι

Ας όψεται η πολιτική
το χρέος το μεγάλο

που γίναμε επιθετικοί
να φάει ο ένας τον άλλο

Όλοι φωνάζουν και χτυπούν
και κάνουν φασαρία

και όλοι έχουν να σου πουν
μια τρομερή ιστορία

Και πρέπει τότε να τους δεις
μετά δυο ποτηράκια

να σου μιλάνε για τα δις
σα να ’ναι πετσετάκια

Εσύ θα πρέπει να ακούς
χωρίς να τους διακόπτεις

αλλιώς ανήκεις στους κακούς
και είσαι ένας προδότης

Ακόμα και αν διαφωνείς
πρέπει να κάνεις κράτει

και να τους πεις πως συμφωνείς
προτού σου βγει το μάτι

Πρώτη φορά αριστερά
δεν είναι λίγο πράγμα

γι’ αυτό ας το δούμε σοβαρά
πριν γίνει κανά δράμα

Κι ας έχουμε πάντα στο νου
πως ό,τι κι αν συμβαίνει

οι κυβερνήσεις θα περνούν
μα η αγάπη μένει

Φίλοι και φίλες προσοχή
τα νεύρα συγκρατούμε  

σιωπή, νηστεία, προσευχή
μόνο έτσι θα σωθούμε

το Εξώφυλλο μΑΣ 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Λυκούργος Πορφύρης. Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το Νοέμβριο του 1988. Είναι απόφοιτος της ΑΣΚΤ ±  την πτυχιακή του 
εργασία εκπόνησε τον Σεπτέμβριο του 2013. Από το 2012 έχει συμμετάσχει 
σε εκθέσεις, events, φεστιβάλ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο έργο 
του απεικονίζονται μάχες μεταξύ των κανονιστικών προτύπων και των 
αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων ή ατομικοτήτων που αδυνατούν να 
αφομοιωθούν στα μοντέλα των δυτικών ή δυτικότροπων κοινωνιών. Με 
έμφαση στα ζητήματα φύλου δημιουργεί γκροτέσκες, αντιφατικές και πολ-
λές φορές αποκρουστικές εικόνες υπό το πρίσμα των διεμφυλικών, εξουσι-
αστικών σχέσεων των πατριαρχικών δομών κάθε μορφής.  
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Δείτε το όνομα του 
μαγαζιού που έβαλε 

λουκέτο και διαβάστε 
στην πόρτα την ατάκα
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Πανικοβαλ των 500 
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ 

● ● ● Μία θολή μέρα, μου-

σταρδί από την αφρικάνικη 

σκόνη, είδαμε το «Inherent 

Vice» του Paul Thomas 

Anderson που βγαίνει αυτή 

την εβδομάδα στους κινημα-

τογράφους και βασίζεται στο 

ομώνυμο βιβλίο του Thomas 

Pynchon που κυκλοφόρησε 

το 2009. Το «Έμφυτο Ελάττω-

μα», όπως είναι και ο τίτλος 

της ταινίας στα ελληνικά, 

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Καστανιώτη. Γνωρίζοντας 

ότι πάμε να βυθιστούμε 

στο χαοτικό σύμπαν του 

Pynchon οδηγημένοι από τη 

σκηνοθεσία και το διασκευα-

σμένο σενάριο του Anderson 

(υποψήφιο στα φετινά Ό-

σκαρ), ξέραμε ότι μας περιμέ-

νει μία δεύτερη θολούρα, γε-

μάτη ψυχεδελική παράνοια. 

Και τη βρήκαμε.

● ● ● Η μπουρούχα του Λος 
Άντζελες είναι διάχυτη στην 
ταινία, δημιουργώντας δια-
φορετικές εκδοχές για ερμη-
νείες σε ένα ούτως ή άλλως 
χαοτικό σενάριο με δεκάδες 
χαρακτήρες και ονόματα. Ή-
ρωες πάντως όλοι, εκκεντρι-
κοί και γλαφυρά δημιουρ-
γημένοι, με χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα και ατάκες, σε 
αυτό το ελαφρώς νουάρ (μια 
και ο Χοακίν Φίνιξ υποδύεται 
έναν dopehead, ιδιωτικό ντε-
ντέκτιβ, τον Doc Sportello, με 
τυπικά καλιφορνέζικο ντύσι-
μο: τζιν, αμπέχονο, σανδάλια 
και τεράστιες φαβορίτες), 
χίπικο fresco μίας εποχής που 
οδηγείται από το Καλοκαίρι 
της Αγάπης στην πλήρη 
παράνοια της ντρόγκας και 
της διαφθοράς. Ακριβώς στο 
ξεκίνημα των 70s.

● ● ● Ο Pynchon, 77 χρο-
νών σήμερα και πρόσωπο-
μυστήριο έτσι κι αλλιώς στην 
αμερικάνικη λογοτεχνία και 
αστική μυθολογία (λέγεται ότι 
κρύβεται για να μη φαίνονται 
τα άσχημα δόντια του, αν και 
τώρα πια αυτό ακούγεται το 
ίδιο τρελό όσο και οι ιστορίες 

του), με μοναδικές γνωστές 
φωτογραφίες του κάποιες 
από την εποχή των μαθητι-
κών και νεανικών του χρό-
νων, λατρεύει να δημιουργεί 
στα βιβλία του εκατοντάδες 
χαρακτήρες με απίθανα ονό-
ματα και παρατσούκλια ο κα-
θένας, σε μία ηλεκτρισμένη 
δράση γεμάτη παρακλάδια, 
ιστορίες μέσα στις ιστορίες, 
inception όνειρα, παραισθή-
σεις, αναγωγές, έναν μαθη-
ματικό, υστερικό ρεαλισμό 
σε ογκώδεις τόμους. Για τον 
Pynchon, ένα μυθιστόρημα 
155 σελίδων είναι «μία σύ-
ντομη ιστορία με ορμονικό 
πρόβλημα, ξεφορτωθείτε την 
σε κανένα κορόιδο». 

● ● ● Είναι τα βιβλία που 
έχουν χαρακτηρισθεί «αδύ-
νατο να διαβαστούν» και προ-
καλούν έναν άλλο, δεύτερο 
όγκο δημοσιευμάτων – από 
σχόλια και λογοτεχνικές κριτι-
κές μέχρι κοινωνικοπολιτικές 
αναλύσεις, φιλολογικές και 
διπλωματικές εργασίες, μέχρι 
εγχειρίδια με οδηγίες ανάγνω-
σης για όσους χάνονται στις 
θάλασσες των ιστοριών του. 

● ● ● Τον Αύγουστο του 
2009, όταν κυκλοφόρησε το 
«Inherent Vice», αναρτήθηκε 
στο YouTube ένα διαφημι-
στικό βίντεο όπου ακουγό-
ταν (έκπληξη!) η φωνή του 
Pynchon να περιγράφει το 
βιβλίο του. Αυτή ήταν η δεύ-
τερη φορά που ακουγόταν, 
σε ένα τόσο μαζικό μέσο, η 
φωνή του. Η πρώτη ήταν ό-
ταν έκανε μία guest εμφάνιση 
στους Simpsons, στο επεισό-
διο με τίτλο «Διατριβή Μίας 
Τρελής Νοικοκυράς». Ήταν 
ένα σκίτσο που φορούσε μία 
χαρτοσακούλα στο κεφάλι 
του και μιλούσε με τη φωνή 
του Pynchon. 

● ● ● Το «Έμφυτο Ελάττωμα» 
γράφτηκε σε ένα ισόγειο δι-
αμέρισμα σε ένα ξύλινο σπίτι 
στην παραλία Manhattan 
Beach του Λος Άντζελες σαν 

αυτό στο οποίο ζει ο ήρωας-
ντεντέκτιβ και είναι γεμάτο 
από επιρροές και αναφορές 
στην κουλτούρα των Beat και 
των χίπις. Εκτός από τον μόνι-
μο μπάφο που έχει αναμμένο 
στο χέρι του σε όλη τη διάρ-
κεια της ταινίας ο Φίνιξ (ε-
ντάξει, εκτός από τις σκηνές 
που τρώει ξύλο), η απόλυτη 
αταξία είναι, νομίζαμε, ο μο-
ναδικός στόχος του σεναρίου 
αλλά με έναν ιδανικό τρόπο 
σκηνοθετημένη και φωτο-
γραφημένη, που σε έκανε να 
απολαμβάνεις αυτή τη γλυκιά 
εντροπία.

● ● ● Παράδειγμα: Σε μία 
τέλεια κινούμενη σκηνή, 
χορογραφημένη και μαθημα-
τικά καδραρισμένη, γίνεται 
με ένα φλας ένα στοπ-καρέ 
και βλέπουμε την ομήγυρη 
των babacool και τον Όουεν 
Γουίλσον στο κέντρο, «δίπλα 
σε έναν Ιησού» να φριζάρουν 
α λα Μυστικός Δείπνος του 
Ντα Βίντσι σε μερικά δευ-
τερόλεπτα διαφορά από το 
αυθεντικό έργο. Με πουσαρι-
σμένα χρώματα, ανάγλυφες 
σκιές και distortion στο φως 
των κεριών. 

● ● ● Ήταν τόσο απολαυ-
στικά γυρισμένο αυτό το 
συνονθύλευμα προσώπων 
και καμένων εγκεφαλικών 
κυττάρων που ξεχάσαμε για 
πάντα την ιστορία και αφε-
θήκαμε στις σκηνές και στις 
ατάκες χωρίς να απορούμε 
για τίποτα, ακολουθώντας το 
σταφ που είχε πάρει ο Ντοκ 
Σπορτέλο, ακόμα και στη 
σκηνή που ο μπάτσος, αργά 
και συνειδητά, παίρνει ένα 
γεμάτο, πελώριο τασάκι και 
τρώει τα αποτσίγαρα και τις 
στάχτες. «Τι φάση, ρε;» Κρα-
τήσαμε  τη φάση για αρχειο-
θέτηση σε ανθολογία και α-
φεθήκαμε στους στροβίλους 
και τα φράκταλς του μυαλού 
μας, έχοντας για μοναδικό 
μας σταφ, χαλβά καθαροδευ-
τεριάτικο και μερέντες. 

* Η ταινία, εκτός από τις δύο 
υποψηφιότητες για Όσκαρ 
(διασκευασμένου Σεναρίου 
για τον Πολ Τόμας Άντερσον 
και Κοστουμιών για τον Μαρκ 
Μπρίτζες), ήταν και υποψήφια 
για Χρυσή Σφαίρα Ά  Ανδρικού 
Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζι-
καλ για τον Χοακίν Φίνιξ, πήρε 
το Καλύτερο Διασκευασμένο 
Σενάριο για τον Άντερσον από 
το National Board of Review, 
ενώ έχει μπει και στην επίσημη 
λίστα με τις Καλύτερες Ταινίες 
του 2014. Διαβάστε την κριτική 
του Γ. Κρασσακόπουλου στη 
σελίδα 41. A  

Dinner με τον 
Τhomas Pynchon

➜ (panikoval500@gmail.com)
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Ένα βράδυ με τη Μιμή Ντενίση

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΥ

8 A.V. 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Κ
υριακή απόγευμα στην Πειραιώς έξω 
από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. 
Άντρες, γυναίκες, νέοι, γέροι, παιδιά, 
ενώ η βροχή συνεχίζει να πέφτει, συ-
νωστίζονται μπροστά στα ταμεία του 

θεάτρου για να δουν την παράσταση της Μι-
μής Ντενίση «Σμύρνη μου αγαπημένη». 
Είναι εδώ μαθητές από το Ά  Γυμνάσιο Παλλή-
νης που κλείνουν θέσεις για τις 22 Μαρτίου. 
Μια κυρία που παρακαλάει για ένα εισιτήριο. 
«Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη και φεύγω αύριο. 
Σας παρακαλώ, θα πληρώσω όσο-όσο!»  Ένας 
κύριος που τσακώνεται με τη γυναίκα του «Μα 
γιατί δεν είπες και στην Αμαρυλλίς;» «Χριστιανέ 
μου, δεν είχε θέσεις, πώς να στο πω; Μετά βίας 
βρήκα τις δικές μας!» απαντάει αυτή εκνευρι-
σμένη και κατευθύνεται προς την είσοδο του 
θεάτρου «Αντιγόνη». 

Μέσα επικρατεί ένας ευχάριστος αναβρα-
σμός. Τρέχουν οι ταξιθέτες να εξυπηρετήσουν 
ένα ετερόκλητο κοινό που έχει έρθει οικογενει-
ακώς να δει την πιο επιτυχημένη παράσταση της 
θεατρικής σεζόν. «Ελίνα, έστειλες μήνυμα στον 
αδελφό σου;» ρωτάει μια κυρία. «Ναι, καλέ μαμά, 
του έστειλα αλλά δεν μου απάντησε» λέει βαριε-
στημένα η μικρή Ελίνα και βουλιάζει στο κάθισμά 
της. Ο ευγενικός εκφωνητής από τα μεγάφωνα 
υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η κατανάλωση 
ποτού και φαγητού καθώς και η λήψη φωτογρα-
φιών στη διάρκεια της παράστασης, τα φώτα 
χαμηλώνουν, η παράσταση αρχίζει...

Τη Μιμή τη γνωρίζω από τότε που ήταν μαθή-
τρια του ακριβού μου φίλου Ματθαίου Μουντέ 
στη σχολή θεάτρου. Είχε από τότε αυτό το πεί-
σμα, τη δύναμη και την υπομονή που τη βοήθη-
σαν να φτιάξει την καριέρα της και να εξελιχθεί 
σε πρωταγωνίστρια και αντίπαλον δέος της Αλί-

κης Βουγιουκλάκη. 

«Μα τι της βρίσκουν; Τι της βρίσκουν και πάνε να 
τη δουν;» με ρώταγε εκνευρισμένη όταν μάθαινε 
ότι έσκιζε στο θέατρο. Δεν της είχα αποκαλύψει 
ότι η Μιμή ήταν φίλη μου. Θα μου έκοβε την κα-
λημέρα. Μια φορά, έτσι για πλάκα, «να παίξετε 
μαζί» της λέω «την Ελισάβετ και την Άννα Μπολέ-
να. Στη μια παράσταση θα είσαι εσύ Ελισάβετ και θα 
της κόβεις το κεφάλι και στην άλλη θα είναι αυτή!». 
Περίμενα να με βρίσει, αντίθετα με κοίταξε για λί-
γο ξαφνιασμένη, μετά χαμογέλασε, «και ο κόσμος 
θα έρθει δύο φορές να δει την παράσταση» είπε το 
σοφό Αλικάκι που δεν άφηνε ιδέα να πέσει κάτω 
χωρίς να εξετάσει πρώτα αν της ήταν χρήσιμη.   

Χρόνια μετά, αφού έχει αντέξει τα λαζοπουλι-
κά βέλη, έχει γράψει και σκηνοθετήσει έργα και 
έχει παίξει αντιφατικούς ρόλους η Μιμή παίρ-
νει τη γλυκιά της εκδίκηση. Γιατί το «Σμύρνη μου 
αγαπημένη» είναι ένα λαϊκό θέαμα ποιότητας, 
φτιαγμένο από ανθεκτικά υλικά, με πολύ καλούς 
ηθοποιούς, με τα υπέροχα σκηνικά και κοστού-
μια του Γιώργου Πάτσα και τη νοσταλγική μουσι-
κή του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Πάνω απ’ όλα όμως 
είναι η ίδια η Μιμή μια πειστική Σμυρνιά και μια 
συναισθηματική αφηγήτρια. 
Η ιστορία ξεκινάει σε ένα πλουσιόσπιτο στη 
Σμύρνη με τα γλέντια και την ανέμελη ζωή της οι-
κογένειας Μπαλτατζή, με τους Τούρκους υπηρέ-
τες και με τους Αρμένιους φίλους, και καταλήγει 
στο λιμάνι του Πειραιά με την καραβοτσακισμένη 
οικογένεια να προσπαθεί να μαζέψει τα κομμά-
τια της. Στο πρώτο μέρος το κοινό παρακολουθεί 
χαρούμενο τα οικογενειακά τραπεζώματα, τους 
χορούς και τους έρωτες μιας ανέμελης κοινωνί-
ας Ελλήνων που ζουν χωρίς προβλήματα στην 
πλούσια Σμύρνη, ενώ από κάτω βράζει το κίνημα 
των Νεοτούρκων. Τα τραγούδια με τον Μπάμπη 

Τσέρτο ανεβάζουν την ατμόσφαιρα, ενώ λίγο 
πριν το διάλειμμα τα πρώτα σύννεφα φαίνονται 
στον ορίζοντα, όμως κανείς από την οικογένεια 
δεν τα παίρνει στα σοβαρά.                                                                    

Βγαίνουμε στο φουαγιέ, το κοινό είναι ενθου-
σιασμένο. «Εξαιρετική! Εξαιρετική! Το έγραψε και 
το σκηνοθέτησε μόνη της!» λέει μια κυρία στη φί-
λη της. «Είδες τι κομπίνες γινόντουσαν και τότε;» 
της απαντάει η φίλη και βγαίνει έξω να καπνίσει. 
Την ακολουθώ για να καπνίσω κι εγώ, τη βλέπω 
που μιλάει σε μία παρέα γυναικών. «Θα φύγουμε 
αμέσως με το πούλμαν ή θα πάμε πρώτα στο καμα-
ρίνι να τη δούμε;» «Εγώ, πάντως», λέει μια ξανθιά 
με μοντέρνο ντύσιμο, «θα πάω να τη δω. Της έχω 
φέρει και λουλούδια από τον κήπο μου». 
Μπροστά στο μπαρ μια τεράστια ουρά από πι-
τσιρίκια αγοράζει πατατάκια, τσιπς, σοκολάτες, 
αναψυκτικά. Πολλοί τα κουβαλούν μέσα στην αί-
θουσα. Η κυρία που κάθεται δίπλα μου έχει βγά-
λει από την τσάντα ένα τοστ και το μασουλάει με 
ευχαρίστηση, η Ελίνα τηλεφωνάει στον αδελφό 
της «πού είσαι, ρε ούφο, σε έχω πάρει τρεις φορές», 
μπροστά μου ο κύριος με τα κόκκινα γυαλιά τσε-
κάρει τα μηνύματά του.                                                     

Δεν μπορώ να εξηγήσω αυτό που συνέβη στο 
δεύτερο μέρος. Καθώς τα μαύρα σύννεφα γινό-
ντουσαν κόκκινα από τις φωτιές της Σμύρνης κι 
ενώ η οικογένεια Μπαλτατζή προσπαθούσε να 
γλιτώσει από τους Τούρκους μια απόλυτη ησυχία 
απλώθηκε στην αίθουσα, κι ενώ το δράμα κορυ-
φωνόταν η κυρία δίπλα μου άρχισε να κλαίει με 
λυγμούς. Αναστεναγμοί ακούγονταν εδώ κι εκεί, 
«αχ, έτσι και χειρότερα έγιναν τα πράγματα!» έλεγε 
ο σύζυγος στην κυρία που έκλαιγε, ακόμα και 
η μικρή Ελίνα πήρε τηλέφωνο τον αδελφό της, 
«έλα, τους κάψανε όλους ζωντανούς» του είπε, 
«όχι, η Ντενίση γλίτωσε». Συγκινημένο το κοινό 

τραγούδησε το «Στο ’πα και στο ξαναλέω» και 
αποθέωσε τους ηθοποιούς στο τέλος. Καιρό εί-
χα να δω κόσμο να κλαίει σε παράσταση και να 
βγαίνει ενθουσιασμένος στο τέλος. «Αχ, έκλαψα 
και το ευχαριστήθηκα» έλεγε μια γιαγιά στις δύο 
φίλες της που τη βοηθούσαν να πάει προς τα κα-
μαρίνια.

Έχω καιρό να τη δω, είναι όμορφη, εξάλλου ό-
πως έλεγε η Μελίνα Μερκούρη, «η επιτυχία ομορ-
φαίνει». Ο κόσμος τής φέρνει δώρα, βιβλία, λου-
λούδια, φωτογραφίζονται μαζί της, ζητούν αυ-
τόγραφα. «Σου άρεσε;» λέει και με κοιτάει μέσα 
από τον καθρέφτη. «Μου άρεσε. Το γλυκό έχει δέ-
σει. Κι εσύ είσαι πολύ καλή». «Ποιος άλλος σου άρε-
σε;» «Ε, φυσικά ο Κώστας Βουτσάς, αυτή η μικρή η 
Κατερίνα Γερονικολού, αλλά και ο Μιχάλης Μη-
τρούσης με τον Τάσο Νούσια που έπαιξαν τον πατέ-
ρα και το γιο». «Τέσσερις μήνες πρόβες κάναμε» 
μου λέει η Χριστίνα Αλεξανιάν. Μιλάμε για την έ-
ρευνα που κράτησε δύο χρόνια και για τα αίτια 
της καταστροφής που ακόμα δεν έχουν ξεκαθα-
ρίσει. Σίγουρα όμως όλος αυτός ο πλούτος και τα 
λούσα των Σμυρνιών είχαν δημιουργήσει ένα 
τούρκικο προλεταριάτο που όταν δόθηκε η κα-
τάλληλη ευκαιρία ξέσπασε. «Κι ο Βενιζέλος;» ρω-
τάω και τη βοηθάω να φορέσει το παλτό της. «Ο 
Βενιζέλος, όταν καιγότανε η Σμύρνη, περνούσε το 
μήνα του μέλιτος με τη γυναίκα του στη Νέα Υόρκη. 
Και 8 μήνες αργότερα πρότεινε τον Κεμάλ Ατατούρκ 
για Νόμπελ ειρήνης!» λέει και βάζει δυο σταγόνες 
απ’ το μεθυστικό της άρωμα.   A

Ι n f o  Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», 
212 2540000, Τετ.-Κυρ. €35, 28, 23, 18 &14 
(θεωρείο)/ Ομαδικά (άνω των 20 ατόμων) €22, 16, 
14, 12 (θεωρείο) / Παιδιά μέχρι 12 ετών €12 (πλα-
τεία), 9 (θεωρείο)/ ειδικές τιμές για ΑμεΑ 
& ανέργους
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Ο Αλέξης έκλεισε εκνευρισμένος το 

τηλέφωνο. Ήταν η τέταρτη φορά σή-

μερα. Ένας άγνωστος τον καλούσε συ-

νέχεια τις τελευταίες μέρες. Και αντί 

να μιλήσει, του έβαζε τραγούδια. Αυτό 

ήταν που τον εκνεύριζε περισσότερο, 

τα τραγούδια. Γιατί ο «άγνωστος» δεν 

του έβαζε τυχαία κομμάτια. Από την 

άλλη άκρη της γραμμής ακούγονταν 

κάθε φορά αντάρτικα.

Ο 
πρωθυπουργός άνοιξε την πόρ-
τα του γραφείου του. Το έρημο 
Μαξίμου απέπνεε μια παράξενη 
ηρεμία που τον βοηθούσε να συ-

γκεντρώσει τις σκέψεις του... Τι ήθελε 
να του πει ο άγνωστος στο τηλέφωνο; 
Μήπως ήταν κάποιος από τους φίλους 
της πλατείας, που ήθελε να του θυμί-
σει τα παλιά; «Μερικοί άνθρωποι δεν 
μπορούν να αντέξουν την επιτυχία του 
άλλου» μονολόγησε. 

Μόλις άκουσε τον εαυτό του να λέει 
αυτά τα λόγια ένιωσε κρύο ιδρώτα να 
κυλάει στην πλάτη του. Σοκαρίστηκε. 
«Είναι δυνατόν να είπα εγώ αυτά τα λό-
για;» «Εγώ που πιστεύω ότι όλοι είμαστε 
ίσοι; Εγώ που κατάργησα την Αριστεία, 
να μιλάω ξαφνικά σαν...» Ούτε τόλμησε 
να προφέρει τη λέξη. 

Προσπάθησε να συγκεντρωθεί ξανά 
στο θέμα που τον απασχολούσε. Μπα, 
αποκλείεται να ήταν κάποιος από τους 
παλιούς «αμεσοδημοκράτες» της πλα-
τείας. Κατ’ αρχήν δεν είχαν το υπηρεσια-
κό του τηλέφωνο. Έπειτα, είχαν ξεκόψει 
εδώ και πολύ καιρό. Και το σημαντικό-
τερο: Αυτοί έκαναν πλέον τις τοποθετή-
σεις τους στο Facebook και το Twitter, 
όπου είχαν αμέσως ανταπόκριση. Με το 
που άρχιζαν τα «γερμανοτσολιά» και τα 
«δοσίλογε» έβλεπαν τα like να συσσω-
ρεύονται σαν κέρματα σε τυχερό slot 
machine. Δεν θα έχαναν πλέον τον καιρό 
τους με συμβολικές χειρονομίες και α-
νώνυμα τηλεφωνήματα με αντάρτικα...

Πίσω στο σημείο μηδέν, λοιπόν. Στο 
μυαλό του Αλέξη άρχισε να τρέχει ξανά 
η data base με τα ονόματα γνωστών και 
συνεργατών. Μήπως ήταν ο Μίκης Θε-
οδωράκης ή ο Μανώλης Γλέζος που ή-
θελαν να του στείλουν το μήνυμα ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχασε τον επαναστατικό του χα-
ρακτήρα; Ότι γινόταν ένα ακόμα κόμμα 
εξουσίας που κυνηγάει το εφικτό αντί 
για το «όνειρο»; Ποιος ήταν αυτός που 
ήθελε να αφυπνίσει τα επαναστατικά 
του ένστικτα βάζοντάς τον να ακούσει 
το «Βροντάει ο Όλυμπος κι αστράφτει 
η Γκιώνα»; 

Μπαααα... σιγά μην ήταν ο Μανώλης ή ο 
Μίκης. Κατ’  αρχήν, ο Μίκης αποκλειεται 
να επέλεγε να βάλει τραγούδια άλλων. 
Κι έπειτα, αυτοί όποτε ήθελαν να επικοι-
νωνήσουν μαζί του δεν τον έπαιρναν 
τηλέφωνο. Έκαναν κατευθείαν δηλώ-
σεις. Ή έστελναν επιστολές. Λίγο να κου-
νούσαν το δαχτυλάκι και είχαν μπροστά 
τους καμιά δεκαριά μικρόφωνα έτοιμα 
να μεταφέρουν το «μήνυμα αμφισβήτη-
σης», το «χαστούκι στην ηγεσία» και ό,τι 
άλλο μπορούσαν να σκεφτούν οι ευφά-
νταστοι αρχισυντάκτες για να πουλή-
σουν πολιτική σαπουνόπερα...

Ξανά κρύος ιδρώτας... πότε είχε αρχίσει 
να σκέφτεται έτσι; Ούτε ένας μήνας δεν 
είχε περάσει από εκείνο το βράδυ που ο 
ίδιος προσωπικά ανήγγειλε την άφιξη 
της «Ελπίδας που έρχεται»; Πότε άρχι-
σε να αποκαλεί τις διαφορετικές φωνές 
μέσα στο κόμμα «σαπουνόπερα»;

Λες να έφταιγε η αύρα του Μαξίμου; 

Μήπως το κτίριο ήταν στοιχειωμένο; 
Μήπως μεταμόρφωνε μαγικά όποιον 
έμπαινε μέσα για να κυβερνήσει; 

Ένιωσε την ανάγκη να βγει έξω. Να ξε-
φύγει από τη βαριά ατμόσφαιρα των 
διαδρόμων. Να καθαρίσει τη σκέψη 
του. Έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν θα τον 
πρόσεχε μέσα στη νύχτα. Δεν είχε ού-
τε ξυρισμένο κρανίο, ούτε σήκωνε το 
γιακά του σακακιού του, όπως ο Βαρου-
φάκης, για να κινδυνεύει από τις εκδη-
λώσεις λατρείας. «Τι συμβαίνει, Αλέξη; 
Ζηλεύεις;» είπε μεγαλόφωνα στον εαυ-
τό του, καθώς κατηφόριζε την Ηρώδου 
Αττικού. «Σου έλειψαν τα πολυσέλιδα 
αποθεωτικά αφιερώματα, σαν αυτά 
που κάνουν όλοι στον Γιάνη»;

Γιατί τον απασχολούσαν τόσο πολύ 
αυτά τα τηλεφωνήματα; Κανονικά, αρ-
κούσε ένα υπηρεσιακό σημείωμα για 
να εξακριβώσει από πού προέρχονται. 
Γιατί είχε πάρει τόσο προσωπικά μια εμ-
φανώς κακόβουλη φάρσα; 

Στο κάτω-κάτω, είχε κάθε λόγο να χαί-
ρεται. H Κομισιόν είχε κάνει δεκτή τη 
λίστα με τις μεταρρυθμίσεις. Με λίγη 
προσπάθεια μπορούσε να μείνει στην 
Ιστορία σαν ο πρωθυπουργός που έ-
σωσε τη χώρα από τα νύχια της Τρόι-
κας. Οι άνθρωποι είναι πάντα πρόθυμοι 
να πιστέψουν αυτό που τους λες, έστω 
κι αν τα μάτια τους βλέπουν κάτι άλλο. 
Δεν έχει σημασία να αυξήσεις πράγματι 
τον κατώτατο μισθό, αρκεί να τους το 
πεις. Έτσι δεν έλεγε ο Ανδρέας; 

Το τηλέφωνο που ξαναχτύπησε, τον ε-
πανέφερε στην πραγματικότητα. Πάλι 
ο ίδιος άγνωστος αριθμός. Πάλι η ίδια 
μελωδία, αυτή η ρωσική που είχε γίνει 
ο ύμνος του ΕΛ ΑΣ και 
που είχαν διασκευάσει 
πρόσφατα ο Πανούσης 
με τον Αγγελάκα.

Άρχισε να εκνευρίζεται. 
Τι σκατά ήθελε επιτέλους 
αυτός ο τύπος με το τη-
λέφωνο; Ήθελε να δείξει 
ότι είναι ένας σύγχρονος 
αντάρτης; Να δώσει δι-
απιστευτήρια αγωνιστι-
κού σθένους; Ποιος είχε 
την ανάγκη να κάνει κάτι 
τέτοιο; Ποιος είχε ανά-
γκη να αποδείξει ότι είναι 
Συριζότερος του Σύριζα; 

Ο Αλέξης Τσίπρας κοντοστάθηκε πα-
γωμένος. Δεν είχε καταλάβει για πότε 
πέρασε τη Βασιλέως Γεωργίου και βρέ-
θηκε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. 
Στο παράθυρο φαινόταν καθαρά μια 
σκιά να κλείνει βιαστικά το τηλέφωνο. 
Και τότε έτσι μαγικά, σε μια στιγμή διαύ-
γειας (πού τη θυμήθηκε αυτή τη λέξη;), 
όλα ξεκαθάρισαν. Η αποκάλυψη ήρθε 
και τον αναστάτωσε σαν παπάκι χωρίς 
εξάτμιση. Ο άγνωστος «επαναστάτης» 
ήταν ο Προκόπης! Αυτός τον έπαιρνε 
τηλέφωνο και έπαιζε αντάρτικα!

Επέστρεψε με γρήγορο βήμα στο Μαξί-
μου. Ένας ακατανόητος συνειρμός, από 

αυτούς που κάνει σαν παιχνίδι το υπο-
συνείδητο, είχε φέρει στο μυαλό του τον 
Χρήστο Σαρτζετάκη. «Ο Προκόπης είναι 
ο δικός μου Σαρτζετάκης... Ο Προκόπης 
είναι ο δικός μου Σαρτζετάκης...» επανα-
λάμβανε μονότονα στον εαυτό του. 

Του άρεσε η ιδέα. Αν ο Προκόπης ήταν 
ο δικός του Σαρτζετάκης, αυτό σήμαινε 
ότι εκείνος ήταν ο Αντρέας. Καθόλου 
κακή αναλογία... 

Όμως, κάτι τον βασάνιζε ακόμα. Ο Αν-
δρέας... Τι θα έκανε ο Ανδρέας αν ήταν 
στη θέση του; Θα διέγραφε αμέσως αυ-
τούς που τόλμησαν να διαφωνήσουν. 
Αυτό θα έκανε. Ή θα έβαζε την «Αυρια-
νή» να τους ξεφτιλίσει. Δεν θα πήγαινε 
να τους επισκεφτεί, όπως έκανε εκεί-
νος με τον Μίκη... «Άλλες εποχές, άλλες 
συνήθειες» μονολόγησε. Εγώ είμαι το 
τέλος της μεταπολίτευσης, όχι η συνέ-
χειά της! 

Με το που κάθισε στο γραφείο χτύπη-
σε τον εσωτερικό αριθμό για το αγα-
πημένο του delivery. Εκείνο το κεμπα-
μπτζίδικο που τους είχε σώσει τις τε-
λευταίες μέρες με τις ολονυχτίες λόγω 
Eurogroup. Κάθισε αναπαυτικά στην 
καρέκλα του πρωθυπουργού και έβαλε 
τα πόδια επάνω στο γραφείο... Χρειά-
ζονταν επειγόντως κάτι για να καθαρί-
σει τη σκέψη του. Και τότε το μάτι του 
έπεσε σε εκείνο το χειριστήριο, δίπλα 
στην τηλεόραση... 

Το ξημέρωμα τον βρήκε στην ίδια θέ-
ση... Γύρω του, τα τσαλακωμένα χαρτιά 
από το σουβλατζίδικο. Και στα χέρια του 
το χειριστήριο του Playstation. Μέσα σε 
λίγες ώρες όλα είχαν ξεκαθαρίσει: Η α-
γάπη που ένιωθε για τον Προκόπη Παυ-

λόπουλο. Ο δισταγμός 
του να διαγράψει τους 
διαφωνούν τες, όπως 
ο Ανδρέας... Η λίστα με 
τις μεταρρυθμίσεις που 
ήδη την είχε καταχωνιά-
σει στο συρτάρι με τη 
σημείωση να τη θυμηθεί 
στις επόμενες εκλογές... 

Κυρίως, όμως, εκείνο 
που τον είχε συγκλονίσει 
ήταν η ξαφνική παγωμά-
ρα από την αποκάλυψη 
της αλήθειας. Ναι. Το είχε 
πάρει απόφαση. Ό,τι και 
να του έλεγαν οι άλλοι 

πλέον εκείνος ήταν σίγουρος: Δεν θα 
γίνονταν ποτέ Ανδρέας. Γιατί ήδη είχε 
αρχίσει να γίνεται Κώστας Καραμανλής!

«Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος εί-
μαι που μετατρέπεται σε Καραμανλή» 
είπε στον εαυτό του. Το έπαθε ο Σημί-
της. Το έπαθε ο ΓΑΠ. Το έπαθε ακόμα και 
αυτή η νυφίτσα, που επέλεξε λίγο πριν 
το τέλος να τον εκπροσωπεί, η Σοφία 
Βούλτεψη. Πρέπει να έχει κάτι η αύρα 
του Μαξίμου τελικά... κάτι που σε καρα-
μανλοποιεί, όποιος και να είσαι.

Δεν ήθελε να σκέφτεται άλλο. «Στο κά-
τω-κάτω ό,τι είναι να γίνει θα γίνει» σκέ-
φτηκε. Και πάτησε το play… A

ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για τη βελτίωση του δεσίματος 
της ποδιάς στα κουρεία, ώστε να μην περνάνε
οι κομμένες τρίχες στην πλάτη)

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

ΠρέΠέι να έχέι 
κατι η αύρα τού 

ΜαξίΜου τελίκα... 
κατι Πού σέ  

καραΜανλοποίεί,  
οΠοιοσ και  

να έισαι 
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ίδα τον American Sniper. Δεν περάσαμε άσχημα οι δυο μας. Μέσα 
σε δύο ώρες εκείνος έφαγε 160 ανθρώπους, εγώ δύο κουτιά ποπ 
κορν. Αληθινή ιστορία.  Όμως, επειδή με το που άναψαν τα φώτα 

εγώ μπήκα wikipedia, θέλω να σας πω ότι αυτό που βλέπετε στο τρέιλερ, 
με τη γυναίκα που δίνει τη βόμβα στο παιδί, δεν έγινε ποτέ. Στην πραγ-
ματική ζωή το παιδί έλειπε από τη διόπτρα και ο πρώτος στόχος του Κρις 
Κάιλ ήταν μία κυρία με αντιαρματική χειροβομβίδα στο χέρι. Να τη δείτε; 
Είναι μία τυπική αμερικανιά που δεν πιστεύεις ότι γυρίστηκε από τον 
Κλιντ  Ίστγουντ. Από τις ταινίες που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, κάνουν 
πρεμιέρα 4η Ιουλίου και μετά ο μπαμπάς ρεύεται την Coca Cola λέγοντας 
στα παιδιά πόσο σπουδαίο είναι το έθνος τους. Μου άρεσε; Τη λάτρεψα! 
Και, εξ όσων κατάλαβα, τη χάρηκε ολόκληρη η αίθουσα. Φαντάζομαι δε, 
έτσι όπως το πάνε οι τζιχαντιστές, θα έχουν να βλέπουν ταινίες μέχρι και 
τα εγγόνια μας. Κάποια στιγμή τα marines και τα seals θα αναλάβουν δρά-
ση και εσύ θα τους παρακολουθείς από την τηλεόραση. Μπορείς να έχεις 
ποπ κoρν, δεν υπάρχει πρόβλημα, μη σου πω ότι επιβάλλεται. Έβλεπα τους 
ανθρώπους να φεύγουν από την αίθουσα και σκεφτόμουν ότι, βάσει δημο-
σκοπήσεων, είμαστε η ευρωπαϊκή χώρα με τον υψηλότερο δείκτη αντια-
μερικανισμού. Πιθανότατα αυτό να έχει μετριαστεί επειδή τώρα ψάχνουμε 
μη ευρωπαϊκό ώμο για να ακουμπήσουμε, αλλά, αθροιστικά, πρέπει να 
είναι εκατομμύρια οι Έλληνες που έχουν σύρει τα πόδια τους σε πορείες 
με αντιαμερικανικά συνθήματα. Γιατί, όμως, βλέπουμε αυτές τις ταινίες; 
Και γιατί, συναισθηματικά, ταυτιζόμαστε με τους ήρωές τους; Εντάξει, τα 
βασικά της επικοινωνίας τα ξέρετε. Ένας ισχυρός πομπός σού φυτεύει το 
μήνυμα που θέλει. Τώρα ο Κλιντ Ίστγουντ δέχεται κριτική για την απλοϊ-
κή μεταχείριση της ιστορίας του.  Καλοί και κακοί. Δύο στρατόπεδα. Μαύ-
ρο και άσπρο. Οι καλοί κερδίζουν. Συμβαίνει στο σινεμά και στα κυρίαρχα 
ελληνικά media. 

εν ξέρω από ποια αυτοκτονία και μετά θα αρχίσουμε να τις απο-
δίδουμε στην κατάθλιψη και όχι στο μνημόνιο. Άλλωστε το μνη-
μόνιο τελείωσε, η τρόικα έφυγε, η κατάσταση άλλαξε. Τι ισχύει, 

λοιπόν, για τις αυτοκτονίες που σημειώνονται από τον Φεβρουάριο και 
μετά; Είναι και άλλα που συμβαίνουν εσχάτως και τα κοιτάζω σαν απορη-
μένο κουτάβι. Την Κυριακή αρκετές εφημερίδες αντιμετώπισαν με θετικό 
πρόσημο τη συμφωνία του Eurogroup. Αναρωτήθηκα αν διατηρείται το 
αξίωμα που θεωρεί ότι οι εφημερίδες της διαπλοκής γράφουν ψέματα και 
κατασκευάζουν εικονική πραγματικότητα. Προσπάθησα να καταλάβω τι 
συμβαίνει όταν η «Αυγή» γράφει ακριβώς τα ίδια με «Το Βήμα» και όταν ο 
τηλεοπτικός σχολιαστής εκφράζεται σαν παραγωγός του «Κόκκινου». Αι-
σθάνομαι, λοιπόν, ότι στα υπόγεια αυτής της χώρας υπάρχουν κάτι τερά-
στια γρανάζια που πάντα κουρδίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εκεί κάτω ζουν 
κλειδούχοι-ξωτικά που επιτρέπουν στο τρένο (όχι του Άδωνι) να αλλάξει 
γραμμές, αλλά να μένει πάντα εντός πορείας. Από όποια πλευρά και αν το 
δεις, το σύστημα αυτορυθμίζεται με συμπαντική αρμονία. Η εκάστοτε κυ-
βέρνηση ασκεί βαρυτική έλξη προς το δίκτυο της ενημέρωσης. Οι ισχυροί 
του πλούτου κλείνουν το μάτι ή και ανοίγουν με αβρότητα το στόμα. Οι 
σημαίες αλλάζουν. Οι προσόψεις βάφονται με άλλο χρώμα. Αλήθεια, για 
ποιο λόγο να θέλεις να αλλάξεις ένα σύστημα που γίνεται τόσο φιλικό και 
προσαρμόζεται στα μέτρα σου; Θα πετούσες ποτέ ένα κουστούμι που σου 
ταιριάζει τέλεια; Το φοράς, έστω και χωρίς γραβάτα. Είναι νοσηρό αυτό 
που συμβαίνει. Και συμβαίνει πάντα. Συχνά δε, παίρνει χυδαίες εκφρά-
σεις που, την άλλη στιγμή, γίνονται γελοίες. Είναι, βλέπεις, το αριστερό 
πρόσημο που γεννάει αντιφάσεις. Επικοινωνιακά παρακολουθούμε μια 
αμερικανιά. Θέλω να πω στον sniper να σημαδέψει το μυαλό μου. Από την 
άλλη, όμως, όλο αυτό που συμβαίνει, που βλέπουμε, που διαβάζουμε, είναι 
υπέροχα λυτρωτικό. Η απογύμνωση μπροστά στην αλήθεια. Λες και ένα 
πλαδαρό, λιπώδες, γερασμένο κορμί, άλλαξε κεφάλι. Αν όλα μείνουν όπως 
δείχνουν, θα μάθουμε ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Θα μας 
κάνει πιο κυνικούς. Ευτυχώς. Πιο κοντά στην αλήθεια. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Greek Sniper
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Από τό ΜνηΜόνιό 
στη Μ(ou)FFA

Του ΑνδρέΑ ΠΑΠΠΑ

Επί της ουσίας των όσων συμφωνήθηκαν 

στις 20 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες ελά-

χιστα θα είχε κανείς να προσθέσει. Έχουν 

ήδη γραφτεί πολλά, σχεδόν όλα. Ενδεικτι-

κά και μόνον, αναφέρω δύο πολύ χρήσιμα 

κείμενα από το site της A.V.: Ένα του ακά-

ματου Δημήτρη Φύσσα, όπου αναλύεται 

σχεδόν φράση φράση το κείμενο που 

υπογράφτηκε, και την εξαιρετική ανάλυση 

με μορφή ερωταποκρίσεων του Αριστεί-

δη Χατζή με τίτλο «Είκοσι πράγματα που 

πρέπει να γνωρίζετε για τη συμφωνία της 

Παρασκευής».

σχεδόν από όλους αναμενόμενη 

κωλοτούμπα έγινε «διά της γλωσ-

σικής διολισθήσεως». Δεν χρειαζό-

ταν να είναι κανείς σοφός ή ειδικός στα οι-

κονομικά για να καταλάβει ότι προς τα εκεί 

πηγαίναμε. Η ευκολία και η ταχύτητα με την 

οποία επινοούνταν καθημερινά καινούργιοι 

όροι στη θέση των παλαιών ήταν εντυπωσι-

ακές. Στο πιτς φιτίλι ξεχάστηκαν τα πιστόλια 

στο τραπέζι, οι ζουρνάδες, τα νταούλια και 

άλλα μουσικά όργανα, τα «go back», καθώς 

και λέξεις όπως κούρεμα, διαγραφή, ρήξη 

κ.λπ. Αποκορύφωμα, βέβαια, όλων αυτών η 

τελική ορολογία στο κείμενο προκαταρκτι-

κής συμφωνίας: θεσμοί αντί τρόικα, συμβό-

λαιο αντί μνημόνιο, και βέβαια 

Κύρια Σύμβαση Χρηματοδο-

τικής Διευκόλυνσης (Master 

Financial Facility Agreement), 

γνωστή και ως MFFA ή χαϊδευ-

τικά M(ou)FFA. Οποία γλωσσο-

πλαστική δεινότητα!

Ομολογώ ότι ανησυχούσα πο-

λύ για το τριήμερο της Καθα-

ράς Δευτέρας (μέμνησο των 

Κυπρίων, γαρ…) και για το πού 

θα βρισκόμασταν την Τρίτη το 

πρωί, όταν θα άνοιγαν οι τρά-

πεζες. Τέλος πάντων, προς το 

παρόν τα χειρότερα αποφεύ-

χθηκαν. Όμως οι ανησυχίες πα-

ραμένουν, και δεν εννοώ μόνον 

ανησυχίες για το ευρωπαϊκό/

νομισματικό/οικονομικό μέλ-

λον της χώρας, το οποίο και πα-

ραμένει ασφαλώς το μείζον, αλλά και για 

ουκ ολίγα δείγματα γραφής της νέας κυ-

βέρνησης, κορμός της οποίας –για να μην 

ξεχνιόμαστε– είναι μια συμμαχία ορφανών 

του Μπρέζνιεφ, ορφανών του Μάο και επι-

βιώσεων του βαθιοπασοκισμού. 

Ανησυχώ, λοιπόν: 

• Για αυτά που απεργάζεται το Υπουργείο 

Παιδείας, του οποίου προΐσταται ένας δι-

αχρονικός αριστεριστής, και ειδικότερα έ-

νας αριστεριστής της δεκαετίας του 1970, 

τότε που τα ξέφτια του Μαοϊσμού, κάποτε 

κραταιού και στη Δύση, αναμασούσαν μου-

χλιασμένα σλόγκαν των Κινέζων ερυθρο-

φρουρών.         

• Για την επίσης βγαλμένη από τα έγκατα 

του αριστερισμού του 1970 πρόθεση του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης να καταργήσει, σε 

εποχή έξαρσης της πιο ακραίας εγκληματι-

κότητας, τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. 

Στη γιορτή του υπουργού, οι πρώτοι που θα 

στείλουν τούρτα θα είναι ο Βλαστός και ο 

Στεφανάκος, ο Μαζιώτης και ο Ξηρός. 

• Για το ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

βρίσκεται στα χέρια του Καμμένου. Γύρευε 

τι μπορεί να μας ξημερώσει κάποια μέρα 

στο Αιγαίο με τον «υπερπατριώτη» μπουρ-

λοτιέρη, που τη μια μέρα ονειρεύεται Κού-

γκια και την άλλη ανατινάξεις τηλεοπτικών 

σταθμών.

• Για την τάση διαφόρων μαθητευόμενων 

μάγων και μαγισσών της κυβέρνησης να 

εξαγγέλλουν μέτρα που, για ποικίλους λό-

γους, είναι αδύνατον να υλοποιηθούν. 

•  Για το ότι στη πρώτη γραμμή υπεράσπι-

σης του νέου καθεστώτος συναντά κανείς 

ασυμβίβαστα «αντισυστημικές» προσω-

πικότητες  όπως τους αδερφούς Κουρή, 

τον Φωτόπουλο και τον Μπαλασόπουλο, τη 

Γιάννα Αγγελοπούλου και την 

Έλενα Ακρίτα, τον Βέλτσο και 

τον Τσουκαλά (όχι εκείνον με 

το 1.000.000 ευρώ εφάπαξ, τον 

άλλον που είχε διοριστεί υπεύ-

θυνος υποδοχής εθελοντών(!) 

στους Ολυμπιακούς του 2004).

Πάνω απ’ όλα, όμως, ανησυχώ 

γιατί ένα βαρύ πέπλο εθνολαϊ-

κισμού τείνει να καλύψει τη χώ-

ρα. Μια γνωστή μου, που μιλού-

σε με την παρέα της ασκώντας 

κριτική στην κυβέρνηση, την 

τραμπούκισαν από το διπλανό 

τραπέζι κραυγάζοντας: «Να πά-

τε να ζήσετε στη Γερμανία, άμα 

δεν σας αρέσει». Μιλάμε για έ-

ναν παχύρευστο, γαλακτώδη 

πολτό που, αντλώντας και από 

την ανεξάντλητη δεξαμενή του παραδοσια-

κού  αντιδυτικισμού, καλλιεργεί στο λαό α-

ντιευρωπαϊκά αισθήματα και τον ωθεί προς 

την κατεύθυνση ενός «ασυμβίβαστου» 

εθνοπαλικαρισμού, που μόνον δεινά έχει 

επιφυλάξει κατά το παρελθόν –και μπορεί 

να επιφυλάξει και στο μέλλον– στη χώρα. 

Εξού και η προσυμφωνημένη συμμαχία με 

τον Καμμένο που, ας μη γελιόμαστε, έχει 

στρατηγικό χαρακτήρα και όχι απλώς αριθ-

μητικό κίνητρο. A

Η

ή σχεδον αΠο 
ολουσ αναμενο-
μενή κωλοτου-
μΠα εγινε Çδια 
τήσ γλωσσικήσ 

διολισθήσεωσÈ. 
δεν χρειαζοταν 
να ειναι κανεισ 

σοφοσ  × ειδικοσ 
στα οικονομικα 

για να καταλαβει 
οτι Προσ τα εκει 

Πήγαιναμε.



Πολιτική

Λένε πως όταν ο ξακουστός Πορτογάλος 

θαλασσοπόρος Μπαρτουλουμέου Ντίας, το 

1488, επικεφαλής της πρώτης ευρωπαϊκής 

αποστολής, αντίκρισε το διαβόητο Ακρω-

τήρι στη Νότια Αφρική, δεν δίστασε να το 

βαφτίσει με το όνομα που του υπαγόρευαν 

τα μάτια του: Κάμπο ντας Τορμέντας. Το Α-

κρωτήρι των Τρικυμιών. Μια ονομασία που 

θα επιβεβαίωναν χωρίς δισταγμό αναρίθ-

μητοι θαλασσοδαρμένοι στο μέλλον. Ο βα-

σιλιάς του όμως, ο Ιωάννης Β ,́ χρειαζόταν 

ένα λιγότερο αποθαρρυντικό βαπτιστικό 

γι’ αυτόν τον αναπόφευκτο κόμβο στον μο-

ναδικό –μέχρι τότε– θαλάσσιο δρόμο προς 

τις Ινδίες. Κάτι που να μη σε αποτρέπει αλ-

λά, τουναντίον, να σε παροτρύνει να συνε-

χίσεις. Κάτι που να σου δίνει την αίσθηση 

ότι έφαγες σχεδόν όλο το βόδι και οσονού-

πω φτάνεις στον προορισμό σου. Κάτι σαν 

το Κάμπο ντα Μπόα Εσπεράντζα. Το Ακρω-

τήρι της Καλής Ελπίδας.

υτός είναι πιθανόν ο πιο διάσημος 

ευφημισμός της Ιστορίας – ωστόσο 

όχι ο πρώτος και αναμφίβολα ού-

τε ο τελευταίος. Από τότε που έχουμε γρα-

πτές πηγές συναπαντάμε ηγέτες που, όπως 

οι βυζαντινοί καλόγεροι, δεν διστάζουν να 

βαφτίζουν το κρέας ψάρι προκειμένου να 

συνεχίσουν να απολαμβάνουν το κρέας. Εάν 

η πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τις α-

πόψεις σου τόσο το χειρότερο για την πραγ-

ματικότητα. Εάν το βλέμμα της Μεγάλης Αι-

κατερίνης, λόγου χάριν, ενοχλείται από τα ά-

θλια χωριά της Ρωσίας, ο στρατηγός Ποτέμ-

κιν θα τα καλύψει, καθ’ όλη τη διαδρομή της, 

με προσόψεις κουκλίστικων σπιτιών, όμοια 

με σκηνικά θεάτρου. Τα χωριά Ποτέμκιν είναι 

η αλήθεια της αυτοκράτειρας. Αυτά θέλει να 

δει. Αυτά βλέπει. Αυτά θα δασκαλέψει και 

τους υπηκόους της να βλέπουν. Η αλήθεια 

είναι ατελής. Μόνο το ψέμα είναι τέλειο.

Εάν το καλοσκεφτείτε, δεν υπάρχει πιο απο-

τελεσματική κινητήρια δύναμη για τα έθνη 

από τα ζωτικά ψεύδη. Πάρτε εμάς, για πα-

ράδειγμα. Παραμονές του 1821. Πες ότι εκ-

προσωπείς τη Φιλική Εταιρεία. Πώς θα μας 

ξεσηκώσεις; Θα μας πεις ότι είστε μια δράκα 

μικρο-εμπόρων, με ορμητήριο την Οδησσό, 

όχι ιδιαίτερα γνωστών στην ομογένεια, ού-

τε ιδιαίτερα πετυχημένων; Θα μας πεις ότι η 

Ιερά Συμμαχία θα μας κάνει μια μπουκιά και 

τα στρατεύματα των Τούρκων, απασχολη-

μένα προσωρινά στην ́ Ηπειρο για την κατα-

στολή της ανταρσίας του Αλή Πασά, θα επι-

στρέψουν στην Πελοπόννησο αστραπιαία 

και θα καταπνίξουν την εξέγερσή μας; Θα 

μας πεις ότι ο ίδιος ο κόντε Καποδίστριας, ο 

υπουργός του Τσάρου, θεωρεί εγκληματική 

ανοησία, πρόωρη και καταδικασμένη, κάθε 

επαναστατική μας πρωτοβουλία; ΄Οχι, τίπο-

τε από όλα τα παραπάνω δεν θα μας πεις. 

Δεν θα μας πεις καν ότι ο Τσάρος μπορεί και 

να ανεχτεί τον ξεσηκωμό μας. Θα μας πεις 

ότι ηγείται ο Τσάρος αυτοπροσώπως. 

Όσο παίζει επί ίσοις όροις η φενάκη με την 

αλήθεια –φήμη η πρώτη, φήμη και η δεύτε-

ρη–, το παιχνίδι είναι υπό έλεγχον. Τα πράγ-

ματα δυσκολεύουν δραματικά, ήδη από τα 

μέσα του 19ου αιώνα, με αποκορύφωση 

στον 20ό, όταν αδιαμφισβήτητα τεκμήρια 

–οι δαγκεροτυπίες, οι φωτογραφίες, ο κινη-

ματογράφος, η τηλεόραση– δίνουν απανω-

τά χτυπήματα στους ευφημισμούς. Εάν δεν 

μπορείς πλέον να διαψεύσεις τα μάτια σου, 

μπορείς ακόμη να μπλοκάρεις τη στενωπό 

ανάμεσα σε όσα βλέπεις και σε όσα ερμη-

νεύεις. Πώς θα εξηγήσεις, φερ’ ειπείν, στους 

πολίτες σου μια συμμαχία με τον Διάβολο 

– όπως το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ 

που υπογράφουν το 1939 η σταλινική Σοβι-

ετική ΄Ενωση με τη χιτλερική Γερμανία; Εάν 

δώσουμε βάση στη μαρτυρία του δικού μας 

Ασημάκη Πανσέληνου, στο Τότε που Ζούσα-

με, οι κομμουνιστές της εποχής δυσκολεύο-

νται να καταπιούν αμάσητο πως θα πρέπει ε-

φεξής να σφιχταγκαλιάζουν τους φασίστες. 

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Τζορτζ Όργουελ, 

στο θρυλικό πια «1984», θα δώσει τον τελικό 

ορισμό για τους ευφημισμούς της εξουσίας. 

Newspeak. Η Νέα Γλώσσα. Η τέχνη του να 

λες κάτι και να εννοείς το αντίθετο.

Μη φαν τασ τ είτ ε ότι  μ ονοπωλούν το 

Newspeak τα αυταρχικά καθεστώτα. Διεκ-

δικούν το μερίδιό τους και τα φιλελεύθερα. 

Η ηγερία τους, η Μάργκαρετ Θάτσερ, σε μια 

μοναδική επίδειξη αλαζονείας, θα βαφτίσει 

ΤΙΝΑ τη δική της οικονομική συνταγή. ΤΙΝΑ. 

There Is No Alternative. Δεν Υπάρχει Εναλλα-

κτική. Από εδώ κι εμπρός, όποιος αντιτίθεται 

στην οικονομική συνταγή της Μάγκι αντιτί-

θεται στον πραγματικό κόσμο, ξιφουλκεί με 

νεφέλες και κυνηγάει ανεμόμυλους. Την ίδια 

δεκαετία, στον μεσογειακό και ιδεολογικό α-

ντίποδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου καταθέτει 

το δικό του οβολό στον κουμπαρά με τους 

ευφημισμούς. Αποκέντρωση εξουσιών. ΄Ε-

θεσε εαυτόν εκτός κόμματος. Οι αυξήσεις 

θα καταβληθούν ετεροχρονισμένα. ΄Ορεξη 

να υπάρχει, γλωσσοπλαστική ευρηματικό-

τητα κι ένα λεξικό πρόχειρο.

 Η νέα μας κυβέρνηση δείχνει να ακολουθεί 

την πεπατημένη. Η λαϊκή εντολή είναι νωπή. 

Εξαιρετικά νωπή για να τη ρίξεις στον κάλα-

θο. Ακόμη χειρότερα; Για να την εφαρμόσεις. 

Τι σου απομένει; Παλιά μου τέχνη κόσκινο. 

Να βαφτίσεις Aκρωτήρι της Καλής Ελπίδας 

το Ακρωτήρι των Τρικυμιών. Νέο Ελληνικό 

Πρόγραμμα το Μνημόνιο. Κανένα πρόβλη-

μα. Κανένα; Περίπου. Διότι αν αύριο χρεια-

στεί να συμπεριλάβεις δυσβάστακτα αντι-

λαϊκά μέτρα στο Νέο Ελληνικό Πρόγραμμα 

δεν θα μπορείς πια να τα φορτώσεις στο ξε-

νόδουλο Μνημόνιο. Θα τα φορτωθείς εσύ, 

στις ελληνοπρεπέστατές σου ωμοπλάτες. 

Βλέπεις, τελικά. Αυτό το αναθεματισμένο 

Ακρωτήρι. ΄Οπως και να το βαφτίσεις. Κακό 

σπυρί θα παραμείνει. A

Α

Το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας
Του Πέτρου τΑτσοΠουλου

Έφτιαξαν το κλίμα, 
ξέχασαν τα οικονομικά

Διευρύνεται το χρηματοδοτικό κενό
Του ΓιώρΓου Κυρτσου

Είναι τεράστια η απόσταση που καλύφθη-

κε μεταξύ του Eurogroup της Δευτέρας 

16 Φεβρουαρίου και του Eurogroup της 

Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου και της επι-

στολής Βαρουφάκη για τις διαρθρωτικές 

αλλαγές. Το κλίμα στις σχέσεις μεταξύ 

των Ευρωπαίων εταίρων και της νέας 

κυβέρνησης βελτιώθηκε και ο κ. Ντάισελ-

μπλουμ είπε καλά λόγια για την κυβέρ-

νηση Τσίπρα κατά τη διάρκεια της ενημέ-

ρωσης που έκανε, την περασμένη Τρίτη, 

στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισμα-

τικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου, στην οποία συμμετέχω. 

καταρχήν συμφωνία και η διπλω-

ματική γλώσσα των ευρωπαϊκών 

θεσμών δεν καλύπτουν τις τερά-

στιες διαφορές στα οικονομικά ζητήματα. 

Το χρηματοδοτικό κενό που αντιμετωπίζει 

η Ελλάδα διευρύνεται επικίνδυνα προετοι-

μάζοντας το έδαφος για μια νέα κρίση σε 

διάστημα λίγων μηνών. 

ÇΞέχασανÈ να μας 
χρηματοδοτήσουν
Με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, 

πρώτα θα αξιολογηθεί η εφαρμογή του 

προγράμματος που βρίσκεται σε ισχύ και 

θα προσαρμοστεί η ελληνική πλευρά στις 

υποδείξεις των εταίρων και μετά θα κατα-

βληθούν οι προγραμματισμένες δόσεις, στα 

τέλη του τετραμήνου. 

Με τη μέθοδο αυτή, οι Ευρω-

παίοι εταίροι επιβάλλουν πει-

θαρχία στη νέα κυβέρνηση 

εφόσον δεν υπάρχει χρηματο-

δότηση μέχρι την οριστική και 

πλήρη προσαρμογή της. Από τη 

στιγμή που ο κ. Τσίπρας ανέβη-

κε στην εξουσία διεκδικώντας 

το τέλος του μνημονίου και της 

λιτότητας είναι λογικό να είναι 

αυστηρή, στην προσέγγισή 

της, η άλλη πλευρά. 

Η αυστηρότητα όμως δεν κα-

ταργεί τις ανάγκες για άμεση 

χρηματοδότηση. Υπολογίζεται 

ότι το ελληνικό Δημόσιο πρέπει 

να καταβάλει εντός του Μαρ-

τίου ένα ποσό που ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ 

για τοκοχρεολύσια και την εξόφληση –με τη 

μέθοδο της ανανέωσης– βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού. 

Το Eurogroup επέβαλε πολύ αυστηρούς πε-

ριορισμούς στη διαχείριση των κεφαλαίων 

του ΤΧΣ, ενώ η ΕΚΤ κάλεσε τις ελληνικές συ-

στημικές τράπεζες να κρατήσουν αποστά-

σεις από το βραχυπρόθεσμο δανεισμό του 

ελληνικού Δημοσίου. 

Διατηρείται έτσι για το επόμενο κρίσιμο τε-

τράμηνο ένα σημαντικό κενό στη χρηματο-

δότηση του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο 

θα κάνει ακόμα πιο δύσκολο το πέρασμα της 

οικονομίας σε φάση δυναμικής ανάπτυξης. 

Έχουν χάσει το λογαριασμό 
Κι ενώ οι Ευρωπαίοι εταίροι αρνούνται την 

άμεση κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού 

και τη μεταθέτουν για το τέλος του τετρα-

μήνου και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η 

ελληνική πλευρά έχει χάσει τον έλεγχο της 

δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Μπορεί ο κ. Βαρουφάκης να στέλνει επι-

στολές στους θεσμούς-τρόικα με τις οποίες 

δεσμεύεται υπέρ της πάταξης της φορο-

διαφυγής, αλλά τα φορολογικά έσοδα του 

Δημοσίου εμφανίζουν υστέρηση 1 δισ. ευ-

ρώ σε μηνιαία βάση. Ο εκλογικός Ιανουά-

ριος έκλεισε με μείωση των φορολογικών 

εσόδων της τάξης του 1 δισ. ευρώ και ο με-

τεκλογικός Φεβρουάριος αποδεικνύεται 

ακόμη χειρότερος.

Υποτίθεται ότι η νέα κυβέρνηση θα εξασφα-

λίσει, σε ετήσια βάση, 5-7 δισ. ευρώ από την 

πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής και του 

λαθρεμπορίου καυσίμων και προϊόντων κα-

πνού. Εάν όλα πάνε καλά τα έσοδα αυτά θα 

εισπραχθούν, το νωρίτερο, από το 2016. Ε-

ντωμεταξύ δημιουργείται ένα πολλαπλάσιο 

δημοσιονομικό κενό που απειλεί να καταπιεί 

τη στροφή της νέας κυβέρνησης προς τον 

οικονομικό ρεαλισμό και να στερήσει από 

κάθε ουσιαστικό περιεχόμενο τη συμφωνία 

με τους Ευρωπαίους εταίρους. 

Με την αρνητική δυναμική 

που έχει αναπτυχθεί, στα τέλη 

Μαρτίου-αρχές Απριλίου θα 

διαπιστωθεί η πλήρης αδυνα-

μία χρηματοδότησης των υπο-

χρεώσεων και της λειτουργίας 

του ελληνικού Δημοσίου. Δεν 

φτάνει η βελτίωση των σχέ-

σεων μεταξύ των Ευρωπαίων 

εταίρων και της κυβέρνησης 

Τσίπρα, πρέπει να αντιμετω-

πιστεί «εδώ και τώρα» η κρίση 

χρηματοδότησης που βρίσκε-

ται σε πλήρη εξέλιξη. 

Στο τέλος του τετραμήνου θα 

είναι πολύ αργά εφόσον ο ιδιω-

τικός τομέας θα έχει πληρώσει, 

για μία ακόμη φορά, το λογαριασμό της χρη-

ματοδότησης του Δημοσίου με τις γνωστές 

μεθοδεύσεις στις οποίες καταφεύγουν οι 

κυβερνήσεις κάθε φορά που βρίσκονται α-

ντιμέτωπες με έλλειψη επαρκούς χρηματο-

δότησης. Επιπλέον, η ελληνική κρίση θα έχει 

διατηρηθεί στα πρώτα θέματα των διεθνών 

ΜΜΕ, μεγαλώνοντας έτσι την κόπωση των 

ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της ευρω-

παϊκή κοινής γνώμης με την αναποτελεσμα-

τική διαχείρισή της και προετοιμάζοντας το 

έδαφος για ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις. A

Η
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δεν φτανει ή βελ-
τιωσή των σχεσεων 
μεταξυ των ευρω-
Παιων εταιρων και 
τήσ κυβερνήσήσ 

τσιΠρα, ΠρεΠει να 
αντιμετωΠιστει 

Çεδω και τωραÈ ή 
κρισή χρήματο-

δοτήσήσ Που βρι-
σκεται σε Πλήρή 

εξελιξή  



Π
ερπατούσε πάνω κάτω στο προαύλιο, 

με τα χέρια στις τσέπες και με σταθερό 

ρυθμό, από τον ένα τοίχο μέχρι κολλητά 

στον άλλο, γύρω στα 30 μέτρα απόστα-

ση. Πήγαινε με το κεφάλι κάτω, ούτε κι 

έδωσε σημασία ότι κάποιος τον κοιτούσε. Βρί-

σκεται στις φυλακές νέων Αυλώνα από τα 17 

του. Τώρα είναι 22. Η ποινή του ισόβια συν 12 

χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία. 

ΠρώΤος ο ΑνΑμΑρΤΗΤος. Ο Μπαμπί είναι από 

το Αφγανιστάν, αλλά στη φυλακή του το έχουνε 

γυρίσει στο ελληνικό και τον φωνάζουνε Μπάμπη. 

Του πρότεινα τσιγάρο αλλά δεν κάπνιζε και μετά 

μου είπε την ιστορία του. Η εκδοχή του είναι ότι το 

αφεντικό του δεν τον πλήρωσε, του είπε ότι του 

έστειλε τα λεφτά με κούριερ και ότι χάθηκαν στο 

δρόμο, μετά δούλεψε ξανά γι' αυτόν και πάλι δεν 

τον πλήρωσε, μετά έκανε καταγγελία στην αστυ-

νομία χωρίς να βρει άκρη και μετά τον σκότωσε. Ο 

δάσκαλός του στο δημοτικό της φυλακής λέει ότι 

φαντάσου να έρθεις παιδί με τα πόδια από το Αφγα-

νιστάν για να βρεις μια δουλειά και να σε κοροϊδεύ-

ουν και να μην μπορείς να βρεις πουθενά το δίκιο 

σου ± μπορεί και να σου τη δώσει. Ο Μπαμπί ξέρει 

καλά ελληνικά και λέει ότι την πρώτη μέρα στη φυ-

λακή έλιωσε, αισθανόταν ότι εδώ τελειώνει η ζωή 

του. Μετά συνήθισε. «Έχω συνηθίσει τόσο, που ό,τι 
και να ονειρευτώ θα έχει να κάνει με τη φυλακή». 

Έκανε ψόφο εκείνη τη μέρα και στεκόμουν έξω 

από το Ειδικό Κέντρο Κράτησης Νέων Αυλώνα 

(ΕΚΚΝΑ), πενήντα λεπτά δρόμος από τον Σταθμό 

Λαρίσης με το τρένο που πάει Χαλκίδα. Ένας μα-

ντρότοιχος πάνω από τρία μέτρα και στην κορυφή 

ένα χοντρό ρολό συρματόπλεγμα. Μέχρι το 1997 

οι ανήλικοι κρατούνταν στον Κορυδαλλό. Μετά 

μεταφέρθηκαν στον Αυλώνα και τον Βόλο. Εδώ 

και 3-4 μήνες όσοι δεν είχαν συμπληρώσει τα 18 

τους μεταφέρθηκαν στην Κόρινθο, ύστερα από 

αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη. Στις φυλακές 

νέων Αυλώνα και Βόλου έμειναν όσοι είναι 18 με 21. 

Μπορεί κανείς να μείνει παραπάνω στον Αυλώνα 

αν θέλει να τελειώσει το λύκειο, γιατί λύκειο δεν 

υπάρχει αλλού. Μέτρησα 13 μεγάλες σιδερένιες 

πόρτες μέχρι το γραφείο του Πέτρου Δαμιανού, 

διευθυντή του Γυμνασίου-Λυκείου του ΕΚΚΝΑ από 

το 2000, που πρόσφατα με την απεργία πείνας του 

Νίκου Ρωμανού είχε πει να τον αφήσουν να πηγαί-

νει στη σχολή που πέρασε και ο ίδιος δεσμευόταν 

να τον συνοδεύει από και προς αυτήν. Στο μεταξύ, 

είχα περάσει από σωματικό έλεγχο και μου είχαν 

κρατήσει το κινητό στην είσοδο. 

μΗν κΑνεις ΠοΤε Πιςώ. «Εδώ πρέπει να είσαι μέ-
σα σε όλα. Άμα κάνεις πίσω μια φορά σου παίρνουν 
τον αέρα. Θα δούνε ότι κώλωσες και μετά θα έρθει κι 
άλλος και μετά κι άλλος και δεν μπορεί να βγει έτσι η 
φυλακή». Ο Στέλιος είναι 20 χρόνων, Έλληνας, βρί-

σκεται στον Αυλώνα σχεδόν ένα χρόνο κι έχει ποι-

νή 12 χρόνια για κλοπή τσάντας από μια γυναίκα σε 

τράπεζα. Θα κάνει, λέει, μεγάλο γλέντι την ημέρα 

που θα βγει. Ο Άρης, 21 χρόνων, γεννημένος στην 

Αλβανία αλλά στην Ελλάδα από 4 μηνών, λέει ότι 

«το χειρότερο είναι όταν πρωτομπαίνεις στον Αυλώνα, 
γιατί από πριν έχεις ακούσει ότι είναι η χειρότερη φυ-
λακή. Δεν είναι σαν τις άλλες φυλακές με τους μεγά-
λους που είναι πιο ήρεμοι, εδώ γίνονται τσαμπουκά-
δες πολλοί, είναι και τα νεύρα τεντωμένα. Θα σου πει ο 
άλλος τι έγινε, τι κοιτάς, κι αμέσως αρχίζει η φασαρία. 
Είναι κάποιοι που το παίζουν μάγκες, αλλά εγώ λέω ότι 
από τότε που βγήκε το σιδερικό οι μαγκιές τελειώσα-
νε. Όσοι τσακώνονται και το έχουν εύκολο να βγάλουν 
ένα κατσαβίδι να χτυπήσουν τον άλλο, είναι σαν να μη 
σέβονται τη ζωή τους. Εγώ δεν θέλω τέτοια, έχω μάνα, 

Φυλακές ανηλίκων 
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πατέρα, αδέρφια, έχω ανθρώπους που με περιμένουν 
να γυρίσω». Ο Άρης είναι στη φυλακή ήδη 10 μήνες 

για κλοπές κινητών που λέει πως δεν έκανε. 

Ένας μακρόστενος διάδρομος γύρω στα 20 μέτρα 

μήκος και 6-7 πλάτος, γύρω-γύρω κελιά των τεσσά-

ρων ατόμων και κάνα δυο πιτσιρικάδες σφουγγάρι-

ζαν. Δεν ξέρω ποια από τις 4 ακτίνες ήταν, όπου ζουν 

ξεχωριστά οι κρατούμενοι με εθνοτικά κριτήρια. Οι 

Αλβανοί είναι μόνοι τους, οι Πακιστανοί και οι Αφγα-

νοί σε δική τους ακτίνα, οι Ρομά συνήθως με Άραβες 

και οι Έλληνες μόνοι τους. Επισκεπτήριο έχει κάθε 

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τα κελιά ανοί-

γουν στις 7.30 το πρωί και κλείνουν στις 11.30 για τη 

διανομή του μεσημεριανού. Μετά ανοίγουν ξανά και 

κλείνουν οριστικά για βράδυ με τη δύση του ηλίου. 

Τα κελιά είναι 4, 5 και 6 ατόμων και, όσο είναι ανοι-

χτά, οι κρατούμενοι μπορούν να κάνουν βόλτα στο 

προαύλιο της ακτίνας τους και στο διάδρομο έξω 

από τα κελιά. Ή να πάνε στο σχολείο, δημοτικό, γυ-

μνάσιο και λύκειο. Κάθε μέρα στο σχολείο πιάνει για 

«μεροκάματο». Δηλαδή, σε μία ημέρα βγάζεις δύο 

ημέρες ποινής. Μεροκάματα γίνονται, επίσης, στον 

καθαρισμό και στο μαγειρείο. Κάποιοι προτιμούν 

τον καθαρισμό και τα μαγειρεία γιατί το σχολείο δεν 

είναι 365 ημέρες και χάνουν μεροκάματα.  

ΦΥλΑκΗ κΑι κοινώνιΑ. Τα κινητά στη φυλακή α-

παγορεύονται. Και τα laptop. Αλλά κάποια παιδιά 

λένε ότι λεφτά να υπάρχουν και βρίσκεις απ' όλα. 

Και ναρκωτικά και κινητά. «Αλλά το κινητό που στην 
κοινωνία το παίρνεις 20 ευρώ, εδώ θα το πληρώσεις 
μέχρι και χίλια». Οι μέρες στη φυλακή είναι ίδιες. 

Αλλάζουν μόνο αν υπάρχει επισκεπτήριο. Και στο 

σχολείο. «Τα παιδιά τα δικά μας είναι αυτά που ήδη το 
σχολείο τα είχε αποβάλει» λέει ο Πέτρος Δαμιανός, 

κρατώντας μια χαρακτηριστική καρτέλα κρατου-

μένου: πριν τη φυλακή, τον είχαν ήδη διώξει από 

τέσσερα σχολεία. «Αυτά τα παιδιά που είχαν μισήσει 
το σχολείο, εμείς πρέπει να τα κάνουμε να το αγαπή-
σουν». 

οι περισσότεροι κρατούμενοι-μαθητές θέλουν 

να πηγαίνουν στο σχολείο όχι μόνο για τα μερο-

κάματα αλλά και γιατί περνάει η μέρα, σπάει στα 

δύο. Τις υπόλοιπες ώρες δεν μπορούν να κάνουν 

και πολλά. Περπάτημα στο προαύλιο πάνω κάτω, 

τηλεόραση, χαρτιά, κουβέντα, γυμναστική. Εκτός 

από τα κλασικά μαθήματα, γίνονται και προαιρε-

τικά μαθήματα φωτογραφίας, ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών, ζωγραφικής, κατασκευής σαπουνιών, 

χορός, πηλός, μουσική, πολλά πράγματα. Κάθε 

Τετάρτη επισκέπτεται τη φυλακή και ένα λύκειο 

από κάποιο σημείο της Ελλάδας. Και οι μαθητές κά-

θονται όλοι στην ίδια τάξη και μιλάει ο καθένας για 

το δικό του σχολείο. Ο Π. Δαμιανός, ο οποίος είναι 

μαθηματικός και ήδη από το 1994 εθελοντής εκπαι-

δευτικός στο «σωφρονιστικό» σύστημα, λέει ότι 

στη φυλακή άλλες περίοδοι είναι ήπιες και άλλες 

έκρυθμες. Ότι «εδώ μέσα βρίσκονται τα παιδιά που 
δεν προλάβαμε. Όταν η οικογένεια αδυνατεί, η ευθύ-
νη πέφτει στην πολιτεία και την κοινωνία, σε όλους 
μας, που δεν φτιάξαμε τις δομές για να υποστηρίξου-
με αυτές τις οικογένειες». Προσθέτει ότι η παραβατι-

κότητα δεν είναι κληρονομική αλλά ευνοείται από 

τις συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί και 

ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι τα ναρκωτικά. 

κλοΠες, νΑρκώΤικΑ, ςώμΑΤικες ΒλΑΒες. Ο 

Χρήστος Παπακώστας από τον Σεπτέμβριο είναι ο 

δικαστής ανηλίκων στο Μονομελές και το Τριμελές 

Αθήνας με τριετή θητεία. Λέει ότι πρώτος στόχος 

είναι τα αναμορφωτικά και τα θεραπευτικά μέτρα 

και όχι η φυλάκιση. «Η πλειοψηφία των υποθέσεων 
αφορά κλοπές, ναρκωτικά, απλές ληστείες, σωμα-
τικές βλάβες και παραβάσεις του ΚΟΚ. Στα κορίτσια, 
φαίνεται πως έχουν γίνει “μόδα” οι κλοπές από κατα-
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στήματα ρούχων. Η πιο ελαφριά ποινή είναι η επίπλη-
ξη, που αφορά σε παραβάσεις του ΚΟΚ. Όταν πρόκει-
ται για ναρκωτικά, πραγματικά ρίχνουμε το βάρος 
μας στα θεραπευτικά μέτρα γιατί δεν μπορώ να πι-
στέψω ότι ένα παιδί είναι μεγαλέμπορος. Μπορεί, επί-
σης, να επιβληθεί κοινωφελής εργασία, αποζημίωση 
του θύματος, ανάθεση της επιμέλειας σε επιμελητή 
ανηλίκων για ένα-δύο χρόνια. Θέλουμε να δουλεύ-
ουμε στο θέμα της επανόρθωσης και να αποφύγουμε 
τον εγκλεισμό, προτιμώντας τα αναμορφωτικά και 
θεραπευτικά μέτρα». Πάντως, την περίοδο ’13-’14 

επιβλήθηκαν περίπου 50 ποινές φυλάκισης μόνο 

από το Μονομελές και Τριμελές Αθήνας. 

Τον ρωτάω για την πιο δύσκολη υπόθεσή του 

από τον Σεπτέμβριο που ανέλαβε καθήκοντα. «Ή-
ταν μια μαθήτρια η οποία δεν είχε κλείσει τα 14 και 
γνώρισε μέσα από social media έναν 14χρονο. Η κο-
πέλα άρχισε να χάνεται από το σπίτι. Ο νεαρός την 

είχε βιντεοσκοπήσει και την εκβίαζε ότι θα ανέβαζε το 
υλικό αυτό στο Ίντερνετ. Την εξανάγκασε σε σεξουα-
λική συνεύρεση με φίλους του και στο τέλος έφτασαν 
στο σημείο να την εκδίδουν κανονικά. Τότε ήταν που 
η κοπέλα μίλησε στην οικογένειά της και η υπόθεση 
έφτασε στη δικαιοσύνη. Σε έναν 15χρονο επιβλήθηκε 
5ετής φυλάκιση. Για τον 14χρονο, που ήταν ο βασικός 
κατηγορούμενος, αλλά δεν προβλέπεται ποινή φυ-
λάκισης αν κάποιος δεν έχει κλείσει τα 15, επιβλήθηκε 
τοποθέτηση σε ίδρυμα αγωγής αλλά εξαφανίστηκε». 

Όπως και στις φυλακές των μεγάλων έτσι και 

στων νέων, σχεδόν οι μισοί κρατούμενοι έχουν να 

κάνουν με ναρκωτικά. Είτε με καθ’ αυτές τις ουσίες 

είτε με παραβατικότητα που σχετίζεται με αυτές. 

Μέσα στον Αυλώνα, όπως και έναν όροφο πάνω 

από το δικαστήριο ανηλίκων στην οδό Λουκάρεως, 

λειτουργεί ο Συμβουλευτικός Σταθμός Εφήβων του 

ΚΕΘΕΑ Στροφή, με προγράμματα εντός και εκτός 

φυλακής. Υπεύθυνος του Σταθμού είναι ο ψυχολό-

γος, Δημήτρης Τσίκνας. «Σκοπός μας είναι να τους 

βοηθήσουμε να αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά, 
να τους μάθουμε ότι υπάρχουν κανόνες και όρια. Στην 
ομάδα απαγορεύεται η βία. Ό,τι λέμε μεταξύ μας είναι 
απόρρητο, δεν ακούγεται μετά στη φυλακή. Επίσης, 
θέλουμε παρουσία. Αν λείψει κάποιος αδικαιολόγητα 
δυο φορές το μήνα θα ξαναγυρίσει από την αρχή. Βα-
σικός στόχος είναι να τους βοηθήσουμε να μπορέσουν 
να στήσουν τη ζωή τους και όταν βγουν να μη γυρίσουν 
ξανά στα ναρκωτικά». Το ΚΕΘΕΑ Στροφή συναντά και 

τις οικογένειες των κρατουμένων. Επίσης, νέους 

που δεν βρίσκονται στη φυλακή και στους οποίους 

έχει επιβληθεί να παρακολουθήσουν θεραπευτικό 

πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, ένα δικαστήριο 

αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη επιείκεια κάποιον που 

παρακολουθεί ένα πρόγραμμα. Ο πιο μικρός που 

συνάντησε ο Δ. Τσίκνας ήταν 15 χρόνων. 

λοΥκεΤο ςΤις ΦΥλΑκες ΑνΗλικών. Ο νέος υ-

πουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος, 

στις πρώτες του τοποθετήσεις είπε ότι θα καταρ-

γηθούν, σχεδόν, οι φυλακές ανηλίκων: «Θα υπάρξει 
ρύθμιση με βάση την οποία ο εγκλεισμός σε κατά-
στημα κράτησης για ανηλίκους κάτω των 18 ετών θα 
προβλέπεται μόνο για τέλεση εγκλημάτων που απει-
λούνται με ισόβια κάθειρξη. Ευελπιστώ ότι μετά από 
αυτή τη ρύθμιση οι φυλακές ανηλίκων δεν θα έχουν 
καθόλου πελατεία». Ο Ν. Παρασκευόπουλος λέει 

ότι πιθανότατα η ρύθμιση αυτή θα εντάσσεται στο 

πρώτο νομοθέτημα του υπουργείου, που σχεδιά-

ζει την υποστήριξη και τους τρόπους επανένταξης 

των παιδιών που θα αποφυλακιστούν, ιδιαίτερα 

αυτών που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον. 

μελέτες έχουν δείξει ότι όποιος ανήλικος μπει 

στη φυλακή το πιθανότερο είναι να ξαναγυρίσει σε 

αυτήν. «Ο ανήλικος παραβάτης διά μέσω του εγκλει-
σμού του μετατρέπεται σε ενήλικο εγκληματία» λέει 

η εγκληματολόγος - πανεπιστημιακός Αφροδίτη 

Κουκουτσάκη. Προσθέτει ότι «στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία οι έγκλειστοι προέρχονται από κοινωνι-

κά περιθωριοποιημένα στρώματα, δηλαδή στρώμα-
τα έξω από τους θεσμούς της εκπαίδευσης και της α-
γοράς εργασίας. Και ο εγκλεισμός τους όχι απλώς δεν 
θα τους επανακοινωνικοποιήσει, αλλά θα επικυρώ-
σει θεσμικά και θα διαιωνίσει αυτό τον αποκλεισμό. 
Ειδικά στις μικρές ηλικίες ο εγκλεισμός είναι το πιο 
αποτελεσματικό “μέτρο” για την οριστική κοινωνική 
περιθωριοποίηση». Ο Νίκος Αρμένης, διευθυντής 

του δημοτικού στον Αυλώνα, λέει ότι οι περισσότε-

ροι μαθητές είναι αναλφάβητοι αλλά και ότι μόλις 

το 10% των μαθητών που παρακολουθούν το σχο-

λείο θα επανέλθουν σε παραβατική συμπεριφορά. 

Λύκειο, λέει, υπάρχει μόνο σε Αυλώνα και Βόλο, και 

ζητά να γίνουν κάθετες δομές με όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης σε όλες τις φυλακές. 

Τα ανήλικα αγόρια που κρατούνταν σε Αυλώνα 

και Βόλο μεταφέρθηκαν στην Κόρινθο για να μην 

είναι στον ίδιο χώρο με ενήλικες. Δεν συνέβη το ίδιο 

με τα ανήλικα κορίτσια, τα οποία κρατούνται στις 

γυναικείες φυλακές της Θήβας και όπως λέει η Ιω-

άννα Διαλεισμά, μέλος της Πρωτοβουλίας για τα Δι-

καιώματα των Κρατουμένων, όχι μόνο δεν έχουν ξε-

χωριστή ακτίνα αλλά κρατούνται μαζί με ανήλικες 

γυναίκες, τις μωρομάνες. «Τα κορίτσια αυτά, δηλαδή, 
υφίστανται μια διπλή αδικία» σημειώνει η Ιωάννα.    

ο Χρήστος είναι ένας γεροδεμένος τύπος 23 

χρόνων. Είναι κρατούμενος στον Αυλώνα και στο 

διάλειμμα του σχολείου κάτσαμε να κάνουμε ένα 

τσιγάρο. «Πρωτομπήκα στη 
φυλακή στα 15, ξέρεις, για 
πράγματα εκείνης της ηλικίας. 
Κλοπές για κάνα παπάκι, για 
ρούχα, να έχουμε λεφτά με τις 
γκόμενες. Βγήκα μετά από ένα 
χρόνο αλλά οι παρέες ήρθα-
νε πάλι και με βρήκανε. Κι εγώ 
σκεφτόμουνα ότι αφού είχα 
βγάλει και φυλακή, δεν φοβά-
μαι τίποτα, είμαι σκληρός. Είτε 
μέσα είτε έξω θα έκανα τη γυ-

μναστική μου και αν έρθει κανείς να μου πει τίποτα θα 
του ρίξω μια μπάτσα που θα του φύγουνε τα δόντια. 
Και μετά έμπλεξα με μια κοπελιά και καταστράφηκα 
με τις ουσίες, αλλά τώρα είμαι καθαρός, έχω απεξαρ-
τηθεί. Πλέον, είμαι 4 χρόνια αρραβωνιασμένος με μια 
κοπέλα που την είχα γνωρίσει σε άδεια από τη φυλα-
κή. Έρχεται δυο φορές τη βδομάδα στο επισκεπτήριο, 
την παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο, μέχρι που πάει και 
βοηθάει τη μάνα μου στο σπίτι επειδή η γιαγιά μου 
είναι άρρωστη. Ξέρεις εσύ καμιά να πηγαίνει να ξε-
σκατίζει τη γιαγιά του φίλου της; Έχω κάτι δικαστήρια 
πάλι σε λίγες ημέρες, καλά καλά δεν ξέρω πότε θα 
βγω. Κι όλο σκέφτομαι ότι 4 χρόνια τώρα μου προ-
σφέρει εκείνη, όταν βγω θα της προσφέρω εγώ». Τον 

ρωτάω αν έκανε φίλους μέσα στη φυλακή. «Όχι, 
δεν χρειάζομαι φίλους, τους χόρτασα, από αυτούς 
είμαι εδώ. Το πρώτο πράγμα με το που θα βγω είναι να 
πάρω τους δικούς μου και να φύγουμε από εκεί. Γιατί 
οι φίλοι θα έρθουν ξανά να με βρουν». 

ςτην αίθουσα όπου γίνεται ένα προαιρετικό μάθη-

μα λογοτεχνίας και ποίησης η καθηγήτρια έχει απο-

φασίσει να διευρύνει το μάθημα για να έχει ενδιαφέ-

ρον. Ο Μοχάμεντ είναι 19 χρονών από την Αίγυπτο 

και στην Ελλάδα από πολύ μικρός. Γράφει στίχους 

ραπ:  «Ξαφνικά βρέθηκα σε μια δύσκολη στιγμή/ είδα 
ανθρώπους δίπλα μου μα όχι για πολύ/ λέγαν’ πως ή-
ταν σωστοί μα και αυτοί βγήκαν σκάρτοι στην τελική/ 
ξαφνική ανατροπή μου τα ’φερε τούμπα στη ζωή/ λυ-
ρική μουσική με καταιγίδα ραπ κυριαρχεί/ τι να σου πει 
μάγκα μου η ιστορία αυτή δεν είναι φτιαχτή/ μπορεί να 
μη σου φανεί συγκινητική μα όμως είναι αληθινή/ να 
δεις πώς στα φέρνει η γαμημένη η ζωή». Είναι ήδη 4 

μήνες στη φυλακή, δεν ρώτησα γιατί. A

Τριμελές Δικαστήριο 
Ανηλίκων Αθηνών 
Προσήχθησαν (δικάστη-
καν) 202 αγόρια και 9 
κορίτσια. Ελληνικής κατα-
γωγής ήταν οι 101 (Ρομά 
οι 28), αλβανικής οι 49. 
Οι 12 ήταν αναλφάβητοι, 
οι 17 επιπέδου γραφής 
και ανάγνωσης, οι 20 
απόφοιτοι δημοτικού. Σε 
συνολικά 335 υποθέσεις 
(κάποιος/α μπορεί να βα-
ρύνεται με περισσότερες 
από μία κατηγορία), οι 3 
αφορούσαν ανθρωπο-
κτονία από πρόθεση, οι 
11 απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας, οι 204 ληστεία 
και απόπειρα ληστείας, 
οι 63 υποθέσεις ναρκωτι-
κών (παραγωγή, κατοχή, 
διακίνηση, πώληση), οι 3 
αρπαγή ανηλίκου. 

Μονομελές Δικαστήριο 
Ανηλίκων Αθηνών 
Προσήχθησαν 950 αγό-
ρια και 83 κορίτσια. Ελλη-
νικής καταγωγής ήταν οι 
720 (Ρομά οι 151), αλβανι-
κής οι 178, πακιστανικής 
οι 25, γεωργιανής οι 17, 
αλγερινής οι 16, ρουμα-
νικής οι 15. Αναλφάβητοι 
ήταν οι 47, επιπέδου 
γραφής και ανάγνωσης 
οι 32. Σε σύνολο 1.166 
υποθέσεων οι 315 αφο-
ρούσαν κλοπές, οι 284 
παραβάσεις του ΚΟΚ, οι 
77 ναρκωτικά προς ιδία 
χρήση, οι 44 απλή σω-
ματική βλάβη, οι 11 βία 
σε αθλητικούς χώρους, 
μία ανθρωποκτονία από 
αμέλεια. 

*Τα παραπάνω στοιχεία 
αφορούν το δικαστικό έτος 
2013-2014 (Σεπτέμβριος με 
Σεπτέμβριο) και για νέους/
ες που δεν είχαν συμπλη-
ρώσει το 18ο έτος τους ό-
ταν τέλεσαν το αδίκημα για 
το οποίο κατηγορήθηκαν. 
Ξεχωριστές αναφορές για 
τους Ρομά κρατούνται για 
τη λήψη ειδικών μέτρων 
γενικής πρόληψης, εκπαι-
δευτικής και κοινωνικής 
πολιτικής για τους Ρομά. 
Το ίδιο ισχύει και για τους 
παλλινοστούντες. Από το 
Μονομελές εκδικάζονται 
πλημμελήματα και ελα-
φρά κακουργήματα, αυτά 
που σε ενήλικες θα επέφε-
ραν κάθειρξη έως 10 ετών. 
Από το Τριμελές τα σοβα-
ρότερα κακουργήματα. 

Πηγή: Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλί-
κων Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθήνας

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΥΛΩΝΑ 
Πάνω αριστερά, στην 
ώρα του μαθήματος. 
κάτω αριστερά, 
ζωγραφιά 
κρατούμενου 
κρεμασμένη σε τάξη. 
κάτω δεξιά, ο 
μοχάμεντ μάς 
διαβάζει στίχους του.  
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Π
ώς αντιμετωπίσατε τις επιθέσεις για το «παγκάκι»; 
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βλέποντας 
τη σχεδόν ομόφωνη, από τους ομότεχνούς μου κυρί-
ως, υποστήριξη στο «δίκαιο αγώνα» του Νίκου Ρωμα-
νού, θέλησα να τοποθετηθώ προσωπικά, αποκαθι-

στώντας μια ανακρίβεια. Πως ως «δίκαιο αγώνα» θεωρούσα 
την προσπάθειά του για σπουδές, την οποία και υποστήριξα 
θερμά από την πρώτη στιγμή. Όχι όμως και τον αγώνα με τα 
επιθετικά μανιφέστο του για κατάλυση του «σάπιου συστή-
ματος» με καλάσνικοφ και επιθέσεις. Κατανοώ πως η πηγή 
του κακού για την έξαρση της βίας είναι η παραμόρφωση 
του κοινωνικού ιστού λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης. 
Δεν διανοούμαι όμως σε ανθρώπους που με ακολουθούν 
στο ίντερνετ και ανάμεσά τους σε νέα παιδιά, κυρίως εφή-
βους, άφθαρτους από συναλλαγές, που ξεκινάνε με όνειρα 
και προοπτική σε αυτή τη δύσκολη ομολογουμένως εποχή, 
σε αυτή την έστω προβληματική ελλειμματική δημοκρατία 
με τις τόσες ανισότητες και αδικίες, δεν χωρά στη λογική 
μου να τους προβάλω ένα λάθος πρότυπο, έναν παρεξηγη-
μένο ήρωα, που προωθεί ως μόνη λύση για ανατροπή του 
κατεστημένου την οδό της βίας και την πραγμάτωση του 
μότο «αλληλεγγύη ίσον επίθεση». Οι γενικολογίες που ανα-
πτύχθηκαν εκείνη την περίοδο από πολλούς «ευαισθητοποι-
ημένους» καλλιτέχνες θεωρώ πως δεν έφεραν το απαραί-
τητο αίσθημα ευθύνης και ωριμότητας, δημιουργώντας ένα 
εξαιρετικά επικίνδυνο και διχαστικό πνεύμα στην ελληνική 
κοινωνία. Σκέφτηκα λοιπόν πως μια τέτοια κρίσιμη στιγμή 
θα έπρεπε να τοποθετηθώ με τον τρόπο μου κι ας ήξερα πως 
θα έβρισκα αντίθετη μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, συνα-
δέλφων, ακόμη και του ίδιου του κοινού μου. 

Έχετε γίνει πιο σκεπτικός για ιντερνετικές αναρτήσεις 
μετά από αυτό; Η αλήθεια είναι πως με την ανάρτησή μου 
μέσω Facebook, μάλλον λάθος μέσο, πρόσφερα ανέξοδη 
τροφή για μένος, εμπάθεια και χαιρεκακία. Δέχτηκα ακα-
τάπαυστη επίθεση συνειρμικής ευκολίας περί παγκακίων 
με μετανάστες και πρόσφυγες και επιφανειακή διατύπωση 
σχολίων χωρίς ίχνος επιχειρημάτων ή την παραμικρή δι-
εισδυτική σκέψη. Αυτές είναι οι παγίδες του διαδικτυακού 
καφενείου που αναδίδει το μισοξερολισμό και τη φθηνή 
απαίδευτη ρητορεία. Πολλοί διαδικτυακοί εθνοσωτήρες 
αισθάνονται σημαντικοί και τοποθετούνται επί παντός επι-
στητού, τελικά καλύπτοντας έναν κρυφό ναρκισσισμό, ένα 
υπερτροφικό Εγώ, χαρακτηριστικό των καιρών, τρεφόμενο 
από selfies και απανωτά statements. Στόχος του καλλιτέχνη 
είναι «να απορρίπτει τις πλάνες ρεαλισμού και να ενισχύει 
το φαντασιακό». Ειδάλλως πέφτει στην παγίδα του ψευτο-
ρήτορα με τις γνωστές εξουσιαστικές ματαιότητες και την 
αφθονία πεζότητας και κυνισμού. Προτιμώ μάλλον μέσα σε 
αυτό τον οχετό παντογνωσίας να κρατάω μια σιωπηρή στά-
ση, να παρατηρώ, να αφουγκράζομαι, να στοχάζομαι και να 
τοποθετούμαι λιγότερο και κυρίως μέσα από τραγούδια και 
μουσικές, μέσα από τη δουλειά μου.

Πώς βλέπετε τη νέα πολιτική πραγματικότητα και τις 
διαπραγματευτικές προσπάθειες; Πώς να δει κανείς μια 
πολλά υποσχόμενη αριστερά που επιλέγει τελικά να συνερ-
γαστεί με μια ακροδεξιά παρέα που λατρεύει τη συνωμοσι-
ολογία και βρίθει γραφικότητας, αλλά και να τοποθετήσει 
πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα συμπαθέστατο κατά τα άλλα 
πολιτικό αλλά που δεν εμπνέει σε καμία περίπτωση για πρό-
εδρος της Δημοκρατίας καθώς υπήρχαν πολύ καλύτερες ε-
πιλογές; Αμήχανα. Βλέπω μια τουρλού αριστερά που ψάχνει 
και ψάχνεται. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμη. Ίσως να ήταν μόνο 
μια κακή αρχή. Ελπίζω πάντως πως αυτή η νέα κυβέρνηση 
θα καταφέρει ένα σοβαρό πλήγμα στη διαφθορά και στη δι-
απλοκή που μαστίζουν τον τόπο εδώ και δεκαετίες. Εύχομαι 
οι διαπραγματεύσεις να φέρουν μια ανάσα στην ελληνική 
κοινωνία και κυρίως στα φτωχότερα στρώματα που έχουν 
υποφέρει τα πιο πολλά.

Πώς σας φαίνεται η συχνά πολεμική αντιπαράθεση «ό-
λοι εναντίον όλων» στο διαδίκτυο; Γραφική και ανούσια. 
Ελάχιστα παραγωγική. Απ’ όσο βλέπω, πολλοί πλακώνονται 
μέσω φρασεολογίας χαμηλού επιπέδου, μετά ξαναγίνονται 
φίλοι με αλληλοκολακίες μέχρι να ξανατσακωθούν και να 

ξαναγαπηθούν. Όπως οι αρρωστημένες ερωτικές σχέσεις. 
Βέβαια στο διαδίκτυο δεν κάνουν σεξ οπότε δεν έχει καμία 
νοστιμιά. Είναι σαν διανοητικός αυνανισμός που δεν φτάνει 
σε οργασμό. Κι όλα αυτά μέσα από τον καναπέ και το σπιτικό 
εγκλεισμό. Τουλάχιστον στα πραγματικά καφενεία, που 
μπορεί να αναπτυχθούν παρόμοιες συζητήσεις, υπάρχει και 
η εθιμική τελετουργία της προετοιμασίας, του φρεσκοξυ-
ρίσματος, του παρφουμαρίσματος, της ενδυματολογικής 
επιμέλειας. Υπάρχει μια αισθητική. Ομορφαίνει ο χώρος.

Η μουσική είναι η μόνη διαφυγή; Η μουσική είναι το ύ-
στατο καταφύγιό μου. Είναι καταλύτης της ψυχής και της 
καρδιάς μου. Κι ας ακούγεται μεγαλόστομο. Την αγαπάω. 
Τουλάχιστον αυτή την περίοδο.

Πόσο σας έχει επηρεάσει προσωπικά η κρίση και η ε-
θνική κατάθλιψη και κατά πόσο μπορεί να επηρέασει 
τη μουσική σας στο μέλλον; Το έχω ξαναπεί. Η μουσική, 
η τέχνη γενικότερα, πρέπει να παρουσιάζει μια παράλληλη 
πραγματικότητα, μιαν εναλλακτική πραγματικότητα, χωρίς 
φυσικά να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Με επηρεάζει 
λοιπόν τόσο ώστε να μην παρασύρομαι γράφοντας κάτι που 
μπορεί να φαντάζει γλυκερό ή διδακτικό, ειδικά μετά από 
καιρό. Στον τελευταίο μου δίσκο, το «Τσαλαπατώ», «Η καται-
γίδα» και το «Diktator des Marktes» είναι τραγούδια εμπνευ-
σμένα απ’ ό,τι περιγράψατε προηγουμένως.

Υπάρχει κάτι στο πίσω μέρος του μουσικού σας μυαλού 
που θα θέλατε να πραγματοποιήσετε κάποια στιγμή στο 
μέλλον; Τραγούδια, μουσικές, ταξίδια και συναυλίες. Πα-
ντού. Θέλω να γυρίσω τη χώρα, την Ευρώπη, τον κόσμο. Αυ-
τό είναι το όνειρό μου. Να βλέπω κόσμο κάτω από τη σκηνή, 
να χορεύει, να τραγουδάει, να χαμογελάει, να συγκινείται, 
να αγαπιέται. Όπως στη Θεσσαλονίκη, στο τελευταίο μου 
live. Όλη η ομορφιά του κόσμου στο μπροστινό μου ζευγάρι 
που δεν γύρισε ούτε στιγμή να με κοιτάξει. Φιλιόταν από την 
αρχή της συναυλίας έως το φινάλε, τρεις ώρες μετά. Αυτό 
θέλω να είμαι. Το σάουντρακ μιας μοναδικής στιγμής για τον 
καθένα.

Τι διαβάζετε αυτή την περίοδο; «Η χρησιμότητα του άχρη-
στου» του Νούτσιο Όρντινε, «Το παράδοξο του έρωτα» του 
Πασκάλ Μπρικνέρ και τη «Μαροκινή κουζίνα» δεν θυμάμαι 
τίνος. Όλα παράλληλα και σε γερές δόσεις. Το τελευταίο εί-
ναι απλό βιβλίο μαγειρικής. Έχω ερωτευτεί το Μαρακές, που 
επισκέφθηκα πρόσφατα.

Tι ετοιμάζετε για τον Βοτανικό; Την αγάπη μου, την ενέρ-
γειά μου και τα τραγούδια μου καλά παιγμένα. Μαζί με τη 
μπάντα μου. Απλά πράγματα.
 
Τι ακολουθεί μέσα στο 2015; Εκτός της συναυλιακής περι-
όδου που διανύω αυτόν τον καιρό, ετοιμάζω τραγούδια και 
μουσικές για την ταινία «Amore Mio» σε σκηνοθεσία Χρή-
στου Δήμα που θα βγει στις αίθουσες 19 Μαρτίου, καθώς και 
για τη θεατρική παράσταση «Εκκλησιάζουσες» σε σκηνοθε-
σία Γιάννη Μπέζου που θα ανέβει την προσεχή καλοκαιρινή 
περίοδο από το Εθνικό Θέατρο. Παράλληλα ηχογραφώ και 
το νέο μου άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μάλλον τον Σε-
πτέμβριο, ίσως και νωρίτερα. Περνάω πολλές ώρες σε παρ-
τιτούρες και πιάνο, καθώς και στο στούντιο με εξαιρετικούς 
μουσικούς και συνεργάτες. 

Είστε αισιόδοξος για το μέλλον; Είμαι αισιόδοξος, όπως 
ήμουν πάντα. Θα επικρατήσει η ψυχραιμία και η δημιουρ-
γικότητα. Θα νικήσει το φως και η ελπίδα. Η αλληλεγγύη 
και η αδελφοσύνη. Θα εξαλειφθεί κάθε είδος φασισμού και 
ολοκληρωτισμού. Επιτέλους θα πάμε μπροστά. Πιστεύω 
στις νέες γενιές που συναντώ στην Ελλάδα. Πιστεύω επίσης 
σε αυτούς που έφυγαν από τη χώρα και θα επιστρέψουν κο-
σμοπολίτες. Τα πράγματα θα είναι όλο και καλύτερα.

Kάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε… Τίποτα. Εύχο-
μαι να αγαπηθούμε όλοι φέτος, τόσο μέχρι να σκάσουμε από 
αγάπη. Όλα τα άλλα έπονται. A
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Βοτανικός Live Stage, Ιερά 
Οδός 72 & Σπύρου Πάτση, 

210 3473 835. Έναρξη 
21.30. Είσοδος €12 με μπί-
ρα. Προπώληση viva.gr, 

11876, Public, Παπασωτη-
ρίου, ΙΑΝΟΣ, Seven Spots, 
Reload Stores. Στις 28/2.

Πολλά μουσικά πράγματα τρέχουν παράλληλα στο μυαλό του Maraveyas Ilegal αυτή την περίοδο. Γράφει μου-
σική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, ηχογραφεί το νέο του άλμπουμ, ετοιμάζεται για τη σαββατιάτικη 
συναυλία στον Βοτανικό. Ο Κωστής Μαραβέγιας μοιράζεται τα φετινά του σχέδια, αλλά και τις σκέψεις του για 
την κρίση και την κριτική που δέχτηκε με αφορμή μια ανάρτησή του για ένα παγκάκι κι ένα φιλί στο Facebook.

Του ΓιώρΓΟυ ΔηΜητραΚΟΠΟυλΟυ - Φωτό: ιώαΝΝα ΜατΖΟυραΝη



ΓιώρΓος ΠαΠαΓεώρΓιου
Παίζω γία μένα, αλλα αΠόψέ θα Παίξω γία σένα
Διαθέτει τέτοιο επικοινωνιακό χάρισμα που αν ζούσε στην Α-
μερική θα μπορούσε να ήταν ισόβιος παρουσιαστής των Όσκαρ. 
Δίπλα στο ταλέντο και την ομορφιά προσθέστε και απενοχο-
ποιημένη τρέλα – το συγκρότημά του το λένε Pölkar, που στα 
πολωνικά σημαίνει «μεθυσμένος χορευτής που τραγουδάει φάλ-
τσα»∙ για ένα βράδυ μετέτρεψε με τους κολλητούς του το θέα-
τρο Πόρτα σε μπουζουξίδικο∙ στο «Μυστήριο της πολιτείας Χάμε-
λιν» αρπάζει αυτοσχεδιάζοντας κυριολεκτικά τους θεατές από 
το δρόμο και τους κρατάει αιχμάλωτους της γοητείας του μέχρι 
τέλους. Τώρα είναι έτοιμος να μπει στην πιο γαμάτη φετινή θε-
ατρική συμμορία, αυτή του «Mojo», με τον πιο ερωτεύσιμο ρόλο 
της ζωής του. 

Της ΑνΑστΑσίΑσ ΚΑμβύση
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M
ojo σημαίνει πολλά πράγματα, 

είναι και φυλαχτό βουντού. Το 

«Mojo» του Τζεζ Μπάτεργουρθ, 

ανέβηκε στα μέσα των 90s στο 

Λονδίνο με μεγάλη επιτυχία. Εί-

ναι μια μαύρη κωμωδία με ξέφρενους 

ρυθμούς, στοιχεία σπλάτερ και καταπλη-

κτικούς διαλόγους που θυμίζουν Πίντερ σε 

ένα ταραντινικό περιβάλλον και με μουσι-

κή υπόκρουση το rock 'n' roll των 50s. Όταν 

ο Θωμάς Μοσχόπουλος μου πρότεινε να 

συμμετέχω στην παράσταση, πήδηξα κυρι-

ολεκτικά στην αγκαλιά του Αργύρη Ξάφη. 

Είναι μια παράσταση που μπορεί να σο-

κάρει, έχει πολύ σκληρή γλώσσα, πέφτει 

«χοντρό μπινελίκι». Εγώ υποδύομαι τον 

Μπέμπη, γιο ενός άρχοντα του υποκόσμου 

και ιδιοκτήτη ενός κλαμπ. Είναι ένας ρόλος 

που τον ερωτεύτηκα μόλις πρωτοδιάβασα 

το έργο, πριν μου το προτείνουν. Και μάλι-

στα στη λονδρέζικη παράσταση, που δεν 

την έχω δει, τον Μπέμπη τον έπαιζε ένας 

ηθοποιός που μου αρέσει πάρα πολύ, ο 

Μπεν Γουίσο («Το άρωμα», «I’m not there»,  
«Cloud Atlas»).

 Ξεκίνησα όσα κάνω στο θέατρο χωρίς να 

σκεφτώ τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνω, 

γέμισα το μυαλό μου με δουλειές που με 

έκαναν να νιώσω 

ο βασιλιάς των γελοίων μπροστά στον κό-

σμο. Λειτούργησα απενοχοποιητικά από 

την πρώτη στιγμή σε αυτή τη δουλειά, από 

τη σχολή ακόμη, αντέδρασα στην κατηγο-

ριοποίηση του ζεν πρεμιέ, σκέφτηκα ότι 

προτιμώ το τσαλάκωμα της εικόνας. Το 

ζεν κομίκ μου ακούστηκε πιο ενδιαφέρον. 

Επίσης είμαστε πιο λίγοι! Τους ζεν πρεμιέ 

τους χαρακτηρίζει μία ωραιοπάθεια, ένας 

ναρκισσισμός που είναι πολύ κουραστικός. 

Είναι ωραίο να πολεμάς το ναρκισσισμό 

σου, έχει μία γελοιότητα, μια αφέλεια που 

καταλήγεις να την αγαπάς.

Η πρώτη μου φαν ήταν (και είναι) η γιαγιά 

μου. Δεν φαντάζεσαι τι της έχω κάνει. Ήρ-

θε να με δει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου 

Ελλάδος, στον «Πειρασμό» του Ξενόπου-

λου, σε σκηνοθεσία  Ένκε Φεζολλάρι. Γυρί-

ζω λοιπόν κάποια στιγμής από σκηνής και 

λέω «κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η γιαγιά 
μου, ένα χειροκρότημα». Σηκώθηκε η γιαγιά 

περιχαρής, άρχισε να χειροκροτάει ο κό-

σμος… Όχι, δεν υπάρχει γονίδιο «τρέλας» 

στη  οικογένεια, εγώ τους βγήκα λίγο κου-

ζουλό. Τα… καφριλίκια που έκανα εγώ στη 

γιαγιά μου δεν τα έκανε η μάνα μου (σ.σ. εί-
ναι γιος της Φιλαρέτης Κομνηνού). Βέβαια η 

μαμά μου ήταν διαφορετική από τις άλλες, 

το καταλάβαινα από μικρός και της το έ-

λεγα. «Εσύ δεν 
είσαι σαν τις 

άλλες μαμά-
δες». Δεν ή-

ταν ποτέ α-

τημέλητη, 

πρόσεχε 

τον εαυτό 

της. Ήταν 

διαφορε-

τική η μα-

μά μου και 

μοιραία. 

Ήταν πάντα «ντάμα». Και παρόλο που ανοί-

χτηκε μπροστά της ο δρόμος της ενζενί, 

εκείνη πάντα έκανε τσαλακώματα της ει-

κόνας της μέσα από δραματικούς ρόλους. 

Δεν την έχουμε δει πολύ στην κωμωδία. 

Πιστεύω ότι πρέπει να παίξει, της ταιριάζει. 

Το «Τρίτο Στεφάνι» ήταν μία δουλειά που την 

είδα και είπα «το έχει το κωμικό!». Βέβαια αυ-

τό είναι κάτι που «χτυπάει» και σε κάτι πολύ 

προσωπικό, δικό μου… 

Έρχονται οι δημοσιογράφοι και με ρωτά-

νε «πώς είναι η σχέση σου με τη μάνα σου»… 

Καλέ, μια χαρά είναι. Απλώς στην οικογέ-

νειά μου δεν ακούστηκε προφανώς το «ωχ, 
πού πας να μπλέξεις» που ίσως λένε κάποιοι 

γονείς όταν είπα πως θα γίνω ηθοποιός. 

Πρόσφατα, στην παράσταση «Απόψε θα 
γίνει χαμός», με τον Σίμο Κακάλα στο Πόρτα, 

την πείραζα συνέχεια από σκηνής κανιβα-

λίζοντας την επιλογή μας να κάνουμε αυτή 

τη δουλειά. Θα έκανα την ίδια πλάκα από 

σκηνής και στον πατέρα μου, που ασχολεί-

ται με το βιβλίο. Απλώς η μητέρα μου κατα-

λαβαίνει ακριβώς τι εννοώ. Μετράει η γνώ-

μη της! Διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, 

αλλά στην ουσία εμπιστεύομαι τη γνώμη 

της πολύ, ξέρω ότι η άποψή της δεν κρύ-

βει τίποτα άλλο παρά μόνο ενδιαφέρον. 

Συνήθως είναι υπέρ το δέον αυστηρή μαζί 

μου, όπως κι εγώ μαζί της. Κι έτσι πρέπει 

να είναι. Είμαστε σε ένα χώρο που λίγοι σε 

κοιτάνε στα μάτια. Είναι πολύ ωραία αίσθη-

ση να έχεις ένα δικό σου άνθρωπο μέσα σε 

αυτή τη δουλειά που πραγματικά σε κοιτάει 

στα μάτια. Με έχει διδάξει στο θέατρο.   

Μου αρέσει να δοκιμάζω συνέχεια δια-

φορετικά πράγματα, είμαι υπέρ της απενο-

χοποίησης. Γι© αυτό και κάναμε το «Απόψε 
θα γίνει χαμός» στο Πόρτα Live με τον Σίμο. 

Ήταν μία ιδέα που είχαμε γιατί μας αρέσει 

πολύ όλο αυτό που κρύβουν τα σκυλάδι-

κα, το συναίσθημα, αλλά και η πλάκα. Λα-

τρεύουμε και οι δύο το interactive 

στοιχείο στο θέατρο, οπότε το μόνο 

σίγουρο ήταν ότι θα έβλεπες κάτι μο-

ναδικό, χωρίς κείμενο από πίσω, κάτι που 

δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Υπήρχε μία 

τέτοια διάθεση, χάρηκα που κατάλαβαν 

αρκετοί ότι δεν θέλαμε να κοροϊδέψουμε 

τα σκυλάδικα, ενώ μπήκαμε με αγάπη σε 

αυτό τον κόσμο. Μουσικά πρέπει σίγουρα 

να ξανασχοληθούμε με αυτό, διασκευές σε 

τραγούδια όπως το «Φαινόμενο», το «Κάνω 
έρωτα μαζί σου με τηλεπάθεια», όλα με ένα 

γιουκαλίλι και ακορντεόν. 

Η μουσική είναι για μένα ένα side project 

(σ.σ. γράφει μουσική και στίχους και τραγου-
δάει στους Pölkar), το κάνω και θα το κάνω, 

αλλά δεν θα άφηνα ποτέ το θέατρο για 

τους Pölkar, άλλωστε όλα τα μέλη του συ-

γκροτήματος κάνουν άλλες δουλειές. Εί-

ναι πάντως κάτι που μου αρέσει πολύ, που 

βγαίνει με έναν τρόπο που με αφορά, που 

έχει να κάνει και με την απενοχοποίηση του 

τρόπου που αντιμετωπίζουμε τη μουσική. 

Όπως και στο θέατρο έτσι και στη μουσική 

σημασία έχει να συμπρωταγωνιστείς. Αν 

λειτουργείς με νοοτροπία παρτάκια ή ντί-

βας, τα ψωμιά σου είναι μετρημένα.    

Για ποιον παίζω; Προφανώς για τον ε-

αυτό μου. Θα σου πω μια ιστορία. Κάποια 

στιγμή, εκεί γύρω στα 18, 19, πάμε με μία 

αγοροπαρέα σε ένα στριπτιτζάδικο στη 

Θεσσαλονίκη. Είναι μια σταλιά, πλάι σε ένα 

βενζινάδικο, κάπνα παντού, φτηνά φώτα 

και ποτά, και ξαφνικά φτάνουν στο τραπέζι 

μας αλκοόλ και παγάκια! Μου κάνει νόημα 

ένας τύπος, ένας ταξιτζής, και μου γνωρίζει 

μία κοπέλα που κάνει στριπτίζ εκεί. Είναι 

λίγο λιώμα η κοπέλα, αλλά κάποια στιγμή 

εκεί που μιλάμε γυρίζει και μου λέει: «Όταν 
χορεύω, χορεύω μόνο για μένα, αλλά από-
ψε, θα χορέψω μόνο για σένα». Το λέει και 

ανεβαίνει πάνω στην πίστα και αρχίζει να 

κάνει στριπτίζ… Ε, κάπως έτσι είναι καμιά 

φορά κι όταν ανεβαίνεις πάνω στο σανίδι. 

Σαν να κοιτάζεις το θεατή και να του λες: 

«Τώρα εγώ θα σου κάνω στριπτίζ. Παίζω για 
μένα, αλλά απόψε θα παίξω για σένα».

ι n f o
Από 28/2. «Mojo» του 
Τζεζ Μπάτεργουερθ. 
Σκην.: Θωμάς Μοσχό-

πουλος/ «Μυστήριο της 
πολιτείας Χάμελιν» 
Κειμ.-σκην.: Θωμάς 

Μοσχόπουλος. 
Θέατρο Πόρτα, 

Λ. Μεσογείων 59,  
210 7711333

Με διαόλισε από την πρώτη ανάγνωση: ποιος 

είναι στην πραγματικότητα αυτός ο τύπος και 

γιατί κάνει όσα κάνει; Ο Μπέμπης έχει υποστεί 

ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση όταν 

ήταν παιδί. Η βία που ασκεί έχει να κάνει με τη 

βία που του έχει ασκηθεί στο παρελθόν, έχει 

μπλέξει σε ένα ατέλειωτο παιχνίδι εναλλαγής 

ρόλων θύματος και θύτη… Όλες οι οδηγίες που 

μου έδωσε ο Θωμάς ήταν πολύ γοητευτικές, μου 

είπε για παράδειγμα να μελετήσω τον Joker από 

τον «Batman», γιατί στην ουσία αυτός ο ήρωας 

δεν έχει επανέλθει ποτέ: Έχει κακοποιηθεί κι αυ-

τό που συνέβη μέσα του είναι μη αναστρέψιμο. 

Ο Μπέμπης κουβαλά το χάος μέσα του κι αυτό 

θέλει να δημιουργήσει. Έτσι ώστε να βρεθεί σε 

μια ισορροπία ο εσωτερικός του κόσμος με τον 

κόσμο γύρω του. Κι έτσι ενώ οι υπόλοιποι στο 

έργο προσπαθούν να βάλουν μία τάξη στο χάος, 

αυτός θέλει να δημιουργήσει μία έκρηξη.

Μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω έναν ήρωα που 
θέλει να τα γαμήσει όλα. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία 
για έναν ηθοποιό. Δεν σου συμβαίνει κάθε φορά η 
συναρπαγή με ένα ρόλο. Είναι όπως στις σχέσεις. Δεν 
ερωτεύεσαι συνέχεια, ερωτεύεσαι μια στο τόσο. Αν 
συνέβαινε κάθε φορά δεν θα ήταν ξεχωριστό. Δεν ξέ-
ρουμε γιατί ερωτευόμαστε, έτσι δεν είναι; Πάρα πολ-
λοί ηθοποιοί που είναι καλοί στην κωμωδία αισθάνο-
νται ανασφαλείς όταν πρέπει να κάνουν δράμα και το 
αντίθετο. Δεν έχω το κόμπλεξ του ηθοποιού που είναι 
καλός σε κάτι και δεν κάνει κάτι άλλο. Δεν αποζητώ 
ρόλους. Πρώτη φορά όμως αισθάνομαι πως ένας 
σκηνοθέτης, ο Θωμάς Μοσχόπουλος, που με ξέρει 
και ξέρει τι υλικό έχω, μου δίνει να κάνω κάτι τόσο 
προκλητικό για μένα. Είναι ο πιο ερωτεύσιμος ρόλος 
που έχω παίξει ποτέ. Δεν εννοώ ότι τον ερωτεύεται 
το κοινό, εννοώ ότι τον ερωτεύεται ο ηθοποιός που 
τον υποδύεται. Ερωτεύτηκα τη σκοτεινιά του, το σκο-
τάδι του που σε καλεί να το ανακαλύψεις. 

Ο Μπέμπης με έβαλε να κάνω 

μία βουτιά στο δικό μου σκο-

τάδι. Για να πάρει αίμα αυτός από 

μένα κι εγώ από αυτόν. Με έκα-

νε να νιώσω ότι μετά τη βουτιά 

στο σκοτάδι, στο τέλος του έρ-

γου, βγαίνω μαζί του στο φως… 

Αλήθεια, δεν έχω ιδέα πώς θα 

αντιδράσει το κοινό. Σε οποιοδή-

ποτε άλλο ρόλο θα μπορούσα να 

σου πω ότι περιμένω από τους 

θεατές να ταυτιστούν, να με μι-

σήσουν ή να με αγαπήσουν που 

έχω παίξει. Δεν μπορώ να φα-

νταστώ τι θα σκεφτούν οι θεα-

τές… Ας πούμε τι συναισθήματα 

γεννά στο θεατή ο τύπος που κό-

βει το αυτί του αστυνομικού στο 

«Reservoir Dogs»; Κάπως έτσι. 

«Καμιά φορά ξυπνάω και αισθάνομαι σαν να μην είμαι εδώ, σαν να είμαι τελείως αναίσθη-τος. Και λέω μέσα μου, μπρος, ζωντάνεψε, νιώσε κάτι όπως παλιά. Τίποτε όμως, πλήρης αναισθησία. Μένω ξάπλα και το μυαλό μου κά-νει όλο κάτι άχρηστες σβούρες. Ακούω τους γειτόνους δίπλα, μαλώνουν, γελάνε και ούτε τον πόνο τους αισθάνομαι ούτε τίποτα. Λυπά-μαι Μίκι, δεν τον αισθάνομαι τον πόνο σου». Αυτή είναι μία φράση στο έργο που αποκωδι-κοποιεί κάπως τον ήρωα που υποδύομαι. Αυ-τός είναι Μπέμπης, ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αισθανθεί. Μπορεί να γυρίσει και να σε σκοτώσει απλώς επειδή του τη σπας… Όλοι παλεύουμε να δείξουμε συναισθήματα πάνω στη σκηνή, ανθρώπους που νιώθουν πράγμα-τα, και ξαφνικά έρχεται ένας ρόλος και σου λέ-ει «Φίλε, μακάρι, αλλά εγώ δεν νιώθω κάτι και μακάρι δηλαδή, θα 'θελα, αλλά δεν μπορώ». A
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ΕΞΑΡΧΕΙΑ Η πιο χαοτικά δημιουργική γειτονιά της Αθήνας 
που δεν κλείνει μάτι ποτέ, αμφισβητεί τα πάντα 
και φιλοξενεί τους πάντες
 Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Φωτό: ΓΙΑννΗς ςΤεΦΑνΙΔΗς
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«Η Τσιμισκή είναι στυγνή και μονοκόμματη ενώ η Βουλγαροκτόνου διαθέτει τη γλύκα της υ-
περηφάνειας. Καθόλου παράξενο που στη Βουλγαροκτόνου μαζεύτηκαν οι ταβέρνες και 
τα μπαρ. Από την άλλη, οι Βυζαντινοί κατέφυγαν στα εξάρχεια γιατί όταν κινδυνεύουν 
ανηφορίζουν γρήγορα προς το ςτρέφη και τον Λυκαβηττό, καβαλάνε τα σύννεφα και γίνο-
νται καπνός. Διάλεξαν τους κάθετους δρόμους, αυτούς που αγγίζουν τους λόφους κι άφη-
σαν τους παράλληλους στους ήρωες του ’21»  Χρήστος Βακαλόπουλος, «Οι πτυχιούχοι» 

Ανήσυχη νησίδα προστατευμένη από δύο λόφους, με εκρηκτικό χαρακτήρα. Τα εξάρχεια είναι 

η πιο ζωντανή, δυνατή και χαοτικά δημιουργική γειτονιά της Αθήνας που δεν κλείνει μάτι ποτέ, 
αμφισβητεί τα πάντα και φιλοξενεί τους αδέσποτους και διαφορετικούς τύπους που παραδρο-
μούν από την κανονικότητα. ςυζητήσεις, ξενύχτια, αντιπαραθέσεις στην πλατεία και σε ιστορικά 
μαγαζιά της περιοχής, όπως το Άλλοθι με τον νick Cave να κοιτά την πλατεία από ψηλά, την 
Ίντριγκα, το Green Door της Καλλιδρομίου, το Ίρις, το Αn Club, το Φλοράλ στην μπλε πολυκατοι-
κία, ο Ρούσος, ο Μπαρμπα-Γιάννης… Το πνεύμα της πλατείας μετεωρίζεται μεταξύ διαύγειας και 
αυτοκαταστροφικών τάσεων. Με αλληλεγγύη και ανεκτικότητα στο διαφορετικό αλλά μικρή 
υπομονή στους παρείσακτους.
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Μ
εγαλωμένος 

σ τ ο  Γκύζ η, 
το  κ έ ν τρ ο 
της Αθήνας 

ήταν ο παιδότοπός 
μου και τα Εξάρχεια 
το καλύτερο παιχνί-
δι. Τόσο μοναχική ή-
ταν η πόλη τη δεκαετία 
του ’90. Παρόλα αυτά η αρ-
χιτεκτονική γραφικότητα της πε-
ριοχής που έχει κάτι από Πλάκα, 
οι πεζόδρομοι και τα δρομάκια, τα 
λίγα δεντράκια, τα παλιά σπίτια που 
δεν έγιναν πολυκατοικίες, η μπλε 
πολυκατοικία στην πλατεία και κυ-
ρίως ο λόφος του Στρέφη κάνουν 
την ξακουστή γειτονιά κάτι παρα-
πάνω από συμπαθητική. Η ιστορία 
όμως των Εξαρχείων βαραίνει κα-
τοίκους, θαμώνες και επισκέπτες, 
ενώ μοιάζει με μικρή ακτινογραφία 
της χώρας.

Ανέκαθεν το Πολυτεχνείο και το 
Πανεπιστήμιο, λίγο πιο πάνω, προ-
σέλκυαν τους φοιτητές που νοίκια-
ζαν μικρά διαμερίσματα. Τα καφε-
νεία του κέντρου από την Ακαδημί-
ας και πέρα ανακάτευαν το χαρμάνι 
πολιτικών, καλλιτεχνών και δημο-
σιογράφων – τα μπαράκια τότε δεν 
υπήρχαν ακόμα. Ενώ η Πλάκα είχε 
τις μπουάτ (διασκέδαση, μουσική 
και διανόηση), τα Εξάρχεια είχαν 
τα ταβερνάκια (φτηνό φαΐ, βαρε-
λίσιο κρασί και οικειότητα). Στους 
τοίχους των νεοκλασικών έβλεπες 
ακόμα τρύπες από σφαίρες των 
Δεκεμβριανών και μισοσβησμένα 
συνθήματα της Αντίστασης – κά-
τι σαν τους πρόδρομους των σημε-
ρινών γκραφίτι. «Δεν μας έκοβε να 
τα πάρουμε καμιά φωτογραφία» λέει 
κάποιος που θυμάται. «Αλλά ποιος 
είχε φωτογραφική μηχανή τότε, έπρε-
πε να είχες αρκετά χρήματα για να έχεις 
φωτογραφική μηχανή. Είναι που οι Έλ-
ληνες πεινάμε τώρα». Δεν νομίζω να 
ήθελε να προσβάλει τους πραγμα-
τικά φτωχούς του 2015 που δεν εί-
ναι λίγοι (αλλά ούτε και ήταν ποτέ).

Με τη μεταπολίτευση, το ξεθώρια-
σμα των Μαοϊκών –μιας μόδας εκ 
των Παρισίων– και τον απόηχο των 
Μπαάντερ-Μάινχοφ, κάποιους δι-
άσπαρτους παλιούς Τροτσκιστές, το 
πανκ και την ελληνική του εκδοχή, 
το χασίσι, την πρέζα και τη 17Ν, άρ-
χισε να παίρνει μορφή κι αυτό που 
λέμε πια αναρχικός χώρος. Με τη 
δολοφονία του Καλτεζά και 20 χρό-

νια αργότερα του Γρη-
γορόπουλου, άνοιξε 
κι έκλεισε ένας κύ-
κλος που κρατούσε 
μέσα του όλα τα σύμ-
βολα των τελευταίων 

δεκαετιών, όλη την α-
γωνία μιας Αθήνας που 

πέρασε από τη θλιβερή 
χούντα στη σύγχρονη Ευρώ-

πη, όλη τη συσσωρευμένη ενέργεια 
των χαμένων χρόνων της επταετίας 
(όταν έπαιζε ο Χέντριξ εμείς τρέ-
χαμε προς τα πίσω), όλες τις δημι-
ουργικές/καταστροφικές δυνάμεις 
μιας παρατεταμένης εφηβείας. Το 
χιούμορ που είχε τότε αυτός ο χώ-
ρος αλλά και η κοινωνία γενικότε-
ρα χάθηκε με τα χρόνια κι έμεινε ο 
χουλιγκανισμός, τα drugs, τα μπα-
ράκια, οι εργατοπατέρες και τα λι-
γοστά παιδιά τους. Το Mo Better έ-
κλεισε σφραγίζοντας τη συμφωνία. 

Σήμερα όλα αυτά μοιάζουν με αρ-
χαία ερείπια. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι τα Εξάρχεια (ιδιαίτερα μετά τη 
δολοφονία του Γρηγoρόπουλου και 
καθόλα τα χρόνια της κρίσης) έχουν 
πια και τουρισμό! Νέοι κυρίως άν-
θρωποι από την Ευρώπη γυρνάνε 
γύρω-γύρω φωτογραφίζοντας τη 
Μεσολογγίου, το παρκάκι της Ναυ-
αρίνου και ό,τι άλλο βρουν ενδια-
φέρον. Άκρως καταθλιπτικό. Άλλα 
σημαντικά γεγονότα: μια μαφιόζι-
κη δολοφονία και μια απαγωγή με 
Καλάσνικοφ συνέβησαν την προη-
γούμενη χρονιά. Φέτος έχουμε κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οπότε όλα προ-
βλέπονται πιο ήσυχα. Τουλάχιστον 
υπάρχει ο Μαύρος Γάτος, το Ρίσκο 
και το μίνι μάρκετ της Ίζας.

Αλλά, ναι, αυτή η συνοικία παρα-
μένει όμορφη με τον τρόπο της και 
γι’ αυτό είναι κυρίως υπεύθυνοι οι 
άνθρωποι που δουλεύουν το πρωί 
στους φούρνους, τα καφέ, τα μα-
νάβικα, τα βιβλιοπωλεία, τα τυπο-
γραφεία, τα γραφεία και τα μικρά 
μαγαζιά. Αν έχει και ήλιο νιώθεις 
την αύρα της ακόμα περισσότερο. 
Θεμιστοκλέους και Κωλέττη, για 
παράδειγμα, υπάρχει το κλασικό 
σουβλατζίδικο που λειτουργεί μέ-
χρι τις 5 το απόγευμα και εξυπηρε-
τεί λαό και Κολωνάκι στην κυριο-
λεξία. Εκεί μπορείς να δοκιμάσεις 
πίτα κοντοσούβλι, ένα πραγματικό 
θαύμα.

Η ζωή συνεχίζεται.

Ο Νικήτας Κλιντ 
γράφει για τη πιο διάσημη γειτονιά του 

(άλλου) κόσμου (που είναι εφικτός)

Πώς ΕΙΠΑμΕ ότι σε λενε;
Τα Εξάρχεια οφείλουν το όνομά τους σε έναν 

Ηπειρώτη παντοπώλη, τον Έξαρχο, που διατη-
ρούσε το παντοπωλείο του στη συμβολή των 
οδών Θεμιστοκλέους και Σολωμού. Δημιουρ-
γήθηκαν σταδιακά από το 1900 στην περιοχή  
δυτικά της Νέαπολης κάτω από το λόφο του 

Στρέφη.

Ο θεατρικός 
σκηνοθέτης Βασίλης 
Νούλας για τα Εξάρ-
χεια του φαντασιακού
 
Είναι ένα τοπίο Φαρ 
Ουέστ, ένας χώ-
ρος ανομίας και 
αυτοδικίας. 
Το τοπίο αυτό 
στήνεται πάνω 
στις ταράτσες 
της πόλης, στο 
φόντο ο ήλιος 
που δύει ανάμεσα 
από κεραίες-κάκτους 
και βραχώδη ρετιρέ. Εκεί κυνηγιούνται Ιν-
διάνοι και καουμπόηδες, περνούν κοπαδια-
στά οι μεγάλοι βίσωνες, το βράδυ κάνει κρύο 
και πίνουμε μπίρες γύρω από τη φωτιά. Αρ-
γότερα, σε ύστερη εποχή, έρχονται οι μαύροι 
σκλάβοι, που τραγουδούν τα γκόσπελς και 
κάνουν τα δικά τους ρίτσουαλς. Όλα αυτά 
προβάλλονται σε μια παλιά τηλεόραση. 
Παίρνεις το τηλεκοντρόλ και κάνεις φριζ την 
οθόνη. Νεκρή φύση. Προς δόξα της πόλης». 

Ο Β.Ν. γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1975. Ζει 
στην Αθήνα και εργάζεται ως σκηνοθέτης 
με την ομάδα θεάτρου Nova Melancholia. Η 
performance «Νεκρή φύση. Προς δόξα της 
πόλης» παίζεται στο Bios (Πέμ.-Κυρ.)

Μπλε Πόλυκατόικια
Χαρακτηριστικό κτίσμα της πλατείας. Η μεσοπολεμική πολυκατοικία 
του μοντερνιστή αρχιτέκτονα Κυριακούλη Παναγιωτάκου του 1933 
στη συμβολή των δρόμων Αραχώβης και Θεμιστοκλέους. Το μπλε 
χρώμα στις εξωτερικές επιφάνειες είχε επιλέξει ο γνωστός ζωγρά-

φος Σπύρος Παπαλουκάς. Ένοικοι της Μπλε πολυκατοικίας υπήρξαν 
μεταξύ άλλων οι Αλέξης Μινωτής και Κατίνα Παξινού, Σοφία Βέμπο 
και Μίμης Τραιφόρος, Δημήτρης Χορν, Δημήτρης Μυράτ, Λεωνίδας 
Κύρκος, Φρέντυ Γερμανός. Χωρίς το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα 
της πλέον, διατηρεί την ονομασία της. Στο ισόγειο στεγαζόταν το 

Φλοράλ, που μετά το 2009 επαναλειτούργησε μετά από πολύχρονο 
pause. Απέναντι, ένας από τους παλαιότερους κινηματογράφους 

της Αθήνας. Το Βοξ λειτουργεί από το 1938.

Τα Εξάρχεια
 του λεωνίδα Χρηστάκη  

Στη Σολωμού 29 υπήρξε για πολλά χρόνια το 
ατελιέ του Λεωνίδα Χρηστάκη. Από το βιβλίο του 
«Τα Εξάρχεια δεν υπάρχουν στην ιστορία, στο 
χάρτη, στη ζωή» (εκδ. Τυφλόμυγα) μαθαίνουμε:

Η καραμανλική οικιστική αναμόρφωση της 
Αθήνας στα τέλη του ’ 50 κατεδάφισε πολλά από 
τα θαυμάσια οικήματα στο χώρο της πλατείας και 
διαμόρφωσε μια νέα Πλατεία εξαρχείων. ςτήθηκε 
εκεί το άγαλμα του Αττίκ, αλλά καθώς ήταν από πη-
λό στην πρώτη βροχή έλιωσε. ςτη θέση του 
μπήκε «το χάλκινο τρίκωλο αγγελουδω-
τό λαμπιόνι που ακόμη και στις μέρες 
μας δεινοπαθεί από τα οργισμένα 
γκράφιτι».

Γράφει χαρακτηριστικά:

«Η ντάγκλα άρχισε να δίνει και να παίρνει. Οι 
δίκες από σπασίματα, βομβισμούς και γκράφιτι 
μετατράπηκαν, χάρη στις φροντίδες των ασφα-
λιτών, σε “χρήση παραισθησιογόνων ουσιών” 
και τα κλεφτρόνια εξασφάλιζαν τη δόση τους από 
πλιάτσικα. Ο “πανικός” διέλυσε σταδιακά την ύ-
παρξη της σημασίας της Πλατείας Εξαρχείων και 
οι κλούβες και τα καρούμπαλα με τα πληρώματά 
τους ήταν για μια εποχή μόνιμα εγκατεστημένα 
πέριξ της Πλατείας... 
Πολλοί όμως κυκλοφορούσαν ακόμα με “ψηλά 
το κεφάλι”.  Έγραφαν ποιήματα, διαλαλούσαν το 

τυπωμένο, ή το τραγουδιστικό τους “ποιητι-
κό εμπόρευμα” – με κιθάρα ή χωρίς: 

Kατερίνα Γώγου, Νικόλας Άσιμος, 
Δημήτρης Πουλικάκος, Παύλος 
Σιδηρόπουλος, Ζωρζ Πιλαλί, 
Μπαλής…»
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εμβληματικό γαλακτο-ζαχαροπλαστείο των εξαρχείων, με έτος ίδρυσης το 1915, στο ίδιο σημείο από 
τότε που η Χαριλάου Τρικούπη ήταν χωματόστρωτη και ο παππούς Βασίλης Ασημακόπουλος σέρβιρε 
φρέσκο γάλα στο ποτήρι. Οι γενιές που ακολούθησαν τίμησαν την παράδοση και την αφοσίωση στην 
εξαιρετική ποιότητα των πρώτων υλών, με το κατάστημα να είναι σήμερα γνωστό σε όλους όσοι αναζη-
τούν μεράκι στη ζαχαροπλαστική. Οι συνταγές είναι παραδοσιακές, το βούτυρο είναι δικής τους παρα-
σκευής, χρησιμοποιείται φρέσκο γάλα από  Έλληνες παραγωγούς και ό,τι το καλύτερο σε σοκολάτα ως 
πρώτη ύλη, ενώ τα πάντα φτιάχνονται στο σύγχρονο εργαστήριό τους. Και κάπου εδώ ανοίγει η όρεξη: 
Δοκιμάστε τσουρέκια, κουλουράκια, βουτήματα, σιροπιαστά, σοκολάτες, πάστες, τούρτες, παγωτό, 
παγωτό τούρτα για το σπίτι ή για ένα ιδιαίτερο δώρο, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το ρυζόγαλο που 
είναι παραδοσιακό και κρεμώδες αλλά και το πρόβειο, το αγελαδινό και το κατσικίσιο γιαούρτι. Και για 
το δρόμο, μια καλοφτιαγμένη σπανακόπιτα ή τυρόπιτα από χειροποίητο φύλλο, με φέτα περιορισμένης 
παραγωγής. 

Χαριλάου Τρικούπη 82, 210 3610092, www.asimakopouloi.com, fb: AfoiAsimakopouloi  

Ένα από τα πρώτα αυθεντικά ρακάδικα που άνοιξαν στα εξάρχεια, πριν το 
«κρητικό» γίνει μόδα, κλείνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας και θα το γιορ-
τάσει με εκδηλώσεις, δρώμενα και συναυλίες, που θα κορυφωθούν τον 
Ιούνιο. Από το 2005 ο Γιάννης και η μαμά-Αργυρώ τροφοδοτούν τα εξάρ-
χεια με αυθεντικές γεύσεις, κατευθείαν από την Κρήσσα γη. ςπιτική ρακή 
από την Ζάκρο ςητείας, ρακόμελο που ευφραίνει την ψυχή και γιατρεύει 
το συνάχι, μαντζουράνα και δίκταμο από το οροπέδιο Λασιθίου. επιλέξτε 
αυθεντικά κρητικά πιάτα όπως χοχλιούς μπουμπουριστούς, γαμοπίλαφο 
με γίδα βραστή, απάκι, λουκάνικο ξυδάτο Κρήτης, κολοκυθοανθούς, 
ντάκο, μυζυθροπιτάκια, μαραθόπιτα και φυσικά σφακιανή πίτα με μέλι. 
να πάτε νωρίς για να πιάσετε τραπεζάκι δίπλα στον κλειστό εσωτερικό 
κήπο. Εμμανουήλ Μπενάκη 71, 210 3800506, fb: Ρακουμέλ ΡΑ
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Μια πολύ ιδιαίτερη γωνιά των εξαρχείων, που αξίζει να την ανακαλύψεις 
όχι μόνο γιατί ο αφγανικής καταγωγής Ρεζά έχει βάλει όλο του το μεράκι, 
αλλά γιατί είναι σαν να ανοίγεις μια πόρτα και να μπαίνεις σε έναν κόσμο 
εξωτικό. Ο κόσμος αυτός έχει αφγανικές χειροποίητες λιχουδιές όπως 
το μαντού (μικρές μπουκιές από ζύμη με γέμιση κοτόπουλου, κόκκινη 
σάλτσα, σος από γιαούρτι και βασιλικό), παραδοσιακό ρύζι με σαφράνι 
και φραγκοστάφυλο που συνοδεύεται από σουτζουκάκια, φαλάφελ και 
πολλά άλλα, που θα συνοδεύσετε με κρασί, ούζο, τσίπουρο, μπίρες κ.λπ. 
Ο ζεστός του χώρος λειτουργεί και ως τεϊοποτείο, προσφέροντας μαύρο 
κινέζικο τσάι με φρούτα, μπαχαρικά, πράσινο με γιασεμί και άλλα. Από τις 
10.00 μέχρι όσο πάει, τις Κυριακές του χειμώνα κλειστά.  
Ανδρέα Μεταξά 9-11, 210 3803840, fb: folia 
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κατόικόι νεαΠόλησ 
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΕΙώΝ 

Γνωστοί πνευματικοί άνθρωποι 
κατοίκησαν στην περιοχή

● ςτη νεάπολη έμεινε 13 χρόνια ο Χαρίλαος 
Τρικούπης στην οδό Ακαδημίας 54 και Μαυ-
ρομιχάλη. 
● ςτην Ασκληπιού 3 ήταν το σπίτι του Κωστή 
Παλαμά, όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια 
της ζωής του. 
● Ο σατιρικός ποιητής Γεώργιος Σουρής έμε-
νε στην οδό Πινακωτών 15, τη σημερινή δηλα-
δή Χαριλάου Τρικούπη, και από το 1892 στην 
οδό Διδότου 33, πριν μείνει μέχρι το θάνατό 
του στη Ζωοδόχου Πηγής. 
● Ο ζωγράφος Νικόλαος Γύζης έμενε Θε-
μιστοκλέους 18. εκεί είχε και το πρώτο του 
εργαστήρι ζωγραφικής. 
● Ο γλύπτης Γιαννούλης Χαλεπάς έμεινε 
στην οδό Μαυρομιχάλη 6,  ενώ το 1939 στα 
76 του επέστρεψε στο σπίτι των ανηψιών του 
Βασίλη και ειρηνη Χαλεπά στην οδό Δαφνο-
μήλη 35.
● Ο Ναπολέοντας Λαπαθιώτης έμεινε στο 55 
της Ζωοδόχου Πηγής και σε δικό του σπίτι στη 
συμβολή των οδών Οικονόμου και Κουντου-
ριώτη όπου και αυτοκτόνησε με το περίστρο-
φο του πατέρα του. 
● Ο Κάρολος Κουν ξεκίνησε το Θέατρο Τέ-
χνης από τη νεάπολη. ςτη συμβολή Ζαλόγγου 
και Ζωοδόχου Πηγής εγκαταστάθηκε με τους 
μαθητές του. 
● Η οικογένεια της Έλλης Λαμπέτη εγκα-
ταστάθηκε στη νεάπολη το 1938, στην οδό 
Ασκληπιού 132 και Διγενή Ακρίτα, σε ένα 
διώροφο οίκημα ιδιοκτησίας της οικογένειας 
Κούκου. ςε αυτό το σπίτι έμεινε και η Λαμπέτη 
στα δύο πρώτα χρόνια του γάμου της με τον 
Μάριο Πλωρίτη μεταξύ 1950-1952, πριν με-
τακομίσουν στη Λυκαβηττού. Με το δεύτερο 
σύζυγό της τον Αμερικανό συγγραφέα Φρεντ 
Γουέηκμαν έμειναν στη ςίνα 42 από το 1962 ως 
το 1967 και αμέσως μετά στο διώροφο νεο-
κλασικό της Δελφών 2β μέχρι το 1978.
● Ο Μάνος Κατράκης έμενε Λασκάρεως και 
Ασκληπιού.  
● Ο Δημήτρης Μυράτ έμενε στην Ιπποκρά-
τους 81.  
● Η Αλέκα Κατσέλη και ο Πέλος Κατσέλης 
άνοιξαν σχολή θεάτρου στην Ασκληπιού 56.  
●Ο Σταύρος Ξαρχάκος έμενε επί χρόνια στη 
Θεμιστοκλέους πριν πάει Καλλιδρομίου.   
● Ο Γιάννης Μιχαλόπουλος μεγάλωσε στη 
Ζωοδόχου Πηγής.  
● Ιπποκράτους 96 έμενε ο θεατρικός επιχει-
ρηματίας Γιώργος Χέλμης, που ήταν άντρας 
της Μαρίκας Κοτοπούλη.  
● Η Μαρία Κάλλας, όταν ήρθε κάποτε από 
την Αμερική, έμενε σε σπίτι στη γωνία Χαριλά-
ου Τρικούπη και Δερβενίων. 
● Ο μουσουργός Νίκος Σκαλκώτας έμενε 
στην Καλλιδρομίου. 
● Τα μαθητικά του χρόνια στο ε΄ Γυμνάσιο 
Αρρένων έζησε ο συγγράφεας Κώστας 
Ταχτσής που είχε το σπίτι του στην οδό Κο-
μνηνών. 
● ςτη ςτουρνάρη είχε το κινηματογραφικό 
του στούντιο ο Φιλοποίμην Φίνος, αργότερα 
Φίνος Φιλμ. 
● Η Μαρία Πολυδούρη κατοικούσε για ένα 
χρόνο Μεθώνης και Ιπποκράτους.

Από το βιβλίο του Γιάννη Καιροφύλλα «Η ωραία 
Νεάπολις και τα παρεξηγημένα Εξάρχεια» (εκδ. 
Φιλιππότη)

Τ α Εξάρχεια είναι ένα νησί. 
Όπως και το Βερολίνο, 
που ζούσα πριν, είναι 
ένα νησί που δεν έχει 

καμία σχέση με την υπόλοι-
πη συντηρητική Γερμανία, 
έτσι και τα Εξάρχεια δεν θυ-
μίζουν σε τίποτα την υπόλοι-
πη Ελλάδα. Είναι το μόνο μέ-
ρος αυτού του τόπου όπου η ζωή 
μοιάζει με αυτήν στις μεγαλουπόλεις 
του εξωτερικού. Δεν βαριέσαι ποτέ για-
τί καθημερινά γίνονται τόσα πράγματα που 
δεν προλαβαίνεις ούτε να τα μάθεις. Εξάλλου 
σφύζουν από νέους ανθρώπους. Ακόμα και 
οι μεγάλοι φέρονται σαν νέοι. Είναι αυτό το 
διάχυτο κλίμα ελευθερίας που επικρατεί. Κάτι 
σαν παιδική χαρά για ενήλικες. 

Ζω συνειδητά στα Εξάρχεια. Μου αρέσει η α-
προκάλυπτη αλήθεια κι ότι οι άνθρωποι εδώ 
δείχνουν ποιοι είναι. Υπάρχει μια καθαρότη-
τα, μια συντριπτική ειλικρίνεια. Είναι άγουρα 
τα Εξάρχεια, εφηβικά, για αυτό και γίνονται 
τόσες ζυμώσεις, ανθρώπινες, καλλιτεχνικές, 
πολιτικές. 
Στην καινούργια μου ταινία «Αγάπη, αγάπη, 
αγάπη», που τα γυρίσματά της ξεκινάνε σε 
μερικές μέρες, πρωταγωνιστούν δύο γενιές 
ηθοποιών των Εξαρχείων. Από τη μία ο δε-
καοχτάχρονος Άγγελος Βαλέρας και από την 
άλλη ο Αντώνης Παπαδόπουλος, αγαπημένος 
μαθητής του Κουν και ιστορική μορφή των 
Εξαρχείων, μια και για πολλές δεκαετίες εί-
χε το Οινομαγειρείο της πλατείας, μετέπειτα 
καφέ Tempo, όπου σύχναζαν καθημερινά ο 
Κάρολος Κουν, ο Μίνως Βολανάκης, η Κατε-

ρίνα Γώγου, ο Λεωνίδας Κύρκος, 
ο Μάνος Κατράκης και πολλοί 

άλλοι. Σε φιλική συμμέτο-
χή στην ταινία μου θα δού-
με άλλους δύο Εξαρχειώτες 
και στενούς φίλους μου, τον 
Δημήτρη Πουλικάκο και τη 
Δήμητρα Χατούπη, ενώ ού-

τε από τη δημιουργική ομάδα 
της ταινίας λείπουν οι ντόπιοι, 

μια και τη διεύθυνση παραγωγής 
έχει αναλάβει η Λίνα Φονταρά, ενώ 

φωτογράφος πλατό θα είναι η Ζαφειρούλα 
Βλάχου.

Ακόμα και η παρουσίαση του νέου μυθιστορή-
ματός μου «Φρανκενστάιν REC», που ήδη κυ-
κλοφορεί στα αγγλικά από την Column Books 
και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώ-
τη, έγινε εδώ στα Εξάρχεια, στο Café Floral, 
που στεγάζεται στο ισόγειο της ιστορικής 
Μπλε πολυκατοικίας. Και πώς θα μπορούσε 
να γίνει αλλιώς; Αφού πίνω τον καφέ μου σε 
αυτή την πλατεία εδώ και σχεδόν δύο δεκαε-
τίες. Τις ίδιες ώρες πάντα και στο ίδιο σημείο.
Το μεγαλύτερο προτέρημα των Εξαρχείων 
είναι ότι καθημερινά θα γίνει και κάτι ορια-
κό, που σε κάποιο άλλο μέρος θα χρειαστούν 
δεκαετίες για να το δουν να συμβαίνει μπρο-
στά τους. Αυτό μας βάζει σε εγρήγορση, μας 
προσγειώνει στην πραγματικότητα, μας κάνει 
κατά κάποιον τρόπο πιο ανθρώπινους. Για αυ-
τό και τόσο διαφορετικοί άνθρωποι συνυπάρ-
χουμε. Το μεγαλύτερο ελάττωμά τους είναι ότι 
κολλάς εδώ, μια και περνάς καλά, κάτι σαν το 
Μανχάταν που οι κάτοικοί του βγαίνουν σπά-
νια από τα όριά του.

Ο σκηνοθέτης Κώστας Ζάπας 
ισχυρίζεται πως τα Εξάρχεια είναι νησί

Λαϊκός ΝεΟΚλΑΣΙΚΙΣΜΟΣ
Η νέα πόλη (Νεάπολη) άρχισε να σχηματίζεται στα μέσα 

του 19ου αιώνα από νησιώτες οικοδόμους, λατόμους και 
κτίστες που είχαν έρθει στο κέντρο της πόλης την περίοδο 
της ανοικοδόμησης. Τα συνήθως μονώροφα, αλλά και δι-

ώροφα με αυλές σπίτια αποτελούσαν παράδειγμα «λαϊκού» 
νεοκλασικισμού. 
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Ο Χρήστος Βακαλόπουλος 
γράφει το βιβλίο της πόλης

«Σκεφτόμαστε με τον Άλκη να 
γράψουμε ένα μυθιστόρημα στους 
δρόμους. Θα γράφαμε ένα κομμάτι 
στη γωνία Ιπποκράτους και Λα-
σκάρεως κι από κάτω θα γράφαμε: 
η συνέχεια στη γωνία Ιπποκράτους 
και Κομνηνών. Όλοι οι τοίχοι της 
πόλης θα γέμιζαν με τα κομμάτια 
του μυθιστορήματος. Για μια εβδο-
μάδα όλα τα αυτοκίνητα θα κυκλο-
φορούσαν από γωνία σε γωνία για 
να διαβάσουν τις συνέχειες».

«Υπόθεση Μπεστ-Σέλλερ» 
(εκδ. Υπό σκέψιν)

Ο Αλέξης Σταμάτης γράφει για 
την πλατεία Εξαρχείων 

«Στην πλατεία. Την πλατεία. Την 
πλατεία που είναι ένα καταταλαι-
πωρημένο εσωτερικό όργανο γι’ 
αυτή την πόλη, το οποίο κατά και-
ρούς τρώει διάφορες χημείες για να 
συνέλθει, συνέρχεται, υποτροπιά-
ζει, ξανά θεραπεία, ξαφνικό φλας 
υγείας, μετάσταση, ισχυρή δόση 
μελφαλάνης, πτώση, χορήγηση 
περιφερικών αρχέγονων κυττάρων, 
παραγωγή λευκών, αιμοπεταλί-
ων, ερυθρών, υπομονή, φάρμακα 
επί φαρμάκων, συντήρηση, ξανά 
υποτροπή, αλλά εκεί, στη ζωή, σε 
μια αέναη ανάσταση. Ενίοτε και 
όμορφη. Ενίοτε και δραματική. 
Ενίοτε και πανέμορφη. Ενίοτε και 
δραματολάγνα». 

«Χαμαιλέοντες» (εκδ. Καστανιώτη)



Το αγαπημένο καλλιτεχνικό εργαστήριο που δημιουργήθηκε για να μας 
μυήσει σε τέχνες και τεχνικές, που μπορούν να μας φανούν πολύ χρήσι-
μες και στην καθημερινότητά μας, αυτή την περίοδο «τρέχει» τρία πολύ 
ενδιαφέροντα σεμινάρια: Πώς να φτιάξουμε τη δική μας δερμάτινη τσά-
ντα από την αρχή μέχρι το τέλος, τα δικά μας δερμάτινα πέδιλα, καθώς 
και τη δική μας εσπαντρίγια. Και τα τρία σεμινάρια ολοκληρώνονται σε 
τρεις 3ωρες συναντήσεις. Παράλληλα, μπορείτε να δηλώσετε συμμετο-
χή στα ετήσια τμήματα θεατρικής μαριονέτας, εναλλακτικών θεατρικών 
σπουδών, εικαστικού χειροποίητου κοσμήματος, κατασκευής παραδοσι-
ακών εγχόρδων, σχεδίου και κατασκευής χειροποίητου υποδήματος και 
ζωγραφικής. Δεληγιάννη 6 & Σπ. Τρικούπη, 210 8819784, 
www.askardamykti.com, fb: AskardamyktiΑς
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Α Η αγαπημένη Ροζαλία που έχει φιλοξενήσει στον καταπράσινο κήπο της γενιές καλλιτεχνών, φοι-

τητών, εργαζομένων και περαστικών από τα εξάρχεια, συνεχίζει όπως ξεκίνησε το 1977: Με επιμονή 
στην αντίληψη που δεν θέλει καλούς πελάτες αλλά ευχαριστημένους φίλους. Ο κήπος είναι υπέρο-
χος, άνετος, θα σας θυμίσει κάτι από εξοχή, με μια ζεστή θαλπωρή το χειμώνα και δροσιά το καλο-
καίρι, ένα αληθινό απάγκιο από τη βουή της πόλης, ενώ τα φαγητά θα σας θυμίσουν τα αγαπημένα 
παιδικά σας χρόνια και τις γεύσεις που αγαπήσατε. Κρέας, ψάρια, λαχανικά είναι όλα φρέσκα και μα-
γειρεμένα με αγνό ελαιόλαδο, από την κουζίνα περισσεύουν το μεράκι και η αγάπη, τα ορεκτικά που 
θα περάσουν από το τραπέζι σας σε δίσκο είναι πραγματικά εξαιρετικά, ενώ θα βρείτε πολλές επι-
λογές και σε νηστίσιμα πιάτα. Όπως πάντα, οι τιμές είναι εντυπωσιακά φιλικές, η κουζίνα λειτουργεί 
από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, ενώ η Ροζαλία θα σας δώσει την ευκαιρία να οργανώσετε 
στο χώρο της ένα τραπέζι για μια εξαιρετική στιγμή της ζωής σας. 

Βαλτετσίου 59, 210 3807992, 210 3302933, www.rozalia.gr, fb: Ροζαλία

Κλείσε τα μάτια και φαντάσου: βρίσκεσαι σε ένα μαγικό κόσμο, όπου 
γύρω σου κυριαρχούν μυστήρια και γρίφοι που πρέπει να λύσεις για να 
καταφέρεις να αποδράσεις. Έχεις διορία 60 λεπτών και σύμμαχο την 
ψυχραιμία, τη λογική αλλά και την παρέα σου, αφού αυτό το παιχνίδι α-
πόδρασης μπορεί να παιχτεί σε ομάδες από 2 έως 6 άτομα! Μια αξέχαστη 
βιωματική εμπειρία βασισμένη στα δημοφιλή escape rooms, με δύο θε-
ματικά δωμάτια: του ερευνητή που αφιέρωσε τη ζωή του για να ανακαλύ-
ψει το ιερότερο μυστικό του διάσημου Ιταλού ζωγράφου και εφευρέτη 
Leonardo Da Vinci και του Τιτανικού λίγα λεπτά πριν βυθιστεί για πάντα 
στην άβυσσο του ωκεανού. Θα τα καταφέρεις; 
Δερβενίων 41, 210 3826351, www.sirlockshouse.gr, 
fb: Sir Lock’s House  Si
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Η ωραία Νεάπολις
και τα παρεξηγημένα Εξάρχεια

Σύμφωνα με την πολύτιμη υπεραστική αρχαιολογία του Γιάννη 
Καιροφύλλα στο βιβλίο «Η ωραία Νεάπολις και τα παρεξηγημένα 

Εξάρχεια» οι δύο περιοχές του κέντρου είναι φορτωμένες με 
πολλή ιστορία κι συνταρακτικά γεγονότα. Τόπος υποδοχής του 

φοιτητόκοσμου αλλά και κατοικίας ανθρώπων της Τέχνης 
όπως ο Κ. Παλαμάς και ο Γ. Χαλεπάς και της πολιτικής  

όπως ο Χ. Τρικούπης και Σπ. Μερκούρης.

ΚΑλλΙδΡΟΜΙΟΥ
Ο δρόμος πήρε το όνομα του από το 
βουνό Καλλίδρομο της Φθιώτιδας. 

Στη συμβολή των οδών Καλλιδρομί-
ου, Ιουστινιανού, Οικονόμου, Δηλι-
γιάννη γυρίστηκε η τελευταία σκη-
νή της «Στέλλας» του Κακογιάννη. 

«Πήρα την Καλλιδρομίου 
απ’ την κορφή κι ήταν σαν 
κοιλάδα στα πόδια μου, με 
τα δεντράκια της από τη μια 
μεριά κι απ’ την άλλη. Έχει 
μια άνεση αυτός ο δρόμος, 

μια γενναιοδωρία…»

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, 

«Ο νεκρός αρραβωνιαστικός»

Forza αςτεραρα
Ο Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Εξαρχείων 
ιδρύθηκε το 1928 ως Πανεξαρχειακός, ο ο-

ποίος συγχωνεύτηκε με την Υπεροχή για να 
δημιουργηθεί ο ΑΣΕΝ. Το 1967 έγινε ακόμη 
μία συγχώνευση με τον Λευκό Αστέρα για 

να γεννηθεί ο Αστέρας Εξαρχείων. Έδρα της 
ομάδας η Αλεπότρυπα ή αλλιώς το Δημοτικό 

γήπεδο Κυψέλης και οι φίλοι του Αστέρα 
διατηρούν φιλικές σχέσεις με αυτούς της St 
Pauli. Μια ομάδα με έδρα τη συνοικία Sankt 
Pauli του Αμβούργου και ιδρύθηκε το 1910 

και έχει έδρα το «θρυλικό» Millerntor - 
Stadion. Η ομάδα απέκτησε το σημερινό της 

προφίλ το 1980. Αριστεροί, αναρχικοί και 
ακτιβιστές στήριξαν την ομάδα η οποία απέ-
κτησε μια κουλτούρα διαφορετική σε σχέση 
με αυτή των υπόλοιπων επαγγελματικών ο-
μάδων της Γερμανίας που ταιριάζει απόλυτα 

με τον Αστέρα. 

Η ΑγοΡΑ 
και τα λόυκετα

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα 

(Νοέμβριος 2014) του ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ σχε-

τικά με την καταγραφή των λουκέτων 

εμπορικών επιχειρήσεων σε Αθήνα και 

Πειραιά, η αναλογία κλειστών επιχειρή-

σεων στην εμπορική ζώνη Εξαρχείων 

έχει ως εξής:

ΑΝΟΙΧΤΕΣ 489 
ΚΛΕΙΣΤΕΣ 259 
ΣΥΝΟΛΟ 748 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 34,6

Η εμπορική αγορά των Εξαρχείων 

πλήττεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες εμπορικές 

ζώνες, με το ποσοστό των κλειστών  

επιχειρήσεων στην εν λόγω περιοχή να 

έχει ανέλθει στο 35%. Έχει σημασία να 

τονιστεί ότι πρόκειται για μια εμπορική 

ζώνη με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, με 

χαρακτηριστική την παρουσία του κλά-

δου του βιβλίου, της εστίασης, αλλά και 

την παροχή ειδικών υπηρεσιών όπως οι 

γραφικές τέχνες.

τΙμΕς ΕΝοΙΚΙώΝ
Σύμφωνα με έρευνα ενοικιάσεων 
της Re/Max στην αγορά του Σε-

πτεμβρίου του 2014 στα Εξάρχεια 
παρατηρήθηκε μείωση των ενοι-

κίων από 4,3 ευρώ ανά τ.μ. το 2013 
σε 4 ευρώ ανά τ.μ. το 2014. Ενώ στη 
Νεάπολη οι τιμές παρέμειναν αμε-

τάβλητες με 5 ευρώ ανά τ.μ.

πωλΗΣεΙΣ κατόικιών
Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας για τις τάσεις 
στην κτηματαγορά, το διάστημα 
Απριλίου-Σεπτεμβρίου του 2014 

 σε 500 αγγελίες πώλησης κατοικι-
ών στην περιοχή Εξάρχεια/Νεάπο-
λη η ελάχιστη τιμή ήταν 1.148 ευρώ 
ανά τ.μ., η μέση τιμή 1.200 ευρώ και 

η μέγιστη 1.252 ευρώ.

Επιτροπή Πρωτοβουλίας κατοίκων εξαρχείων 
Πέρα από κομματικές εντάξεις και ιδεολογίες τα εξάρχεια ενώνουν τους κατοίκους. 

Μέσα από την Επιτροπή οι κάτοικοι παρεμβαίνουν για μια ζωντανή γειτονιά με αξι-

οπρέπεια και αλληλεγγύη. Από τις 16 Φεβρουάριου η επιτροπή στεγάζεται στη νέα 

της διεύθυνση, Καλλιδρομίου 50. Μαζί και το δίκτυο αχρήματης και αλληλέγγυας οι-

κονομίας «Συν Χρόνω». Μια Τράπεζα Χρόνου της περιοχής των εξαρχείων με ανταλ-

λαγές υπηρεσιών, όπως μαθήματα, εκπαίδευση και οικιακές εργασίες (6980 403447)
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‘εξαρχος›› Αγκόπ Τοκατλιάν, στιλβωτής υποδημάτων στην Πλα-
τεία [1936-1959]›› Φαρμακείο Οικονομίδη›› εxtra-avant-garde ›› 

Λεωνίδας Χρηστάκης ›› Το «Οκτάπους Πρεςς» επί της Κωλέττη 
και το περιοδικό «Τρύπα» με εμπνευστή τον Τέο Ρόμβο››Τρία φεγ-
γάρια στην πλατεία ›› Οι υπερβασίες του Πητ Κουτρουμπούση›› 
Τα φρικ του Λάζαρου Ζήκου›› Last Drive στον Πήγασο››Witofski 
στην Kαλλιδρομίου›› νικόλας Άσιμος, Panderma, Kαλλιδρομί-
ου και Θεμιστοκλέους›› White noise στο Green Door της Καλ-
λιδρομίου››Γενιά του Χάους στο Χημείο ››«Μήπως ξέρετε πού 
είναι το Decadence» σε όλους τους κάθετους της Ζωναρά ›› Μο 
Better στο νεοκλασικό της Κωλέττη ›› Το περιοδικό Βαβέλ από 
τις αδελφές Τζούδα και το λέτερινγκ της Παυλίνας›› Οι σφαίρες 
πέφτουν σαν το χαλάζι›› Cut ››Ο Δράκουλας των εξαρχείων›› 

Οι δρόμοι του Xρήστου Βακαλόπουλου›› Γεια σου, Ασημάκη 

FaST ForWarD 
«Καρότα καραμέλες» στη σαββατιάκη λαϊκή αγορά της Καλλι-
δρομίου που αρχίζει από τη Χαριλάου Τρικούπη και τελειώνει 

λίγο πριν από τη ςπυρίδωνος ›› Το χαρμόσυνο γεγονός της 
γειτονιάς ›› Ψιλή κουβέντα στο Παρασκήνιο ›› Ιστορίες στην 
μπάρα του Ένοικου >> H βιβλιομανία του  Γιώργου Τσάκαλου 

στον ναυτίλο ›› Η Οδός Πανός του Γιώργου Χρονά ›› Το υπόγειο 
χρυσωρυχείο του Art Nouveau ›› Η Locomotiva Cooperativa, 

καφέ βιβλιοπωλείο ςολωμού και Μπόταση γωνία›› Πήγαιν’ έλα 
στο Aλεξανδρινό›› Αλληλέγγυο εμπόριο στο νοsostrοs στη 

Θεμιστοκλέους ›› Πάρκο ναυαρίνου›› Η ςβούρα της αλληλεγ-
γύης στη ςπύρου Τρικούπη 21 ›› Babelart Books ›› Οι εκδόσεις 

Futura του Μιχάλη Παπαρούνη στη Χαριλάου Τρικούπη 72›› 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης στην οδό Μάνης›› ελεύθεροι 

χώροι›› Ζωντανοί άνθρωποι ›› Καλοί Τοίχοι 
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Α Άρωμα αιγυπτιακής αλλά και 

μεσογειακής κουζίνας, καθώς 
οι ιδιοκτήτες είναι Αιγυπτιώτες. 
Αξίζει να δοκιμάσετε το κόσαρι, 
που στην Αίγυπτο θεωρείται το 
φαγητό των φτωχών, με ρύζι, 
φακές, μακαρονάκι, πικάντικη 
σάλτσα ντομάτας και τηγανητό 
κρεμμύδι, το χταποδάκι με τη 
φάβα από τις πιο ελληνικές γεύ-
σεις και κάποια από τις απίθανες 
σούπες. Τα πιάτα αλλάζουν κατά 
καιρούς, ανάλογα με την εποχή, 
η έθνικ μουσική θα σας ταξι-
δέψει, η κουζίνα σερβίρει από 
τις 13.30. Κλειστά Δευτέρα και 
Κυριακή βράδυ. Μετσόβου 13 & 
Ρεθύμνου, 210 8210004, www.
alexandrianet.gr

Gi
NG

er
 al

e Ένα all day bar που μοιάζει με το 
σαλόνι που ονειρεύεσαι, γεμάτο 
με vintage συλλεκτικά έπιπλα 
και αντικείμενα και πολλά χρώ-
ματα. ςτο κέντρο της πλατείας 
ανοιχτό από το πρωί για καφέ, 
ποικιλίες τσαγιών και σπέσιαλ 
ροφήματα, έως αργά το βράδυ 
που η ζωή κινείται σε soul και 
funk ρυθμούς. Ρώτα να σου 
πουν για το κοκτέιλ ημέρας. 

Θεμιστοκλέους 74, 
210 3301246, fb: Ginger Ale 

Με μια από τις πιο εντυπωσιακές μπάρες της πόλης, ο Μαύρος Γάτος θα 
σου δώσει την εντύπωση ότι απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα ατμο-
σφαιρικό αμερικάνικο ή ευρωπαϊκό μπαρ. Μεγάλες τζαμαρίες ολόγυρα 
για να ξεκουράζεται το μάτι, καλές τιμές, πλούσια κάβα και ξεχωριστές 
μουσικές που επιλέγονται από djs καθημερινά και έχεις την απάντηση 
στο γιατί αυτό το μπαρ αποτελεί σταθερό meeting point όσων κινού-
νται στα εξάρχεια και γενικότερα στο κέντρο. ενημερώσου από το 
Facebook για τα events που διοργανώνει, θα το βρεις ανοιχτό από τις 
10 το πρωί για καφέ.

 Κωλέττη 42, 210 3800518, fb: MavrosGatosBluesBar

μΑ
υΡ

ος
 

γΑ
το

ς

Το θέμα είναι να έχεις μεράκι κι εδώ υπάρχει μπόλικο. Η πολύχρωμη 
και ζεστή Πινέζα εκτός από όλα τα άλλα είναι και πολυσυλλεκτική: ό,τι 
υπάρχει εδώ μέσα είτε βρέθηκε κάπου παραπεταμένο είτε φτιάχτηκε 
από τα παιδιά. Δίπλα στα φτηνά έτσι κι αλλιώς ποτά σημειώστε και τις 
happy hours που στην περίπτωσή της θα τις πούμε happy days, αφού οι 
τιμές χαμηλώνουν κι άλλο κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. να ανεβείτε 
οπωσδήποτε στο πατάρι όπου λειτουργεί μόνιμο ανταλλακτικό παζάρι 
με ρούχα, παπούτσια, βινίλια κ.λπ. και Παρασκευές και ςάββατο βράδυ 
να είστε προετοιμασμένοι για πάρτι με ροκ, ροκ εν ρολ, φάνκι και ντίσκο 
μουσικές. Ανοιχτά από τις 7 το πρωί και για καφέ. 

Σολωμού 23 & Μπόταση 8, 210 3803736, fb: pinezaexarheia 

ΠΙ
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ΜΑ
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ΝΚ
Α Τα ρώσικα πιροσκί στο 

κέντρο της πόλης, αγαπή-
θηκαν πολύ από τους Αθη-
ναίους. Πριν λίγες μέρες το 
Καλίνκα-Μαλίνκα έκλεισε 
τον πρώτο του χρόνο και 
το γιορτάζει συνεχίζοντας 
να φτιάχνει με μεράκι τις 
γνωστές λιχουδιές του. 
Πιροσκί με 17 διαφορετικά 
γεμίσματα (θα βρεις όλα τα 
κλασικά αλλά και πιο εξε-
λιγμένες γεύσεις, όπως με 
λάχανο και μανιτάρι, κοτό-
πουλο, ανθότυρο, μούρο, 
ακόμα και με παπαρούνα, 
αλλά και πολλά νηστίσιμα), 
εκπληκτικά τσεμπουρέκ 
και μια χειροποίητη ρώσι-
κη σαλάτα από παραδο-
σιακή ρώσικη συνταγή, 
που δεν έχει καμιά σχέση 
με όσες έχεις φάει μέχρι 
σήμερα.  
Σόλωνος& Μαυρομιχάλη, 
210 3388358, 
www.kalinka-malinka.gr
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Μ
ε το πλοίο να μπαίνει στο λι-
μάνι του Πειραιά ξεκινάει το 
μυθιστόρημα. Πάντοτε αναρω-
τιόμουν τι νιώθουν οι άνθρωποι, 

καθώς βγαίνουν από το καράβι των δια-
κοπών τους. Αυτή ήταν η αφορμή να το 
γράψω. Ο ήρωάς μου επιστρέφει στην 
Αθήνα και πρέπει να κάνει κάτι πάση 
θυσία ώστε να διατηρήσει την ψυχο-
σύνθεση των διακοπών, να γλιτώσει τη 
ρουτίνα της καθημερινότητας. Δεν εί-
χα σχεδιάγραμμα ή κάποιο σκελετό ξε-
κινώντας το, είχα απλά στο μυαλό μου 
έναν ήρωα που αντιμετωπίζει μια προ-
σωπική δυσκαμψία.

Πάντοτε έγραφα, κυρίως ποίηση. Τα 
περισσότερα από τα ποιήματα τα έχω 
βάλει στην άκρη –τα έχω πετάξει μου 
αρέσει να λέω, γιατί αν δεν μισήσεις 
κάτι που έχεις γράψει δεν μπορείς να 
προχωρήσεις– και έχω εκδώσει μια 
συλλογή με χαϊκού. Το μυθιστόρημα το 
έγραφα κοντά πέντε χρόνια, με μεγάλα 
διαστήματα διακοπών. Ωρίμαζα ταυτό-
χρονα με το βιβλίο – από το ύφος και τη 
σκέψη μέχρι τα διανοήματα. Ο αρχικός 
πυρήνας του είναι η συνθήκη του κα-
νιβαλισμού. Οι περισσότερες σχέσεις 
καταλήγουν σε κανιβαλισμό, γιατί κα-
θώς βλέπουμε τον εαυτό μας στον άλλο, 
«κανιβαλίζοντάς» τον είναι σαν να τρώ-
με τον εαυτό μας. Πάνω σε αυτό ήθελα 
να δουλέψω. Αυτός ο πυρήνας στην πο-
ρεία εμπλουτίστηκε καθώς δημιουργή-
θηκαν ομόκεντροι κύκλοι γύρω του. 

Ήθελα να υπάρχουν ως προμετωπί-
δες στα κεφάλαια του βιβλίου ποιήματα 

του Καβάφη και του Καρυωτάκη. Μοιά-
ζουν λίγο με σελιδοδείκτες-οδοδείκτες 
– δείχνουν με κάποιο τρόπο τι πρόκει-
ται να ακολουθήσει. Αυτό που μ’ ενδι-
έφερε πολύ και στους δύο τους είναι ο 
ηδονισμός τους. Ο ένας ηδονίζεται με 
τις αισθήσεις και ο άλλος με τον ευνου-
χισμό των αισθήσεων και αυτή είναι μια 
αναλογία που με ιντριγκάρει.
Το ότι σχολιάζω πάρα πολλά θέμα-

τα στο μυθιστόρημα νομίζω προέρχε-
ται από το άγχος του θανάτου – θέλεις 
να τα πεις για να μη χαθούν μαζί σου. 
Θέλεις κάποια πράγματα να τα βγάλεις 
προς τα έξω και να θέσεις ερωτήματα. 
Αν αυτό μπορέσεις να το κάνεις με συ-
νεκτικό τρόπο είναι μια επιτυχία. Κάθε 
φορά που έβαζα στο βιβλίο κάτι που με 
απασχολούσε ένιωθα σαν να λυνόταν 
ένας προσωπικός κόμπος. Στην πραγ-

ματικότητα όλο αυτό δεν είναι δείγμα 
εξωστρέφειας αλλά προσπάθεια για μια 
παρακαταθήκη της οπτικής μου για τον 
κόσμο. Σίγουρα το βιβλίο είναι μονόλο-
γος και δεν είχε τη φροντίδα να γίνει 
διάλογος∙ το αναγνωρίζω ως στοιχειώ-
δες μειονέκτημα, όπως και ότι απαιτεί 
ιδιαίτερη προσπάθεια από τον αναγνώ-
στη. Όμως, δεν μπορούσα να το κάνω 
διαφορετικά γιατί αποτελεί και μια 

προσωπική μου δήλωση απέναντι στη 
γλώσσα, μια αισθητική παρακαταθήκη. 
Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα με τη χρήση 
της παραληρηματικής γλώσσας, που για 
μένα είναι ο τρόπος που περνάει η ζωή 
επί της ουσίας. Ήθελα η γλώσσα να γίνει 
όχημα για να παρουσιαστεί το πολύτρο-
πον της ζωής. 

Μπαίνοντας στο παιχνίδι συγγραφής 
ενός βιβλίου μπορείς να βάλεις ένα γκολ 
– παίρνεις τις λέξεις, καταφάσκεις την 
αρχική τους νοηματοδότηση, την οποία 
και αποδεχόμαστε όλοι, αλλά σιγά-σιγά 
μπορείς να διασκορπίζεις νέα νοήμα-
τα και σημασίες. Ουσιαστικά είναι έ-
νας τρόπος να επανανοηματοδοτήσεις 
τη γλώσσα. Το ανθρώπινο συναίσθημα, 
αυτή η διαίσθηση του ανθρώπου απένα-
ντι στα πράγματα, ίσως τελικά να είναι 
ανείπωτο. Και αυτό είναι και η τραγωδία 
της γλώσσας και όσο το συνειδητοποι-
ούμε τόσο περισσότερο γράφουμε τε-
λικά. Γιατί θέλουμε να κατακτήσουμε 
μια κορυφή, κι ας γνωρίζουμε πως είναι 
μάλλον αδύνατον να συμβεί. Όμως όλη 
η διαδικασία  έχει την αξία της γιατί η 
τραγωδία του να ξέρεις ότι δεν ξέρεις 
δίνει το νόημα και ζωή στη γλώσσα. 

Βλέποντάς το τυπωμένο ένιωσα σαν 
να συνέβη μια δεύτερη γέννηση∙ η 
πρώτη συνέβη όταν το τελείωσα. Τυ-
πωμένο συνειδητοποίησα πως μπορεί 
ν’ αποτανθεί και σε άλλο κόσμο. Νομί-
ζω πως μου έφυγε το άγχος «θέλω όλα 
να τα πω» και στο επόμενο, για το οποίο 
ήδη νιώθω έτοιμος να προχωρήσω, θα 
μιλήσω για πιο ειδικευμένα πράγματα. 

Εγώ είμαι ο ιδανικός αναγνώστης του 
βιβλίου, το είπα ευθύς εξαρχής πως αυ-
τό είναι το ελάττωμά του. Οι πιο ενδια-
φέρουσες προσεγγίσεις ήρθαν από αν-
θρώπους που δεν το διάβασαν απλά, αλ-
λά το μελέτησαν. Βρήκαν πράγματα που 
υπήρχαν και ποτέ δεν πίστευα πως θα 
βρεθούν, ή πράγματα που ούτε εγώ ήξε-
ρα πως υπάρχουν. Όλοι συγκλίνουν πως 
πρόκειται για καλή γραφή, πως είναι ένα 
δύσκολο βιβλίο – και δεν θεωρώ πως το 
δύσκολο βιβλίο σημαίνει και καλό ή πως 
είναι δείγμα ποιοτικής γραφής. 

Και στην προσωπική μου ζωή είμαι 
δέσμιος της γλώσσας. Παρατηρώ πως 
μιλάει κάποιος, τον κρίνω από τη χρήση 
της γλώσσας – και από τα εξωγλωσσικά 
βέβαια στοιχεία της ομιλίας που χρησι-
μοποιεί. Για μένα η γλώσσα είναι σκέψη∙ 
η σκέψη είναι ιδέα∙ η ιδέα είναι ιδεολό-
γημα ή ιδεολογία ή ηθική∙ η ηθική είναι 
πολιτική. Πολιτική είναι η ζωή μας. Κα-
τά συνέπεια η γλώσσα είναι η ζωή”. A

Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή
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bookvoice
A.V. 

bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.

Χαραλαμποσ μαγουλασ 

Το παιχνιδι Της γλώςςας
Το πρώτο του μυθιστόρημα «Ο πίνακας και ο καθρέπτης» (εκδ. Εστία) 
μοιάζει να είναι μια αισθητική παρακαταθήκη του συγγραφέα για τη γλώσσα. 
Τον συναντήσαμε και μας είπε…

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη 
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Καλή και ανάποδη - 
Ο πολιτισμός του πλεκτού
Κατερίνα Σχινά (εκδ. Κίχλη)

Ένα βιβλίο για το πλέξιμο και 

την κουλτούρα του, τις ανα-

μνήσεις και τις συνεκδοχές του, 

γραμμένο «στα ελάχιστα κενά 

του βιοπορισμού» σε μορφή 

άρθρων για το περιοδικό «Τhe 

Book’s Journal», από το 2010-12. 

Μόχθος απλήρωτος δηλαδή, έργο αγάπης, 

ένα βιβλίο πλεγμένο από άρθρα. Σημειώσεις 

και σκαριφήματα που για χρόνια κουβαλού-

σε μαζί της η αυτοβιογραφούμενη πλέκτρια 

για να τα συναρμόσει τελικά και να τα κατα-

θέσει εδώ σε ολοκληρωμένη μορφή. «Αντί 

για πουλόβερ, έπλεξα αυτό το βιβλίο».

Βιβλίο που ταυτόχρονα αποτελεί τον παρθενι-

κό συγγραφικό απόπλου μιας παλαίμαχης κρι-

τικού λογοτεχνίας για την οποία, προφανώς, 

ήγγικεν η ώρα να μπει η ίδια στα χωράφια που 

μέχρι τώρα προσέγγιζε με λελογισμένη με-

τροέπεια. Έστω και αν η ίδια η κ.Σ. δεν λογίζει 

το πόνημά της για λογοτεχνία: «γράφουν πολ-

λοί άλλοι, πολύ καλύτερα» θα καταθέσει σε 

μια πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου.

Μετουσιωμένη σε κείμενο η κόκκινη κλωστή 

της φτάνει μακριά, τυλίγοντας ολόκληρο τον 

πλανήτη και μάλιστα σε βάθος χρόνου: από 

τις tricoteuses της γαλλικής Επανάστασης, τις 

παράφορες «ερινύες της γκιλοτίνας» που συ-

νωθούνταν γύρω από τις λαιμητόμους σέρνο-

ντας τα κουβάρια τους, μέχρι το πλέξιμο σαν 

σύγχρονη μορφή ακτιβισμού, π.χ. το Global 

Knit-in που οργανώθηκε κατά τη διάρκεια της 

Συνδιάσκεψης των G8 στον καναδά, το 2002.

Το πλέξιμο στην πολιτική και στη λογοτεχνία, 

σαν πατριωτική δράση και σαν μήνυμα αντι-

βίας, το πλέξιμο ως έρρυθμη περισυλλογή 

και ως τρισδιάστατο μαθηματικό μοντέλο. 

Το πλέξιμο ως μανιφέστο αυτεξουσιότητας: 

«Φοράω αυτό που θέλω, φτιαγμένο όπως 

το θέλω, σε ένα και μοναδικό αντίτυπο. Το 

πουλόβερ μου είμαι εγώ».

Ανεκδοτολογία, επίσημη και ημιεπίσημη, α-

ποσπάσματα και φωτογραφίες από εφημε-

ρίδες, ιστορικά βιβλία, το διαδίκτυο. Ακόμα, 

ποιήματα μέσα στο σώμα του κειμένου αλλά 

και στο τέλος του βιβλίου, σε μετάφραση της 

συγγραφέως. Όλα μαζί τεκμηριώνουν την 

δημοσιογραφική της εμπειρία και τη συνθε-

τική της δεινότητα. 

Το όχημα της αρθρογραφίας επιτρέπει στα κεί-

μενα μια έντονη προφορικότητα 

και συγκεκριμένη απεύθυνση: 

«σας βεβαιώνω», «ας είμαστε 

σοβαροί», «λέτε να ίδρωσε το 

αυτί του»..., όπου η κοινότητα α-

ναγνωστών (εν)νοείται μέσα στη 

θέρμη και τον αυθορμητισμό της 

ζωντανής φωνής. Επιπλέον, ο 

φινετσάτος πραγματισμός της 

Σχινά διέπεται παντού και πάντα 

από το θάρρος της γνώμης της: 

«κοιτάξτε με, μπορώ να αποσπώ την ομορφιά 

από διαδικασίες ακραία συντηρητικές», όπως 

δήλωνε στην πρώτη νιότη της.  

Τα αυτοβιογραφικά επεισόδια εντείνουν τη 

συμμετοχική σχέση με τον αναγνώστη με 

άλλη, άλλοτε αποτελεσματικότητα. ή ιστο-

Ένα βιβλιο 
πλΈγμΈνο απο αρθρα
Του Κωνσταντινου ματσουΚαΦίλοι στο Φίλιον 

κάτι συμβαίνει τις νύχτες 
της Δευτέρας στο γνωστό 

καφέ. Ο Θέμης Ροδαμίτης 
μάς εξηγεί.

σε ένα από τα ιστορικότερα στέκια της α-
θήνας, στο «Φίλιον», γνωστό και ως Dolce 

στους λίγο παλαιότερους, από τα μέσα 
φθινοπώρου οι παρέες γράφουν ιστορία και 

η ιστορία καταγράφει τις παρέες. υπό την 
εποπτεία και επιμέλειά μου και με τη φροντί-
δα του γνωστού καφέ, κάθε Δευτέρα διορ-

γανώνονται, ή για την ακρίβεια προκύπτουν 
ως αυθόρμητα ξεσπάσματα πολιτισμού, 
θεματικές βραδιές σχετικές πάντα με τις 

τέχνες και τα γράμματα. η σειρά «Φίλοι στο 
Φίλιον» κάνει αφιερώματα σε σπουδαίους 
ανθρώπους του ελληνικού πολιτισμικού 

γίγνεσθαι ως φόρο τιμής ή μνήμης. Άλλοτε 
πάλι επιλέγει να αναδείξει μη προβεβλημέ-
νους ή νέους ανθρώπους που οπωσδήποτε 

αξίζουν της προσοχής μας. Κυριαρχεί η 
λογοτεχνία, χωρίς να υποτιμάται η μουσική. 
η μουσική δεν παίζει τον άχαρο ρόλο απλού 

συνοδευτικού ενδύματος, αλλά αποτελεί 
οργανικό μέρος κάθε πολιτιστικής συνά-

θροισης του «Φίλιον». 
αυτό που κάνει τις νύχτες της Δευτέρας 

στο «Φίλιον» να ξεχωρίζουν είναι η συμμε-
τοχή του κοινού, το οποίο δεν παρίσταται 

απλώς αφουγκραζόμενο αλλά συμμετέχει, 
συνομιλεί, συνδιαλέγεται. το κοινό τιμά και 
ταυτόχρονα τιμάται από το κατά περίπτωση 
τιμώμενο πρόσωπο. Προτεραιότητα δίδεται 
± και έχουν προγραμματιστεί βραδιές± στους 
θαμώνες του «Φίλιον» αλλά και σε καλλιτέ-

χνες που έχουν αναφορά στο χώρο.
Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθούν θεματικές 

βραδιές που στιγμάτισαν ορισμένες Δευτέρες 
μέχρι σήμερα, όπως αυτές που αφορούσαν 
στον Βασίλη Βασιλικό ή την τελευταία δημό-
σια εμφάνιση του σεραφείμ Φυντανίδη λίγο 

μετά την έκδοση του ύστατου βιβλίου του και 
λίγο πριν το θάνατό του και τη βραδιά αφιέ-

ρωμα εν είδει άτυπου φιλολογικού μνημόσυ-
νου στο έργο του αλησμόνητου μένη Κου-

μανταρέα που σχετίζεται με τη μαρία Κάλλας. 

I n f o
Ο Θέμης Ροδαμίτης δημιούργησε το ιστορικό 
στέκι τέχνης Καφέ-Παράσταση. Εργάστηκε 
στην ΕΡΤ κάνοντας εκπομπές στο δίκτυο της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στη ΝΕΤ. Υπήρξε 
καλλιτεχνικός διευθυντής σε περιφερειακά 
φεστιβάλ. Έχει επιμεληθεί αφιερώματα σε 
ανθρώπους της τέχνης αλλά και θεματικές 

βραδιές που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτε-
ρους χώρους (στη Δήλο, σε κάστρα, λιοτρίβια, 

αμπελώνες και τόπους ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους) στην Ελλάδα καθώς και στο εξωτε-
ρικό. Είναι εδώ και 13 χρόνια καλλιτεχνικός 

διευθυντής του Φεστιβάλ Τήνου. 

28/2 ΣΤΙΣ 19.30 Το βιβλίο της «Το βιβλίο της τέχνης των σκουπιδιών» 
(εκδ. Andy' s Publishers) παρουσιάζει  η αρχιτέκτονας εσωτερικών 

χώρων, Στέβη Λύτρα. Η συγγραφέας δίνει ιδέες και λύσεις για την κα-
τασκευή αντικειμένων από φυσικά υλικά και ανακυκλώσιμες ύλες και για την 

πρακτική εσωτερική διακόσμηση. Η παρουσίαση θα γίνει στο βιβλιοπωλείο 
«Εκτός των τειχών», Γραβιάς 10-12, Εξάρχεια. 

28/2 ΣΤΙΣ 19.30 
(εκδ. Andy' s Publishers) παρουσιάζει  η αρχιτέκτονας εσωτερικών 

χώρων, Στέβη Λύτρα. Η συγγραφέας δίνει ιδέες και λύσεις για την κα

ΤΙ ΝΕΑ

ρία πρώτη, «Το βεραμάν της Αναρχίας», είναι, 

ίσως, από τις πιο άμεσες: «Δεν της ομολόγη-

σα ποτέ πόσο αντιπαθούσα τις κούκλες, πό-

σο απεχθανόμουν τα χάντρινα μάτια τους, 

τα άκαμπτα μέλη τους, τα πορσελάνινα μά-

γουλά του».

Ενδιάμεσα, η γραφή πυκνώνει αποκτώντας 

το ειδικό βάρος του δοκιμιακού λόγου, όπως 

π.χ. στη σύνοψη της έννοιας του απεχθούς 

(του διαβόητου abject) της Τζούλια κριστέ-

βα ή στα σχόλια για την υπονόμευση της έμ-

φυλης διαφοράς από την εικαστικό Θάλεια 

Χιώτη. Σε αυτές τις διαδρομές, τα περιγράμ-

ματα των συλλογισμών είναι διακριτά και οι 

αναλύσεις κατά κανόνα καλά χωνεμένες – με 

εξαιρέσεις όπως οι στριφνές «υπερβολοει-

δείς επιφάνειες», από τις οποίες η συγγρα-

φέας, καθ’ ομολογιαν της, αποσύρεται ηττη-

μένη, αν και όχι αποκαρδιωμένη.

Σε κάθε περίπτωση, η εξύφανση, αλλού α-

ραιή, αλλού πυκνή, αυτού του πολυφωνικού 

έργου πετυχαίνει μέσα από τη στόχευσή της 

να δημιουργήσει ένα σύνολο μεγαλύτερο 

από το άθροισμα των συστατικών του. A
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Çτ
α τελευταία χρόνια, λόγω δου-
λειάς, περνάω μεγάλα διαστήμα-
τα μακριά από την Αθήνα.  Ζω στο 
Λονδίνο. Πριν καιρό, σε μια εκδή-

λωση της παροικίας μας, χρειάστηκε να 
βοηθήσω κι εγώ στην προετοιμασία και 
να φτιάξουμε φαγητά και γλυκίσματα από 
την ελληνική  κουζίνα.  Ήταν τότε που συ-
νειδητοποίησα ότι παρόλες τις επιλογές 
που είχα ± Διαδίκτυο,  εφημερίδες, περι-
οδικά, τηλεόραση αλλά και  Skype  για¼  
απευθείας σύνδεση με τη μαμά±   στο τέ-
λος πάντα σχεδόν έπρεπε να προστρέξω 
στις συνταγές της Χρύσας Παραδείση. Η 
σιγουριά μου ήταν η δική της συμβουλή, η 
δική της συνταγή. 
Η γιορτή μας έγινε, είχε μεγάλη επιτυχία, 
αλλά εγώ βάλθηκα να αναρωτιέμαι τι είναι 
αυτό που κάνει τα βιβλία μαγειρικής της 
Χρύσας Παραδείση να αντέχουν στο χρόνο. 
Η αναζήτησή μου κράτησε σχεδόν τρία 
χρόνια και είχε δύο άξονες:  
Πρώτα να ψάξω να βρω το πρόσωπο, τη 
Χρύσα, ποια ήταν, πώς ήταν η οικογένειά 
της, το σπίτι της, η ζωή που έζησε, η μορ-
φή της ή ακόμη η σκοτεινή πλευρά της, αν 
υπήρχε. Ποια ήταν αυτή η  γυναίκα, που 
αν και απλή νοικοκυρά κα-
τάφερε από τα μέσα της δε-
καετίας του ' 50 και μετά να 
μεσουρανήσει για τριάντα 
σχεδόν χρόνια και να γίνει η 
πιο διάσημη μαγείρισσα και 
συγγραφέας βιβλίων μαγει-
ρικής της εποχής της αλλά 
και να αντέξει στο χρόνο σαν 
μία από τις πιο εμβληματικές 
προσωπικότητες στο χώρο 
της ελληνικής γαστρονομί-
ας. Έτσι, στα διαστήματα που 
ερχόμουν πίσω, έψαχνα να 
βρω υλικό στις βιβλιοθήκες 
αλλά και στα μέρη που έζησε 
μιλώντας με τους δικούς της 
ανθρώπους, τους συγγενείς 
τους δικούς της αλλά και αυ-
τούς από τη μεριά του άντρα 
της, του Αλέξανδρου Παρα-
δείση. Εκείνοι μου έδωσαν 
τις φωτογραφίες της και μου 
μίλησαν για τη Χρύσα της κά-
θε μέρας, έτσι όπως την έζη-
σαν από τότε που μικρό κορίτσι 14 χρονών 
έφτασε από τη Σμύρνη στην Αθήνα με το 
κύμα των προσφύγων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, το γάμο της, τα πρώτα επαγ-
γελματικά της βήματα, την αποφασιστικό-
τητα και την εργατικότητα που τη χαρακτή-
ριζε αλλά και για τη νοικοκυροσύνη της και 
τη ζεστή φροντίδα με την οποία περιέβαλ-
λε αυτούς που αγαπούσε.
Και μετά, να βρω τους λόγους που μου άρε-
σαν τόσο πολύ οι συνταγές της αλλά και να 
σκεφτώ για τα βιβλία μαγειρικής σαν ένα 
ιδιαίτερο εργαλείο προσέγγισης ιστορικών, 
οικονομικών, ανθρωπολογικών αλλά και λο-

γοτεχνικών δεδομένων, μια αξιόπιστη πηγή 
από όπου αντλούμε στοιχεία για μια συγκε-
κριμένη κοινωνία, για το τι μαγειρεύουν ή τι 
φαντασιώνονται ότι μαγειρεύουν οι άνθρω-
ποι σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή.
Είδα ότι τα γραπτά της, που κυκλοφόρη-
σαν και δημοσιεύτηκαν σε βιβλία αλλά και 
σε εφημερίδες και περιοδικά ± κυρίως στη 
«ΓΥΝΑΙΚΑ»± , είναι πολύτιμα όχι μόνο γιατί 
μας μαθαίνουν πώς θα μας πετύχει η σάλ-
τσα μπεσαμέλ και πώς το καλοψημένο ψη-
τό στο κυριακάτικο τραπέζι θα μας βγάλει 
ασπροπρόσωπους απέναντι στο δύσπιστο 
βλέμμα των πεθερικών μας, αλλά και γιατί 
ρίχνουν φως σε μια εποχή-μεταίχμιο που 
ο παλιός κόσμος της αγροτικής Ελλάδας 
έδυε και ένας νέος κόσμος, αυτός των με-
γάλων αστικών κέντρων, αναδυόταν, όπου 
στα ράφια των παντοπωλείων άρχισαν να 
κάνουν μαζικά την εμφάνισή τους συσκευ-
ασμένα τρόφιμα, κονσέρβες και κατεψυγ-
μένα, η τεχνολογική πρόοδος εισέβαλε ρα-
γδαία στην καθημερινή ζωή με ηλεκτρικά 
ψυγεία, κουζίνες, μίξερ και άλλες οικιακές 
μικροσυσκευές, ενώ το ίδιο το οικογενει-
ακό σκηνικό ανατρεπόταν με την έμμισθη 
απασχόληση των γυναικών εκτός σπιτιού 

αλλάζοντας μια για πάντα 
τις σχέσεις των δύο φύλων 
αλλά και αυτές των γονιών 
με τα παιδιά τους. 
Αν θεωρήσουμε ότι ένα βι-
βλίο μαγειρικής είναι ένας 
γενικός κατάλογος/λίστα 
που ταξινομεί επιμέρους 
λίστες ή καταλόγους (λίστα 
με τα ψώνια, λίστα με τα υ-
λικά, λίστα με την προετοι-
μασία και εκτέλεση της συ-
νταγής ή ακόμα και λίστες 
με μενού-εδεσματολόγια  
αλλά και λίστες με οδηγίες 
καλής συμπεριφοράς ή/και 
στοιχείων οικιακής οικονο-
μίας, διατροφολογίας και 
διαιτητικής), η Χρύσα Παρα-
δείση κατάφερε μέσα από 
τα γραπτά της  να δίνει όλες 
τις παραπάνω πληροφορίες 
με έναν τρόπο εύχρηστο και 
κατανοητό. Όμως τα βιβλία 
της, εκτός από το χρηστικό 

τους χαρακτήρα, είναι πολύτιμα και για έ-
ναν επιπλέον λόγο: είναι ζωντανοί οργανι-
σμοί που πάλλονται από τους κραδασμούς 
που συγκλόνισαν τις δομές μιας κοινωνίας 
σε κατάσταση μετασχηματισμού και δο-
νούνται από τους τριγμούς της γεωγρα-
φικής και κοινωνικής κινητικότητας που 
χαρακτήρισε τη δυναμική της ελληνικής 
κοινωνίας του ' 50 και του ' 60.  Γι'  αυτό και 
σήμερα αποτελούν ένα σημαντικό εργα-
λείο που μας βοηθάει να ρίξουμε φως όχι 
μόνο στην κουζίνα της εποχής, αλλά σε 
όλη εκείνη τη συναρπαστική για την Ελλά-
δα, δεκαετία  του 1960».  A

αναζηΤώνΤας Την 
χρύςα παραδΈιςη
Τι κάνει τη μαγειρική του ’60 αξεπέραστη; ή συγγραφέας 
Μαρία Τσοσκούνογλου «ξεφυλλίζει» τη μαγειρική της μαμάς μας

1. για να σε δω να διαγωνί-
ζεσαι στην αστική εν Βορρά  
διαβίωση και να κερδίζεις 
πιστοποίηση ISO. «για τους ε-
ρωτευμένους που παντρεύ-
τηκαν/ για το σπίτι που χτί-
στηκε/ για τα παιδάκια που 
μεγάλωσαν/ για τα πλοία 
που άραξαν/ για τη μάχη που 
κερδήθηκε/ για τον άσωτο 
που επέστρεψε/ για όλα 
όσα τελείωσαν χωρίς ελπίδα 
πια». Δέκα χρόνια μετά το 
θάνατό του, και η γενέθλια 
πόλη τον τιμά με πλήθος εκ-
δηλώσεων και λαξεμένους 
τους στίχους της «Αφιέρω-
σης» στη διασταύρωση των 
οδών αμύντα, Φιλίππου και 
Πλάτωνος και ένα πλήθος 
εκδηλώσεων προς μνήμη 
του ποιητή...
α. Μανώλη Αναγνωστάκη
Β. Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου
γ. Τάκη Βαρβιτσιώτη

2. ράθυμο low tempo με υ-
ποδόριες εξάρσεις ηλεκτρο-
νικού εκλεκτικισμού. με-
λαγχολικές αφηγήσεις όπου 
η λατρεία του υποτονικού 
ρυθμού σε συνδυασμό με τις 
νουάρ ατμόσφαιρες παρά-
γουν μουσική εξαίσια. το πιο 
καλά κρυμμένο μυστικό της 
πόλης είναι ο dj, παραγωγός 
και remixer...
α. Johny Zaques
Β. Alison Temple
γ. Kled Mone

3. ρόκα με φινόκιο, λευκό 
κρεμμύδι, εσπεριδοειδή, 
μέντα, λεμονοπίπερο και βι-
νεγκρέτ λευκού βαλσάμικου. 
Φάβα με κρεμμύδι, ντοματί-
νια, μανιτάρια, κάπαρη, μπλε 
τυρί και καραμελωμένη χοι-
ρινή παντσέτα. Βουβαλίσιος 
καβουρμάς γαρνιρισμένος 
με κους κους, ντομάτα, αν-
θότυρο και ελιές. η κουζίνα 
και το εστιατόριο που συζητά 
όλη η Θεσσαλονίκη αυτές τις 
μέρες μιξάρει ελληνικές γεύ-
σεις με νουβέλ εμπνεύσεις 
και σερβίρισμα σε ένα συγκι-
νητικό περιβάλλον αστικής 

σπιτικής ατμόσφαιρας και 
bohemian vita moderna. Θα 
μαγευτείς στον...
α. Κήπο του Καλού στην Τού-
μπα
Β. Κήπο του Θερμαϊκού στο 
Ντορέ
γ. Κήπο του Στάθη στα Ξυλά-
δικα

4. η ζωή και το έργο του 
φωτορεπόρτερ σεμπαστιάο 
σαλγάο by Wim Venders, το 
«Virunga» για το ομώνυμο 
πάρκο του Κονγκό και την 
οικολογική καταστροφή με 
τον ντι Κάπριο να μην παίζει 
αλλά να το χρηματοδοτεί, 
η καταγραφή της φρικτής 
ινδονησιακής γενοκτονίας 
στο «Look of Silence» του 
τζόσουα οπενάουερ, το 
«Dreamcatcher» της Λοντζι-
νότο για πρώην ιερόδουλο 
που σήμερα παλεύει για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. ται-
νίες για ταξίδια και αυτογνω-
σία, τους φαύλους κύκλους 
της παγκόσμιας φτώχειας 
και τις συνθήκες εργασίας 
δημοσιογράφων στο ιράν. 
Plus αφιερώματα σε Χού-
μπερτ Ζάουπερ (ο αυστρια-
κός μετρ επί του να φιλμάρει 
αποκαλυπτικές εικόνες 

δυτικής εκμετάλλευσης επί 
αφρικανικών εδαφών) και 
στον ρουμάνο αλεξάντρου 
σόλομον που κινείται σε ό-
λους τους άξονες της κοινω-
νίας του Βουκουρεστίου και 
των πέριξ. γιατί λίγος καιρός 
έμεινε μέχρι τις 13 μαρτίου 
που ξεκινά το...
α. 17ο Φεστιβάλ κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης
Β. 17ο Φεστιβάλ Νεολαίας του 
Ανταρσύα
γ. 17ο Φεστιβάλ του Γαλλικού 
Ινστιτούτου

5. Θέλοντας να αποστείλει 
ισχυρό πολιτικό μήνυμα 
προς φίλους και εχθρούς, 
αλλά και μην μπορώντας να 
απεμπλακεί από την αφόρη-
τη συνήθεια του να «χτυπά» 
κάθε καρναβάλι είτε με δια-
γωνισμούς χαρταετών για 
γκίνες είτε μεταμφιεζόμενος 
σε Ζορρό, φέτος ο Πανίκας 
Ψωμιάδης προκάλεσε κυρι-
ολεκτικώς panic μεταμφιε-
ζόμενος σε...
α. Ραχήλ Μακρή
Β. Ζουλίνιο Γκαγιέ
γ. Άνγκελα Μέρκελ

6. Κάποτε ήταν το αγαπημέ-
νο του παιδί, τόσο πολύ μά-
λιστα που όλοι έβλεπαν στο 
πρόσωπό του τον επόμενο 
δήμαρχο στη μετά μπουτά-
ρη εποχή. Όμως η «ειδυλλι-
ακή» αυτή σχέση τελείωσε 
άδοξα, επαναφέροντας το 
σασπένς και πάλι επί της 
μάχης των «δημαρχιακών» 
μνηστήρων. γιατί πριν λίγες 
μέρες ο κυρ-γιάννης τού ζή-
τησε ευθέως να παραιτηθεί, 
αφού «δεν πάει άλλο». τέλος 
εποχής άραγε για τον αντι-
δήμαρχο...
α. Κωνσταντίνο Ζέρβα
Β. Σπύρο Πέγκα
γ. Θανάση Παππά

7. νύχτες Πέμπτης με μόρι-
σεϊ και γκεϊνζμπούργκ, διά 
χειρός της υπέρμετρα καλής 
και ευφάνταστης ντιτζέι 
γεωργίας Παπαδοπούλου. 
Βιντάζ διάκοσμος με σκρίνιο 
και βινυλιακά εξώφυλλα του 
Prince να αναπαύονται δίπλα 
σε πολύχρωμα λαμπιόνια, 
καναπέδες και έπιπλα όπου 
πάνω τους αράζουν και φω-
νασκούν ή χαμηλοφώνως 
συζητούν νεαρές φάτσες ως 
επί το πλείστον. συμβιώνουν 
όμως αρμονικά και με τους 
άνω των τριάντα πότες και 
θαμώνες που πολύ τα αγα-
πούν τα μπαρ «παλαιάς» κο-
πής. το «Άνωθεν» θα το βρεις 
στον ημιόροφό της...
α. Καρόλου Ντηλ
Β. Βασιλέως Ηρακλείου
γ. Αγίας Θεοδώρας  A

Του στΕΦανου τσιτσοΠουΛου 

2310 soul

Quiz

Σαλονίκ Φεβρουάρ 
Vivre!

«Kapitalism: Our Improved Formula» 
του  Αλεξάνδρου Σόλομον στο 17ο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Σ ω Σ Τ Ε Σ  Α π Α Ν Τ ή Σ Ε Ι Σ
1-Α, 2-Γ, 3-Β, 4-Α, 5-Γ, 6-Α, 7-Α

Έως δύο σωστές απαντήσεις
ISO-s είσαι αδιάφορος, ISO-s 

είσαι στούρνος, τα κατάφερες 
και κόπηκες. Γιατί ζεις εδώ, αφού 

δεν σε νοιάζει τίποτα;

Έως τέσσερις σωστές 
απαντήσεις

ISOπαλία, αλλά δεν φτάνει. Προ-
σπαθείς, ενημερώνεσαι, αλλά 

σου λείπει η όρεξη για συνολική 
μάθηση και όχι μόνο η γνώση 

στα πεδία που σε ενδιαφέρουν. 
Προσπαθείς, όμως, μπράβο σου.

Επτά στα Επτά
ISOρεος! Επτά στα Επτά θα πει 
πως έχεις τη Θεσσαλονίκη στο 

τσεπάκι σου. 

Του στΕΦανου τσιτσοΠουΛουΛου ου

Quiz

Μαρία Τσοσκούνογλου,    
«Αναζητώντας την Χρύ-
σα Παραδείση. Η κου-
ζίνα στην Ελλάδα της 
δεκαετίας του 1960»  

Πρόλογος Ελένη
Ψυχούλη,

 Εκδόσεις Περίπλους
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

21Oδηγός
ΑΘΗΝΑ
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ΠΑΝω στΗ 
σκΗΝΗ  
του χορου  
είμΑστε  
όλόι ιδιόι
«Όταν χορεύω νιώθω χαρούμενος, 

μ'  αρέσει ο χορός. Ανοίγω τα φτερά 

μου και γίνομαι ένα πουλί.  Νιώθω ε-

λεύθερος». Ο Κωνσταντίνος Λούκας 

χορεύει στην ομάδα των ατόμων με 

και χωρίς νοητική στέρηση. Μία εκ 

των ομάδων με άτομα με και χωρίς 

αναπηρία που έχουν συσταθεί για 

το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Στέ-

γης Γραμμάτων και Τεχνών, με τίτλο 

«Unlimited Access». 

Σε αυτό το φεστιβάλ, ομάδες χορού 

από Ελλάδα, Αγγλία, Κροατία και Πορ-

τογαλία αποδεικνύουν ότι «πάνω στη 

σκηνή του χορού είμαστε όλοι ίδιοι». 

Οι τρεις ελληνικές που θα συμμετά-

σχουν, προέρχονται από τα εκπαιδευ-

τικά εργαστήρια που διοργανώνονται 

στη Στέγη από πέρυσι και έχουν χωρι-

στεί ως εξής: άτομα με και χωρίς νοη-

τική στέρηση, με και χωρίς κινη-

τικά προβλήματα, βλέποντες 

και μη βλέποντες. 

Τα χορευτικά σύνολα ε-

μπνεύστηκαν τη δική τους 

παράσταση, σεβόμενοι και 

μαθαίνοντας ο ένας τα όρια του 

άλλου, ελπίζοντας ότι η πίστα της 

ζωής θα αρχίσει να μοιάζει λίγο με τη 

σκηνή του χορού. Σε μας τέτοια προ-

γράμματα δίνουν έμπνευση και αισι-

οδοξία και ευχόμαστε να γίνουν τόσο 

πολλά που να μη χρειάζεται πια να υ-

πάρχουν. Να μη χρειάζεται να πεις ότι 

είναι ένα πρόγραμμα για ανθρώπους 

με αναπηρία και χωρίς. Είναι ένα πρό-

γραμμα. Και εκεί θα δεις ανθρώπους. 

Και δεν ξέρεις τι πρόβλημα κουβαλάει 

ο καθένας. Αλλά δεν μας νοιάζει. Όλοι 

κουβαλάμε από ένα κι ας κρατήσει ο 

καθένας το δικό του. Καλή παράστα-

ση.  -ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΧΑΗ

τική στέρηση, με και χωρίς κινη-

μαθαίνοντας ο ένας τα όρια του 

άλλου, ελπίζοντας ότι η πίστα της 

INFO
26/2-1/3, Λ. 

Συγγρού 107-

109,  

210 9005800

μαθαίνοντας ο ένας τα όρια του μαθαίνοντας ο ένας τα όρια του 

Andrew Weatherall σελ. 38
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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 RobeRt Wilson 

+ lady GaGa 
O εικαστικός και σκηνοθέτης Robert Wilson 
επιστρέφει στην γκαλερί Bernier Eliades 
με τα βίντεο πορτρέτα της Lady Gaga. Γυ-
ρίστηκαν στο Λονδίνο, παρουσιάστηκαν 
το 2013 στο Λούβρο και η έμπνευσή τους 
έρχεται από τον πίνακα «Δεσποινίδα Καρο-
λίν Ριβιέρ» του Jean-Auguste Dominique 
Ingres, τον «Θάνατο του Μαρά» του Jacques 
Louis David, την «Κεφαλή του Ιωάννη του 
Βαπτιστή σε πιάτο» του Andrea Solari, αλλά 
και την αρχαία γιαπωνέζικη τεχνική δεσί-
ματος Shibari. 9/3 - 13/5, Επταχάλκου 11, 
Θησείο, 2103413935  

Μιχάλης Μάνουςάκης 
Ταξίδια στα προσωπικά του μονοπάτια 
γεμάτα θύμισες από πατρογονικές διηγή-
σεις και εικόνες από την ιδιαίτερη πατρίδα 
του, τα Χανιά. Ως 14/3, «Έκφραση-Γιάννα 
Γραμματοπούλου», Βαλαωρίτου 9Α, Αθήνα, 
210 3607598

νυχτες νοςτιΜες
Δυο φίλοι, ο εικαστικός Δημήτρης Κοροβέ-
σης (έγραψε τα κείμενα) και ο μουσικός Μι-
χάλης Κλαπάκης (έγραψε μουσική ειδικά 
για κουζινικά σκεύη) εκτελούν μια σαλάτα 
μουσικής, εξομολογήσεων, φρούτων, 
εικόνων, χιούμορ και παραπλανήσεων που 
θα τη μοιραστούν με τους καλεσμένους 
τους, μαζί με λευκό κρασί και συνοδευτικά 
εδέσματα. Την περφόρμανς σκηνοθετεί η 
Ελ. Γεωργοπούλου. 28/2 - 29/3, Σάβ.&Κυρ. 
20.30, el.marnerigalerie, Λεμπέση 5-7 & πορί-
νου 16, Μακρυγιάννη, 210 8619488

κλεοπάτρά Μουρςελά
Αφαιρετικοί γεωμετρικοί χώροι ως μνήμες 
σπιτιών ή καταφυγίων σε μια έκθεση με 
τίτλο «Μετάβαση». 3-20/3, Γκαλερί 7, Σόλω-
νος 20, 210 3612050

άνδρεάς κάράγιάν
 Έργα εμπευσμένα από την ποίηση του 
Καβάφη κάτω από τον τίτλο «Ερώτων Ατε-
λών» Καβάφης από τον Κύπριο ζωγράφο 
και συγγραφέα. Στα εγκαίνια (3/3, 20.00) ο 
συνθέτης και ερμηνευτής όπερας Νικόλας 
Λεβέντης θα αποδώσει την τριλογία «Ο 
Σεπτέμβρης του 1903», «0 Δεκέμβρης του 
1903», «Ο Γενάρης του 1904» του Κ.Π. Καβά-
φη. 3-15/3, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 
Πειριαώς 206, Ταύρος

H ερευνά ςτην οθονη
Μια σειρά ταινιών μικρού μήκους της «Μax 
Planck Cinema» με τίτλους «Βιβλιοθήκη 
πρωτεϊνών», «Βοηθοί διαμόρφωσης στο 
κύτταρο», «Το φως… χτυπάει στα νεύρα» κ.ά. 
μας εισάγει στον κόσμο της βιολογικής 
έρευνας με κατανοητό τρόπο. Παρόντες 
στις προβολές και Γερμανοί επιστήμονες. 
26/2, 20.00, Goethe-Institut Athen, Ομήρου 
14-16, 210 3661000

H γυνάικά άπο τά πάλιά  
Ένα έργο για το χρόνο που σαρώνει στο πέ-
ρασμά του, για το εφήμερο του έρωτα και 
το απόλυτο της εφηβείας, τους συμβιβα-
σμούς της ενηλικίωσης και τις δεσμεύσεις 
της ζωής, αλλά κυρίως για την πίστη στο 
όνειρο, είναι το έργο του Ρόλαντ Σίμελ-
πφενιχ. Σκην.: Έλενα Καρακούλη. Παίζουν: 
Στεφανία Γουλιώτη, Νίκος Ψαρράς, Μαρία 
Ζορμπά κ.ά. Πορεία, Τρικόρφων 3-5, πλ. Βι-
κτωρίας, 210 8210991

www.athensvoice.gr

τι παιζει στην αθηνα 

αυτη την εβΔομαΔα; 

210 Guide, ένας πλήρης οδη-

γός με γκαλερί, θέατρα, σινεμά, 

εστιατόρια, bars και clubs. 

Robert Wilson + Lady Gaga
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Μιχάλης Μανουσάκης

Νύχτες νόστιμες

Ανδρέας Κάραγιαν Κλεοπάτρα Μουρσελά

«Η γυναίκα από τα παλιά»



34 A.V. 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡIOY - 4 ΜΑΡΤIOY 2015

που ΤΡΩΜΕ
Της ΖΙΖΗ ΣΦΥΡΗ

κ Ρ ι Τ ι κ ή  Ε σ Τ ι αΤ ο Ρ ι Ω ν  /  π Ρ ο σ Ω π α  /  αφ ι ξ Ε ι σ  /  σ υ ν Τα γ Ε σ  /  t i p s  γ Ε υ σ ή σ

tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

ή 
γάτα είναι Ασιάτισσα και μένει στο παλιό Far East της 
οδού Σταδίου, αν όχι το πρώτο σίγουρα ένα από τα κα-
λύτερα ασιατικά εστιατόρια που άνοιξαν στην Αθήνα τη 
μακρινή δεκαετία του ’80. Το σπίτι της καινούργιας «ε-

νοίκου» κρατάει πολλά από τα παλιά εξωτικά του στοιχεία, 
είναι βαμμένο με κατακόκκινη λάκα, έχει μάσκες κρεμασμένες 
από την Ινδία, ένα μεγάλο αυθεντικό κινέζικο δράκο που σε υ-
ποδέχεται μαζί με εξωτικούς φοίνικες κάτω από εντελώς erotic 
ατμόσφαιρα. Στη μέση έχει μια πίστα. Μάλιστα, μια πίστα, 
καλά διαβάζεις, χώρος όπου μπορείς άνετα να λικνίσεις το 
κορμί σου σε απίθανους μουσικούς ρυθμούς. Γάτα είναι και  
ξέρει... Και κάνει βραδιές gigs, με περισσότερο ή λιγότερο δι-
άσημα ονόματα της ελληνικής και όχι μόνο μουσικής σκη-
νής, καλεί φίλους, djs guests να παίζουν στις κονσόλες, με 
δυο λόγια τον έχει τον τρόπο της να σε απογειώνει. Με το που 
άνοιξε ξανάδωσε ζωή κι ένα σοβαρό λόγο για βόλτες μεταμε-
σονύχτιες στη (για χρόνια σκοτεινή) στοά της Σταδίου, έγινε 
talk of the town. Μουσικές και χοροί που κρατάνε μέχρι πο-
λύ αργά κι ένα κοινό φανατικό που αποτελείται από ανθρώ-
πους των ΜΜΕ, της μόδας, αλλά και όποιον έχει διάθεση για 
μια αλλιώτικη βραδιά – κι ας λένε πως έχει σκληρή πόρτα.  
Εννοείται πως τα cocktails της είναι από τα καλύτερα της πό-
λης, πίσω από την Kitty Cat βρίσκονται ο Δημήτρης Αναγνώ-
στου και ο Ειρηναίος, δηλαδή οι κύριοι του «Κ» (του Κυρίου της 
Μαβίλη και παλιότερα του Κ44). Μην πιστέψεις την πινακίδα 
στην είσοδο που γράφει fast food, αν πεινάσεις η γάτα έχει να 
σου σερβίρει τα καλύτερα. Μια μεγάλη γκάμα πιάτων, τα περισ-
σότερα εμπνευσμένα από Ασία μέχρι Αμερική, όπως είναι η δι-
εθνής τάση σε όλα τα hot clubs και που μόνο fast food δεν είναι. 
Για να πάρεις μια ιδέα, στη γάτα θα βρεις Kinkali (παραδοσιακό 
γεωργιανό πιάτο φρέσκων ζυμαρικών με μοσχαρίσιο κιμά), 
Peru Peru ceviche (φιλέτο λαβράκι, λάιμ, κρεμμυδάκι φρέ-
σκο κόλιανδρο), Cobb (σαλάτα με iceberg, cheddar, ντοματίνια 
bacon, αυγό και σος από ψητό σκόρδο). Mεγάλo σουξέ κάνουν 
και τα black angus burgers αλλά και τα melts and tacos.
Kitty Cat, Σταδίου 7, Σύνταγμα, 210 3423560

Kitty Cat 
Νυκτόβια και ερωτική

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

Κέντρο

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

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 7210501, 
6977 210501 Διευρυμένο μενού 
με 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- λι-
μπίζεσαι-παραγγέλνεις. 
Κυριακή κλειστά. œœ Μ A.V.

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

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

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

ΓΙΑ ΔΕΣ 
Χαλεπά 65, Άνω Πατήσια, 211 2140158 
Ζεστός και οικογενειακός 
χώρος στην περιοχή της 
Λαμπρινής. Μπορείς να πας 
από το απόγευμα για καφέ 
και να κάτσεις μέχρι το 
βράδυ για τσίπουρο. Σουξέ 
οι σπιτικοί μεζέδες του 
(που μπορείς να απολαύ-
σεις με το ποτό σου, χωρίς 
να ξεπεράσεις τα €8-12/
άτομο), και το κέρασμα που 
ποτέ δεν λείπει για να κλεί-
σει γλυκά τη βραδιά. œ Μ

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

μετατρέψει σε «υπαίθρια 
τραπεζαρία». œΜ  

FUGA     
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Μέγαρο Μου-
σικής, 210 7242979  Το εστιατόριο 
του Μεγάρου με μοντέρνα 
μεσογειακή κουζίνα, τον 
Γιάννη Κοροβέση στο μπαρ 
και με τέλειο κήπο για 
δροσιές. œœ

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

HYTrA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071118 Δημιουργικά 
πιάτα από τον Τάσο Μαντή. 
Το καλοκαίρι στην ταράτσα 
της Στέγης, ίσως η πιο πανο-
ραμική θέα της πόλης. œ œ œ

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

ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Περσεφόνης 39, Γκάζι, 210 3464984 
Στη θέση που ήξερες το 
Mamaca’s, και πάλι με ελ-
ληνική κουζίνα σε ποικιλία 
μεζέδων και ελληνική μου-
σική του γλεντιού. œΞ Μ

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

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 ανοιχτά από το 
μεσημέρι. Δευτέρα κλειστά. 

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

PASTErIA (LA)  
Κωνσταντινουπόλεως 68, Μπουρνάζι, 
210 5775.133-2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 6198230/ 
Koλωνάκι, 210 3632032/ Γλυφάδα, 
210 8945085/ Kηφισιά, 210 8085.607/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9319.146/ Αγ.Παρ., 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. Παρ.ς & Στρ. Τόμπρα, Αγ. Παρ., Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Λ. Αλεξάνδρας 108, 
Νεάπολη, Λ. Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 Με 17 κατα-
στήματα 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

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

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.

TO ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223469 
Ελληνική δημιουργική 
κουζίνα με έμφαση στις 
πρώτες ύλες, σε ατμόσφαι-
ρα χαλαρή και οικεία. Τοπ 
πιάτα: χιουνκιάρ μπεγιεντί, 
σαλάτα Μυρτώ, γαρίδες 
με μαραθόριζα και ούζο. 
Τραπέζια μέσα και έξω στο 
πεζοδρόμιο. Πάντα χαμός, 
κάνε κράτηση. œ Μ

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

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, 
Παρ. και Σάββατο σερβίρει 
μέχρι τις 5 το πρωί. œΞ Κ Μ A.V.

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

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 ανοιχτά από το 
μεσημέρι. Δευτέρα κλειστά. 

 γεύση οδήγοσ
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Καιρό τώρα ακούμε για τα Goody’s Burger 
House και πριν λίγες μέρες αποφασίσαμε 
να τα δοκιμάσουμε. Το πρώτο πράγμα που 
μας έκανε εντύπωση ήταν η ανανεωμένη 
αισθητική του χώρου, με χαρακτηριστι-
κές πρωτοποριακές πινελιές. Hostesses 
σε υποδέχονται για να σε ξεναγήσουν στο 
σπίτι του Burger, δημιουργώντας σου μια 
αίσθηση φιλοξενίας, ενώ σε κάθε Goody’s 
Burger House (μέχρι στιγμής υπάρχουν 34 
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα) υπάρχει 
και από μια συναρπαστική γωνιά τεχνολο-
γίας, ιδανική για ασταμάτητο σερφάρισμα 
και gaming! Εννοείται ότι το δεύτερο σημείο 
που μας κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν οι 

γεύσεις. Εκτός από τις all time classic συ-
νταγές Goody’s (δεν ξέρω κανέναν που να 
μπορεί να αντισταθεί στα ακαταμάχητα club 
sandwich και ειδικά στο Extreme Philly Club, 
με τρεις πλούσιες στρώσεις Philadelphia), 
βρήκαμε και νέες, πολλά υποσχόμενες προ-
τάσεις, όπως το Extreme Philly Burger (το 
μόνο με τυρί Philadelphia), τα εκπληκτικά 
New York Sandwiches, την Quesadilla, την 
Tortilla, τα ελαφρώς πικάντικα BBQ Chicken 
Wings και τις νέες πεντανόστιμες σαλά-
τες (Cobb Salad, BBQ Chicken Salad, Bacon 
Cheese Salad). Με όλα αυτά, είμαστε σίγου-
ροι ότι τα Goody’ s Burger Houses θα γίνουν 
το νέο meeting point της πόλης!

GoodyÕs BurGer House
Τα Goody’s όπως δεν τα έχεις ξαναδεί!
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To Loukoumelo είναι τόσο φρέσκο όσο και 
οι απίθανοι αφράτοι λουκουμάδες του, που 
συνδυάζονται ιδανικά με αυθεντικό ιταλικό 
espresso o οποίος έρχεται απευθείας από 
την Bolognia. Εδώ ούτε που μπορείς να φα-
νταστείς τι μπορούν να κρύβουν μέσα τους οι 
λουκουμάδες… Παραδοσιακοί με αγνό μέλι 
και κανέλα ή γεμιστοί με σοκολάτα και κρέμα, 
με μανιτάρια και blue cheese ή με φέτα τοματί-
νια και μυρωδικά! Οι εκπλήξεις όμως δεν στα-
ματούν εδώ, καθώς μπορείς να απολαύσεις τα 
πιο αφράτα Tramenzzini (ανάλαφρα ψωμάκια 
που τυλίγονται σαν ρολάκια) σε απίθανους 
συνδυασμούς όπως σολομό με κρέμα τυριού, 
λιαστή τομάτα με μοτσαρέλα και πέστο βα-
σιλικού ή απάκι με μαγιονέζα τρούφας και έ-
μενταλ. Οι επιλογές πολλές στο Loukoumelo, 
αυτή όμως που κυριολεκτικά λατρέψαμε είναι 

το ανεπανάληπτο φρέσκο χειροποίητο παγω-
τό Pozzetti που είναι όπως ακριβώς αυτό που 
πούλαγαν οι Ιταλοί παγωτατζήδες κάποτε, 
κρεμώδες και μυρωδάτο, με αυτή την πλούσια 
και μεστή γεύση που γεμίζει όλη σου την ύπαρ-
ξη! Οι πρωτοπορίες όμως έχουν και συνέχεια, 
γιατί το Loukoumelo δεν είναι απλώς ένα λου-
κουματζίδικο, εδώ το παλιό μπλέκεται με το 
καινούργιο, το παραδοσιακό με το σύγχρονο 
και οι νόστιμες γεύσεις ενώνονται με την ιδιαί-
τερη ταυτότητα του χώρου, οδηγώντας σε μο-
νοπάτια γεύσης και αισθητικής που δεν έχεις 
ξαναπεράσει. Ας πούμε, πού αλλού μπορείς 
να απολαύσεις ένα πεντανόστιμο λουκουμά, 
χαζεύοντας έργα καλλιτεχνών στους τοίχους 
και πίνοντας ένα ποτήρι καλό κρασί. 

Σκουφά 37, 211 0125330, fb: Loukoumelo
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vARiOUSARTISTS
Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

Όταν το cool έγινε κυρίαρχη 
αξία της ποπ κουλτούρας και 
πιστώθηκε µε υψηλό αντίτι-
µο στον κώδικα συµπεριφο-
ράς ως απαραίτητο στιλ, ένα 
κορίτσι µε ένα µπάσο σε ένα 
εναλλακτικό συγκρότηµα θο-
ρύβου από τη Νέα Υόρκη έγινε 
η επιτοµή του. Η Kim Gordon 
ήταν η ήρεµη (κινητήριος) 
δύναµη των Sonic Youth και 
το δίδυµο αγόρι-κορίτσι που 
έχει τροφοδοτήσει τη µουσι-
κή του 20ού αιώνα µε τέρατα 
και αριστουργήµατα έκανε το 
συνδυασµό Thurston Moore 
στην κιθάρα και Kim Gordon 
στο µπάσο ιερό σύµβολο του 
στραπατσαρισµένου rock ’n’ 
roll που ξεφύτρωσε από το No 
Wave πάνω στο οποίο έπεσε η 
Kim όταν κατέφθασε στην πόλη που δεν κοιµάται 
ποτέ. Κι εµείς επιτέλους είχαµε ένα ζευγάρι να 
θαυµάζουµε και να µην ντρεπόµαστε γι’ αυτό, ό-
πως συνέβαινε µε τους γονείς µας. Το αντρόγυνο 
µε παιδί µπορούσε –επιτέλους– να είναι rock ’n’ 
roll. Οι δυο τους το έκαναν να είναι.

Πριν από 2 ημέρες κυκλοφόρησε το βιβλίο της 
Kim Gordon «Girl in a Band» – ένας τίτλος παρµένος 
από το «Sacred Trickster» του 2009 στο οποίο τρα-
γουδούσε: «What’s it likes to be a girl in a band?/I 
don’t quite understand» – στο οποίο αφηγείται τη 
ζωή της από τα παιδικά χρόνια και τις σπουδές ως 
την άφιξη στη Νέα Υόρκη, τη σκηνή και τη φάση 
της δεκαετίας του ’80 και του ’90 που έζησε από 
µέσα, τους Sonic Youth και τις περιπέτειές τους, το 
«κέρατο» που έφαγε από τον Thurston Moore µε 
µία groupie και το ανακάλυψε τυχαία, το χωρισµό 
(που ήταν και η αφορµή γι’ αυτό το βιβλίο, όπως 
λέει) και τη ζωή που συνεχίζεται. Ψάχνοντας πλη-
ροφορίες για το βιβλίο και διαβάζοντας τις πρό-
σφατες συνεντεύξεις της Kim Gordon µε αφορµή 
την έκδοσή του, συγκέντρωσα µερικά πράγµατα 
που είπε, πληροφορίες που διέρρευσαν από το 
περιεχόµενό του, πράγµατα που µάθαµε για την 
ιστορία της και την προσωπικότητά της:
● Ανεξάρτητη, απαθής, αποµακρυσµένη, µυστη-
ριώδης, αινιγµατική, κρύα είναι φήµες που την 
ακολουθούν και τις αναφέρει στο βιβλίο, αλλά η 
ίδια λέει: «Οι άνθρωποι προβάλλουν πάνω µου διά-
φορα πράγµατα χωρίς να µε ξέρουν πραγµατικά».
● Η απόφαση για το βιβλίο δεν φαίνεται να προ-
έρχεται από κάποια καλλιτεχνική ανησυχία: «Είναι 
ένας τρόπος για να δηµιουργήσω κι άλλες ευκαιρίες 
ώστε να υποστηρίξω τη ζωή µου και τον εαυτό µου. 
Για να είµαι ειλικρινής, το βιβλίο αυτό νοµίζω πως 
είναι το πιο συµβατικό πράγµα που έχω κάνει και α-
ποφάσισα να µην είναι ένα βιβλίο “πες τα όλα” ούτε 
“sex, drugs και rock ’n’ roll”».
● «Το βιβλίο δεν θα υπήρχε χωρίς το χωρισµό. Όταν 
συµβαίνει κάτι τέτοιο, ξεκινάς να πας πίσω και να δεις 
όλη σου τη ζωή από την αρχή. Αυτή ακριβώς τη δια-

δροµή την έγραψα στο χαρτί. 
Γράφοντας για τη Νέα Υόρκη 
ήταν πραγµατικά δύσκολο κι 
αυτό γιατί γνωρίζοντας αυτό 
που τώρα ξέρω, κατάλαβα 
πως είναι πολύ ζόρικο να γρά-
ψεις µια ιστορία αγάπης µε 
τσακισµένη καρδιά».
●  «Συνεχίζω να αισθάνοµαι 
κάποια συµπάθεια για τον 
Thurston… αλλά αυτό είναι 
πολύ διαφορετικό από τη 
συγχώρεση».

Από τα αποσπάσματα που 
δηµοσιεύτηκαν µαθαίνουµε 
ότι: Γεννήθηκε το 1953 – ο 
πατέρας της ήταν καθηγη-
τής σ το UCL A – παρακο-
λούθησε το προοδευτικό 
του πρόγραµµα Lab School 

›› Έζησε ακόµη στο Τορόντο, στη Χαβάη και στο 
Χονγκ Κονγκ›› Η πρώτη της µπάντα ήταν ένα 
project εµπνευσµένο από το Fluxus›› Ο συνθέτης 
Dunny Elfman ήταν ο φίλος της στο γυµνάσιο ›› Ο 
William S. Burroughs κράτησε τη µικρή κόρη της 
αγκαλιά όταν πήγε να τους δει σε µία συναυλία›› 
Ο Kurt Cobain ήταν ορκισµένος φαν και κοντινός 
φίλος›› Βοήθησε τη Chloe Sevigny (µε το βίντεο 
για το «Sugar Kane»)  και τη Sofia Coppola (που ε-
πιµελήθηκε την επίδειξη της σειράς ρούχων X-
Girl της Kim) να ξεκινήσουν την καριέρα τους ›› 
Έφτασε στη Νέα Υόρκη µε τις 10.000 δολάρια που 
πήρε ως αποζηµίωση από ασφαλιστική για αυ-
τοκινητιστικό ατύχηµα›› Φρίκαρε όταν γνώρισε 
την Courtney Love γιατί διέκρινε κάτι στα µάτια 
της από τον αδελφό της Keller (που έπασχε από 
σχιζοφρένεια), ενώ δεν γούσταρε καθόλου και 
την επαφή της µε τον Merilyn Manson (δεν είναι 
καθόλου rock ’n’ roll) ›› Στη Νέα Υόρκη ήρθε σε 
επαφή µε τους: Cindy Sherman (στο σπίτι της ή-
ταν που έµεινε τον πρώτο καιρό), Michel Basquiat, 
Brice Marden, Jeff Koons (κανείς δεν γούσταρε 
τον Jeff), David Salle, Barbara Kruger, Richard 
Prince κι έπεσε πάνω στο φόρτε του «no wave» ›› 
Πριν από το Sonic Youth τα ονόµατα που έπαιζαν 
για το γκρουπ ήταν: Red Milk, The Arcadians, Male 
Bonding, ενώ µόλις γεννήθηκε η κόρη τους Coco 
(1994) θέλησαν να µετονοµαστούν σε Washing 
Machine αλλά η εταιρεία τους φρίκαρε και τελικά 
το χρησιµοποίησαν ως τίτλο άλµπουµ ›› Η πρώ-
τη φορά που τρόµαξε και ανησύχησε µε τον, συ-
νήθως ήρεµο, Thurston Moore ήταν όταν, στις 
αρχές του κοινού τους βίου, τσαντίστηκε τόσο 
πολύ µε ένα συρραπτικό που δεν δούλευε, ενώ 
προσπαθούσε να καρφιτσώσει το φανζίν «Killer» 
που εξέδιδε, που το εκσφενδόνισε πάνω στο τζά-
µι του παραθύρου και το έσπασε ›› Η συστολή και 
η επιφυλακτικότητα µε τους ανθρώπους οφείλε-
ται στα όσα πέρασε ως παιδί µε τον αδελφό της 
Keller, δεχόµενη όλη την ψυχική και σωµατική βία 
της τρέλας του. 

Kim Gordon
Ένα κορίτσι σε µια µπάντα

Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

e
lectropop τραγουδίστρια,συνθέ-

τρια, ζωγράφος, πολυοργανίστρια. 

Mε αφορμή την κυκλοφορία του 

πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ 

της Στέλ λας Χρονοπούλου με τίτλο 

«Σtella» [κυκλοφορεί σε βινύλιο, cd και 

digital album από την Inner Ear] ζητήσα-

με να μάθουμε 2-3 πράγματα που δεν ξέ-

ρουμε για αυτήν και το ντεμπούτο της…

›› Μεγάλωσα στη Γλυφάδα, αλλά ερχόµα-

σταν πολύ συχνά στο κέντρο µε τους γονείς 

µου. Τώρα πια µένω στο παλιό γραφείο του 

πατέρα µου στο Πεδίον του Άρεως και µου 

αρέσει πολύ. Μου λείπει και η Γλυφάδα, αλ-

λά πάω µια φορά την εβδοµάδα.

›› Μου άρεσε πολύ η µουσική στην Αµερι-

κή τα 50s και 60s. Θα έλεγα πως η δεκαετία 

που µε έχει επηρεάσει περισσότερο είναι 

µια µίξη αυτών µε τα 90s. Ή µάλλον τέλη 

80s µε αρχές 90s. Έχω ακούσει πολύ Queen, 

Nirvana, Michael Jackson, Radiohead.

›› Η ετοιµασία του πρώτου άλµπουµ ήταν 

κάτι που µου πήρε καιρό, ίσως γιατί ήταν η 

πρώτη µου απόπειρα, και χάθηκα πολλές 

φορές είτε γιατί αυτό που ήθελα δεν έβγαι-

νε όπως το ήθελα είτε γιατί ένιωθα πως 

βρισκόµουν σε καταστάσεις που δεν ήθε-

λα. Κάπως έτσι ήταν η εµπειρία µου αλλά 

µε happy end, χάρη στη βοήθεια κάποιων 

ανθρώπων.

›› Στην ηχογράφηση έχεις περισσότερες 

επιλογές και ελέγχεις αυτό που κάνεις, και 

µετά το ακούς. Το live είναι πιο άναρχο και 

αυτό µου αρέσει, γιατί εκεί πραγµατικά δεν 

ελέγχεις τον εαυτό σου, κι αυτό είναι ασύ-

γκριτο µε οποιαδήποτε µουσική εµπειρία.

›› Θέλω να ασχολούµαι αποκλειστικά µε τη 

µουσική και αν αυτό φέρνει καλές συνεργα-

σίες χαίροµαι. Η ανάγκη είναι µία, οι συνερ-

γασίες. Αρκεί να µε χαροποιεί το αποτέλε-

σµα. ∆εν θα µπορούσα να µπω σε κάτι που 

δεν πιστεύω. Με τους Fever Kids θέλουµε 

να κάνουµε άλλη µια κυκλοφορία σε single 

ή και EP. To ψάχνουµε. Με τον Nteibint ετοι-

µάζουµε µια κυκλοφορία πάλι µαζί και την 

περιµένω γιατί µου αρέσει πολύ το συγκε-

κριµένο κοµµάτι.

›› Στις 15 Μαρτίου ξεκινάµε κάποια λάιβ 

από την Πάτρα που µετά µάλλον θα συνε-

χιστούν σε Θεσσαλονίκη, ίσως Λάρισα και 

τέλος Αθήνα, περίπου τέλη Μαρτίου µε αρ-

χές Απριλίου. Όλα αυτά τώρα κανονίζονται, 

oπότε δεν µπορώ να είµαι ακριβής.
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μουσικέσ σκηνές live

AΘΗΝΑΙΔΑ 
Kαστοριάς 34-36
Σάβ. Στέφανος Κορκολής 
«Φάσμα Ασμάτων» και 
Κυρ. σε σόλο πιάνο.

AΚΤΗ ΠEIΡΑΙΩΣ
Πειραιώς 178, Ταύρος 
Πέμ.-Σάβ. Γιάννης Χα-
ρούλης. 
 
ΑΝΟΔΟΣ LIVE STAGE 
Πειραιώς 183, 210 3468100 
Παρ. & Σάβ. «Με το κεφάλι 
ψηλά!» του Ιεροκλή 
Μιχαηλίδη, με τους Λαυ-
ρέντη Μαχαιρίτσα, Πάνο 
Μουζουράκη,  Δημήτρη 
Σταρόβα. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ LIVE 
Ελασιδών 6, Γκάζι, 
210 9014428 
Παρ. Ευρυδίκη. Σάβ. 
Ελένη Τσαλιγοπούλου & 
bogaz musique.

BIOS ΡΟΜΑΝΤΣΟ 
Αναξαγόρα 3-5, 210 
3425335 
26/2: One Leg Mary. 27/2: 
Desert Near The End. 
28/2: Mohammad.

BOTANIKOΣ 
Κασσάνδρας 19, 210 
3473835
27/2: Zωνταντοί Νεκροί. 

28/2: Maraveyas Ilegal.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ

Λεωφ.

Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη, 
210 9315600 
27/2: «Η ζωή μου όλη». Α-
φιέρωμα στον Άκη Πάνου. 
Σάβ. Mανώλης Μητσιάς, 
Μπάμπης Στόκας, Φωτει-
νή Βελεσιώτου, Παυλίνα 
Βουλγαράκη. 3/3: Μίνως 
Θεοχάρης «Eδώ και τώρα». 
 
ΔΙΟΓΕΝΗΣ STUDIO
Λεωφ. Συγγρού & Αμφιθέ-
ας,  210 9425754
Πέμ.-Σάβ. Αντώνης Ρέμος, 
Γιάννης Ζουγανέλης, Με-
λίνα Ασλανίδου. 

ENZΖO DE CUBA 
Αγ. Παρασκευής 72, Περι-
στέρι, 210 5782610 
Πέμ. Νoche Latina - 
Μariela Nelson. Παρ.-Kυρ. 
Pedro Santana.
Club Παρ. Goin’ Through, 
TNS, Τζωρτζίνα Καραχά-
λιου. Κυρ. «El Greco The 
Party». Δευτ. Πέτρος Ίμ-
βριος, Τριαντάφυλλος. Tρ. 
Νοτική Τρίτη. Τετ. «Δύσκο-
λη Νύχτα» με ελληνικά.

FAUST 
Καλαμιώτoυ 11, 210 
3234095
1/3: Dimitri Vassilakis 
Quintet. 4/3: Λόλεκ. 

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, 210 
3800070
27/2: Ηappy Dog Project. 
28/2: Blue Poppies.

FUZZ 
Πειραιώς 209 & Πατρ. 
Ιωακείμ 1, Tαύρος, 210 
3450817
27&28/2: Monika. 

GAGARIN
Λιοσίων 205, 211 4112500
1/3: Asian Dub 
Foundation.

GAZARTE 
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 210 
3460347
28/2: Misia. 
 
HALF NOTE 
Tριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213310
26/2: Depy Sakellariou. 
27/2 - 3/3/2: Πετρολού-
κας Χαλκιάς. Σάβ. & Κυρ. 
Λάμπρος Φισφής. Τετ. Τhe 
Charms. 

ΗΟLLYWOOD STAGE 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 289, 
Άγιος Δημήτριος, 210 
9700418 
28/2: Eλένη Δήμου. Τετ. 
Γιάννης & Γιώργος Μεγα-
λακάκης. 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 
Ιερά Οδός 18-20, 210 
3428272
Παρ & Σάβ. Γιώργος Ντα-
λάρας, Ελένη Βιτάλη, 
Γλυκερία.

ΚΙΤΤΥ CΑΤ
Σταδίου 7, 210 3423560 
27/2: Jenny Wilson.

ΚΟΟΚΟΟ 
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450930 
27/2: Years of the Rabbits. 
1/3: Seasons A.C.

ΚΥΤΤΑΡΟ
Hπείρου 48 & Αχαρνών, 
210 8224134
27/2: Earth, Universe217. 
28/2: Mωρά στη Φωτιά.  

PASSPORT 
Kαραΐσκου 119, Πειραιάς, 
210 4296401
Παρ. Μίλτος Πασχαλίδης. 
Σάβ. Φοίβος Δεληβοριάς. 

SECOND SKIN
Δαμοκλέους 8, Γκάζι 
28/2: «Venus In Furs»: 
Skinnyredhead, 
Tina Gourzi , Jasmin 
Kalathaki//Red Room: 
Rope Studies Bondage 
Floorwork. Djs: George 
Fakinos & Rammlied. Τετ. 
Κaraoke Night.

SIX DOGS 
Aβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210510
26/2: Black Hat Bones. 
27/2: Zebra Tracks. 28/2: 
Sugahspank! & the Swing 
Shoes. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
210 9226975 
Kεντρική Σκηνή  Παρ. & 
Σάβ. Σωκράτης Μάλαμας. 
Club  Πέμ. Στάθης Δρογώ-
σης & Ηλίας Βαμβακού-
σης. Παρ. Ματούλα Ζαμά-
νη. Σάβ. Ηοuse Band. 1/3: 
Βlues Project. Plus. 26/2: 
Σωτήρης Καστάνης. Παρ. 
Μαρίζα Ρίζου. Σάβ. Έλλη 
Πασπαλά,  Vassilikos. 

TIN PAN ALLEY 
Τουρναβίτου 6, Πλ. Ασω-
μάτων, 210 3210158 
28/2: Blues Wire. Παρ. 
Σίλας Σεραφείμ. 

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 
AMAΞΟΣΤΟΙΧΙΑ - ΘΕΑΤΡΟ ΤΟ 
ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ 
Λεωφ. Κωνσταντινουπό-
λεως, Σταθμός Ρουφ, 210 
5298922 
Πέμ. Cosmic Filters με 
μπλουζ στο Αντίσκηνο της 
αποβάθρας. Παρ. Paris-
Instanbul με την Αθηνά 
Ρούτση. Σάβ. Μάρκος Πα-
πασηφάκις & Jazz Express 
στο μουσικό βαγόνι Οrient 
Express. 1/3: Mηνάς Αλε-
ξιάδης & Friends.  
 
ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, 210 3217917
27/2: Aλεξάνδρα Κόνιακ. 
28/2: Idra Kayne.  

ΙΔΡΥΜΑ  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 
3418550
Πέμ. (20.00), Παρ. & Σάβ. 
(21.00) Σταμάτης Κραου-
νάκης & Σπείρα Σπείρα.  

 MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
210 7282000
26/2: «Έρωτας - Θάνατος: 
από τον Μιχαήλ Άγγελο 
στον Φεντερίκο Γκαρθία 
Λόρκα». 27&28/2, 1/3: 
«Alexander the Great». 
27/2: KOA. 26&28/2, 3/3: 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη, 
«Μυστικό τοπίο». 28/2& 
1/3: «Σοπενιάδα». 4/3: «Tυ-
μπανοκρουσίες». ●

Juliette Greco
MADE IN FRANCE  
Η Juliette Gréco ξεκινά την αποχαιρετιστήρια 
περιοδεία της με τον τίτλο «Merci» με πρώτο 
σταθμό της την Αθήνα. Ταυτίστηκε με το κίνη-
μα των υπαρξιστών και αναδείχθηκε σύμβολο 
για τη μεταπολεμική γαλλική τέχνη και δια-
νόηση. Σύντροφος του Miles Davis, σύζυγος 
του Μισέλ Πικολί, αγαπημένη του Σαρτρ, φίλη 
του Μπόρις Βιάν και του Ζαν Κοκτό. Ο Σαρτρ 
είπε κάποτε πως «η Gréco είχε εκατομμύρια 
ποιήματα στη φωνή της». Ο Gerard Jouannest 
συνοδεύει την Juliette Greco στο πιάνο και ο 
Jean-Louis Matinier στο ακορντεόν.

ΠΑΛΛΑΣ, Βουκουρεστίου 5, 210 3213100. Έναρ-
ξη: 20.00. Είσοδος €18-80. Προπώληση: 211 
1000365 & στο www.ticket365.gr. Την 1/3.
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CLUBBING

Ο Δημήτρης Σκύλλας είναι ένας νεαρός 
συνθέτης σύγχρονης κλασικής μουσικής, 
που ζει μόνιμα στο Λονδίνο. Ο Δημήτρης 
βρέθηκε την προηγούμενη βδομάδα στην 
Αθήνα και παρουσίασε δουλειά του στη 
«Στέγη Γραμμάτων κα Τεχνών», στο πλαίσιο 
επιστημονικού - καλλιτεχνικού συνεδρίου 
για τη Μεσόγειο. Ο ίδιος αποθεώθηκε. Τον 
βρήκαμε, μας μίλησε... 

Τι ήταν το συνέδριο για τη Μεσόγειο; Το 
συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε το πανεπι-
στήµιο «Paris VIII» σε συνεργασία µε τη «Στέ-
γη Γραµµάτων και Τεχνών», είχε ως στόχο να 
φέρει σε επαφή µουσικολόγους και συνθέτες 
από τις χώρες της Μεσογείου, και όλοι µαζί να 
συζητήσουµε πάνω στο θέµα του χρόνου, του 
χώρου και της µουσικής παράδοσης. Ήταν µια 
άψογη διοργάνωση στην οποία ο κάθε ένας 
ξεχωριστά είχε τη δυνατότητα να ακούσει, να 
µάθει και να συζητήσει πάνω στα θέµατα και 
τους µουσικούς προβληµατισµούς που τον 
αφορούν. Το ότι το συνέδριο έκλεισε µε µία 
µεγάλη συναυλία, µας έδωσε τη δυνατότητα 
να κατανοήσουµε σε µεγαλύτερο βάθος τη 
δουλειά των συναδέλφων µας. 

Τι παρουσίασες; Από τη µία παίχτηκε ζωντα-
νά το έργο µου «GriefGestures» για εννιά όρ-
γανα, από την άλλη µου δόθηκε η ευκαιρία 
να µιλήσω για αυτό. Το συναυλιακό µέρος ή-
ταν µια καταπληκτική εµπειρία, που ήρθε σαν 
φυσιολογική συνέχεια από τη θετική ψυχο-
λογική µου προετοιµασία στις πρόβες. Είναι 

υπέροχο το να έχεις στη διάθεσή σου όλους 
αυτούς τους εξαιρετικούς µουσικούς σε έναν 
τόσο σηµαντικό χώρο συναυλιών. 

Μίλησέ μας για τους συνεργάτες σου στη 
συναυλία. Το «KyklosEnsemble» είναι ένας 
πυρήνας µουσικού οξυγόνου για τη χώρα 
µας. Λόγω του καλλιτεχνικού διευθυν τή 
Γιώργου Κουµεντάκη –στον οποίον, όπως α-
νακοίνωσα και στο συνέδριο, αφιέρωσα την 
εκτέλεση του έργου µου– µπόρεσα να έρθω 
σε επαφή µε το σύνολο και να γίνω αυτό που 
λέµε composerinresidence: έχουµε δηλαδή 
µια τακτική επαφή και όταν µας δίνεται η ευ-
καιρία συνεργαζόµαστε. Αυτό που µου έκανε 
περισσότερο εντύπωση, εκτός βέβαια από τη 
µουσική τους αρτιότητα, είναι το ήθος τους. 
Είναι πραγµατικά ενθαρρυντικό, ιδιαίτερα ό-
ταν είσαι νέος δηµιουργός, να συναναστρέ-
φεσαι µε µουσικούς οι οποίοι αντιµετωπίζουν 
τη δουλειά σου µε απόλυτο σεβασµό. 

 Έχεις επιλέξει να ζεις και να συνθέτεις στο 
εξωτερικό. Τι πλεονεκτήματα και τι μειο-
νεκτήματα έχει αυτό για ένα νέο δημιουρ-
γό, όπως εσύ; ∆εν ξέρω αν η λέξη «επιλογή» 
είναι η πιο σωστή. Μετακόµισα στο Λονδίνο 
το 2005 και, τελειώνοντας τις σπουδές µου, 
συνέχισα να µένω εκεί. Το Λονδίνο µπορεί να 
θεωρηθεί η µητρόπολη της Ευρώπης. Αυτό 
κρύβει χαρές, εκπλήξεις αλλά και δυσκολί-
ες. Βρίσκοµαι στην αρχή της επαγγελµατι-

κής µου πορείας και θα ήταν άδικο να κρίνω 
αυτήν την πόλη χωρίς να έχω διανύσει µια 
ακόµα µακρότερη και πιο επαρκή χρονική πε-
ρίοδο εκεί, ώστε να καταλάβω ουσιαστικά αν 
µου ταιριάζει καλλιτεχνικά. Όταν όµως ζεις 
σε µια ξένη χώρα πρέπει κατά κάποιον τρόπο 
να διχαστείς µεταξύ αυτής της χώρας και του 
τόπου σου, και αυτό είτε θα φέρει θετικά απο-
τελέσµατα είτε θα χάσεις τη δηµιουργική σου 
ταυτότητα. Με άλλα λόγια, υπάρχεις σε (του-
λάχιστον) δύο γεωγραφικές και πνευµατικές 
διαστάσεις και δεν µπορείς να πεις πλέον µε 
σιγουριά το τι σηµαίνει «πραγµατικότητα».

Πώς θα έκρινες την κατάσταση στο πεδίο 
της σοβαρής πρωτοποριακής μουσικής 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό; Είναι αλή-
θεια ότι µε ενδιαφέρει αφάνταστα η καλλι-
τεχνική δράση στην Ελλάδα. Το να είσαι συν-
θέτης σύγχρονης κλασικής µουσικής είναι 
κάτι δύσκολο. Το κοινό επιλέγει πιο εύκολα 
να παρακολουθήσει µια σύγχρονη θεατρι-
κή παράσταση ή µια παράσταση σύγχρονου 
χορού, και αυτό έχει να κάνει κυρίως µε την 
αίσθηση της όρασης, την κατανόηση και τις 
έννοιες. Η δικιά µας τέχνη είναι απόλυτα άµε-
ση αλλά και ιδιαίτερα «κλειστή», γιατί  πρέπει 
να καταλάβει κανείς τον τρόπο σκέψης µας 
µόνο µέσω του ήχου. ∆εν θα αρνηθώ όµως 
πως κατά µια έννοια αυτό µε γοητεύει και µε 
κάνει να προσπαθώ ακόµα περισσότερο να 
επικοινωνήσω αυτό που κάνω. Έχουµε την 
εντύπωση πως στο εξωτερικό είναι πάντα 
όλα καλύτερα, αλλά θα ήθελα να πω το εξής: 
προτιµώ το ελληνικό κοινό λόγω της αµεσό-
τητάς του.

»¶Æ°¥Ë ΛΟΝ¢ΙΝΟΥ ΚΑΙ Α£ΗΝΑΣ
Ο 27χρονος συνθέτης ∆ηµήτρης Σκύλλας στη «Στέγη» 

Του  ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΥΣΣΑ

Όλη η συνεντευξη στο  site

www.athens voice.gr

»¸ Ì°ª¶¹ª

ÆÃÁ  ¹¶ÄÃ ¦ÃÁÃ ÆÃË 
¡¹¿Ä¡ÃË ÌÄÃÁ° »¶ Æ¸ 

¤¶Á° ¦¤°Æ¿ÁÃª
Μια βραδιά παρουσίασης του εξαι-
ρετικού άλμπουμ «Ιερός πόνος» του 

Γιώργου Χρονά, ποιητή και εκδότη του 
λογοτεχνικού περιοδικού και των εκδό-

σεων Οδός Πανός, με την πρωτοπόρα 
συνθέτη της ηλεκτρονικής μουσική 

Λένα Πλάτωνος στο Ρυθμός Stage. Κα-
λεσμένoι τους η Δήμητρα Γαλάνη και ο 
Παντελής Θεοχαρίδης σε ενορχηστρώ-

σεις της Πλάτωνος και του Στέργιου 
Τσιρλιάγκου με opening act τις τζαζ 

προσεγγίσεις «9 Πορτραίτα της Λένας» 
του συνθέτη Σπύρου Μάνεση.

 
Ρυθμός Stage, Μαρίνου Αντύπα 38, 
Ηλιούπολη,  210 9750060. Έναρξη 

22.00. Στις 27/2

ANDREW WEATHERALL 
Έρχεται να στοιχειώσει 

την Αθήνα

Η Lurid Music προσκαλεί το μυθικό 
παραγωγό και DJ του λονδρέζικου 
underground Αndrew Weatherall. Παρα-
γωγός του «Screamadelica» των Primal 
Scream, διαμορφωτής του εμμονικού 
ηλεκτρονικού rock, μέλος των neo-noir 
σχηματισμών Sabres of Paradise και Two 
Lone Swordsmen, δημιουργικός remixer. 
Μαζί του στα decks οι ιδιοκτήτες του 
label της Lurid Music, Alex Hobson και 
Kasseta Records, καθώς και ο resident DJ 
του six d.o.g.s, Chevy. 
six d.o.g.s Έναρξη: 00.00. Eίσοδος €12  
προπώληση, €15 ταμείο. Προπώληση 
http://www.viva.gr/tickets/music/six-
dogs/andrew-weatherall. Στις 28/2.
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θέατρο Της Καλλιστώ Γούναρη

Φ
ώ

τ
ο

: α
ν

τ
ώ

ν
ια

 Κ
α

ν
τα

Τα πρώτα λεπτά αισθάνεσαι 

κάπως μουδιασμένος. Η ατμό-

σφαιρα είναι καθηλωτική. Ένα 

έργο αποσπασματικό, μια παρά-

σταση καθ'  όλα αφαιρετική, μια 

υπαρξιακή δοκιμασία. Από τη μία 

επιστρατεύεις τη διερευνητική 

σου ικανότητα, από την άλλη το 

συναίσθημα καθεαυτό ξεσηκώ-

νεται τσιγκλώντας a posteriori α-

νησυχίες σε καταστολή. Ο θεατής 

μετέχει. Αν το έργο απευθύνεται 

στο θυμικό ή στο λογικό δεν είναι 

θέμα. Θα περάσει και από τα δύο. 

Το ανολοκλήρωτο και αινιγματι-

κό κείμενο του Μπίχνερ, από το 

1836, έρχεται στο σήμερα και με 

κάποιο τρόπο μπροστά σου γί-

νονται όλα ξεκάθαρα, απτά, δικά 

σου. Από το «Bόυτσεκ» θα φύγεις 

με γρατσουνιές. 

Μ
έσα σε αυτό το θέατρο υ-

πάρχει τόσο πολύ ταλέντο 

που γεμίζει το κάθε κυβικό 

εκατοστό του χώρου. Κά-

τω από το μαχαίρι που αιωρείται, 

οι τέσσερις ηθοποιοί φλέγονται, 

τα δίνουν όλα. Σχεδόν ακούς τους 

χτύπους της καρδιάς τους, το τρί-

ξιμο των δαχτύλων τους. Η ομάδα 

«Σημείο Μηδέν» με απόλυτο συγ-

χρονισμό παίζει το «Bόυτσεκ» σε 

σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου και 

αξίζει την προσοχή μας. Μιλήσαμε 

με τους 4 ηθοποιούς.

Πώς ερμηνεύετε την πρόκληση 

του έργου; 

Δαυίδ Μαλτέζε - Μελέτης Ηλίας 

Σ'  αυτή τη δύσκολη περίοδο που 

διανύουμε η βαρύτητα και η δια-

χρονικότητα των κλασικών κειμέ-

νων σού δίνει τη δυνατότητα να 

ανακαλύψεις νέους δρόμους που 

σε καθοδηγούν σε ένα δύσκολο 

αλλά λυτρωτικό μονοπάτι. Το ίδιο 

το κείμενο σε καλεί να αφουγκρα-

στείς την ανάγκη της εποχής και 

να ακολουθήσεις την ουσία της. 

Η αναμέτρηση αυτή σε κάνει να 

ξαναβρίσκεις τη δύναμη και την 

όρεξη για τη φύση της δουλειάς 

μας, που δεν είναι αυτονόητη στις 

συνθήκες που επικρατούν στην 

εποχή μας και αυτό είναι ίσως το 

μεγαλύτερο κέρδος. 

Αυτό που συμβαίνει επί 

σκηνής ± ενέργεια, κίνηση, 

φωνή, μουσική, συναί-

σθημα±  μοιάζει μάλλον 

με κατάθεση ψυχής.  Ό-

ταν σβήνουν τα φώτα της 

παράστασης τι γίνεται;     

Ελεάνα Γεωργούλη Για τον ηθο-

ποιό υπάρχουν μέρες περισσό-

τερο ή λιγότερο δύσκολες¼  Τις 

δύσκολες μέρες το υλικό σου α-

ντιστέκεται και εσύ πρέπει να το 

κυνηγήσεις, να το αιχμαλωτίσεις 

και να το κάνεις δικό σου. Τις λι-

γότερο δύσκολες μέρες, το υλικό 

σου παραδίδεται γυμνό, όπως 

η γυναίκα στον εραστή της, και 

τότε πρέπει εσύ να κολυμπήσεις 

μέσα του χορταστικά, χωρίς να 

πνιγείς αλλά κρατώντας πάντα 

τον έλεγχο. Και στις δύο περιπτώ-

σεις ο δεξιοτέχνης ηθοποιός ± και 

στο θέατρο που κάνουμε η δεξι-

οτεχνία απαιτείται±  ξέρει πώς να 

κινητοποιήσει όχι μόνο τους μυς 

ή τη φωνή του, αλλά και κάθε του 

όργανο. Η καρδιά χτυπά διαφορε-

τικά, οι βλεννογόνοι λειτουργούν 

διαφορετικά, τα επινεφρίδια λει-

τουργούν διαφορετικά, το στο-

μάχι, οι πνεύμονες. Ό,τι συντελεί-

ται πάνω στη σκηνή κεντρίζει το 

νευρικό σύστημα στο έπακρο α-

νεξάρτητα από τη δύσκολη ή την 

πιο δύσκολη μέρα (έχω καταλήξει 

πως εύκολες μέρες δεν υπάρ-

χουν¼ ). Η σκηνή είναι αρένα και 

όταν είσαι εκεί πάνω παραδίδεσαι 

στην τελετουργία του σανιδιού, 

που σε υπερβαίνει. Όταν σβή-

νουν τα φώτα είσαι στον απόηχο 

του μουρμουρητού του ρόλου, 

αλλά ξανά μόνος με τον εαυτό 

σου. Κάποιες φορές είναι ανακου-

φιστικό να επιστρέφεις σε σένα 

και κάποιες άλλες φυλακή, θες να 

αποδράσεις και να ξαναχωρέσεις 

τα μεγάλα πάθη του θεάτρου¼

Παρότι απουσιάζουν τα σκηνι-

κά η ατμόσφαιρα είναι υποβλη-

τική, δίνετε το στίγμα του χρό-

νου και του τόπου του έργου. 

Δέσποινα Χατζηπαυλίδου Το ίδιο 

το κείμενο του «Βόυτσεκ» με την 

αποσπασματικότητά του και με 

τα θραύσματα εικόνων και λόγου 

που περιέχει μας δείχνει το δρόμο 

για μια αφαίρεση. Το διαχρονικό 

πρόσωπο του Βόυτσεκ δεν ανή-

κει σε μια εποχή ή σε έναν τόπο 

και αυτό θέλουμε να το δείξουμε. 

Αφαιρούμε από τη σκηνή κάθε τι 

που θα αποσπούσε την προσοχή 

του θεατή από το γεγονός της ύ-

παρξης του Βόυτσεκ και έτσι το 

μήνυμα ότι είμαστε κι εμείς μέρος 

του Βόυτσεκ ή γνωρίζουμε κά-

ποιον Βόυτσεκ ή μετέχουμε στο 

ασφυκτικό περιβάλλον του Βό-

υτσεκ ή δεν κάνουμε κάτι για να 

μην υπάρχουν Βόυτσεκ, φτάνει 

καθαρό στο θεατή. Ένας ξύλινος 

διάδρομος, ένα μαχαίρι, το σκοινί, 

η πέτρα. Το αυτοσχέδιο μουσικό 

όργανο που κρατά ο αρχιτυμπα-

νιστής δίνει με τους τόνους του το 

απαραίτητο «χρώμα», ενοποιεί το 

χώρο και εκτοξεύει τα πρόσωπα 

στο χρόνο. A
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Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο site

www.athens voice.gr

εποχή μας και αυτό είναι ίσως το 

μεγαλύτερο κέρδος. 

Αυτό που συμβαίνει επί 

σκηνής ± ενέργεια, κίνηση, 

ταν σβήνουν τα φώτα της 

παράστασης τι γίνεται;     

Ελεάνα Γεωργούλη

ποιό υπάρχουν μέρες περισσό

I N F O
«Βόυτσεκ»  

του Γκέοργκ Μπύχνερ (τε-

λευταίες παραστάσεις) 

Θέατρο αττισ - νέος Χώρος, λεω-

νίδου 12  (πλησίον μετρό Μεταξουρ-

γείο), Παρ.&σάβ. στις 21.15, Κυρ. στις 

19.15, μέχρι 8 Μαρτίου. Κράτηση θέσε-

ων: 210 3225207 & 6942 841714
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θέατρο Της Εύησ Προύσαλη

Κανίβαλος ή Η ανείπωτη ιστορία 
ενός οικονομικού δολοφόνου
Ένας αυτοδίδακτος «γιατρός» που εκλαμβά-
νει τη ζωή «ως ασθένεια» ενώ θεωρεί ότι ο 
ορθολογισμός επιλύει κάθε πρόβλημα, ένας 
αλλόκοτος μπάρμαν που θέλει επειγόντως 
απογόνους κι η γυναίκα του, η οποία μετέχει 
στην Ένωση για την πάταξη του «οργανωμένου 
εγκλήματος», ένας υπουργός ο οποίος εφευρί-
σκει «έξυπνους» τρόπους για να γεμίσει το τα-
μείο του κράτους, ένας ελεγκτής του ΣΔΟΕ που 
φορολογεί κάθε τι ζωντανό, ένα κοριτσάκι και 
ο πατέρα της που ζητιανεύουν, συναντιούνται 
σ’ ένα μπαρ. Η απροσδόκητη εμφάνιση ενός 
«κανίβαλου» ταράζει τη γαλήνη της ετερόκλη-
της αυτής παρέας, ενώ η συνάντηση μαζί του 
αποβαίνει μοιραία για έναν εξ αυτών. Οι συν-
δαιτυμόνες αναστατώνονται. Κατορθώνουν ό-
μως να «προσαρμοστούν» στη νέα κατάσταση, 
μέχρι την επόμενη εμφάνιση του… κανίβαλου.
Πρόκειται για ένα θεατρικό κείμενο (Δ. Ζου-
γκός, συγγραφέας) που συγγενεύει εξ αίματος 
με το θέατρο του παραλόγου και τον υπερρεα-
λισμό, χωρίς όμως να καταφεύγει στη μίμηση. 
Αφομοιώνει λειτουργικά και αποτελεσματικά 
τη σαρκαστική κοινωνική σάτιρα του Ιονέσκο, 
την ειρωνική πινελιά του Βιτράκ αλλά και την 
ευφάνταστη έμπνευση του Σουίφτ κ.ά. Η δρα-
ματουργία του εσωτερικώς συνεπής, πράγμα 
δύσκολο για ένα θεατρικό κείμενο του παραλό-
γου, ο μύθος του ευσύνοπτος και περιεκτικός, 
η αλληγορία του ευφυώς σημαίνουσα. Ο λόγος 
«ορθολογικός» μέσα στην ανοικείωση των κα-
ταστάσεων, με χιούμορ και στοχασμό σε  ισορ-
ροπημένες δόσεις. Ένα σημαντικό θεατρικό 
έργο, από έναν Έλληνα συγγραφέα που αξίζει 
να παρακολουθήσουμε.
Η σκηνοθεσία (αύγ. ρεμούνδος) αναδεικνύει 
και εμπλουτίζει το κείμενο με τις αναπαραστα-
τικές της επιλογές, εντείνει τη δυναμική του 
λόγου και επιτείνει το διφορούμενο των κα-
ταστάσεων. Εγγράφει ένα «νέο» κείμενο στο 
υπάρχον. Εμπνευσμένη, καθώς υπερνικά και 
το σκόπελο της μικρής σκηνής. Τα σκηνικά (τ. 
αβδελοπούλου), ιδίως οι πίνακες/τρόπαια, 
υποδεικνύουν τη στείρα ματαιοδοξία του μι-
κροαστισμού και ο φωτισμός (αν. ρεμούνδου) 
υπαινίσσεται διακριτικά. Ο θίασος (Γ. αγγελό-
πουλος, Άρτ. Γρύμπλα, σ. Πανάγου, αλκ. στα-
θάτου) με την υποκριτική του ομοιογένεια εμ-
ψυχώνει το εγχείρημα. Ξεχωρίζουν η Ελένη 
τυρέα (Μέλχιοτ) και ο Αυγ. Ρεμούνδος (Κλαρόν) 
για την αριστοτεχνική τους ερμηνεία. 
Μια παράσταση καίριου πολιτικού σχολια-
σμού πάνω στην αλλοτρίωση της σύγχρονης 
ελληνικής, και όχι μόνο, παγκοσμιοποιημένης 
κοινωνίας, υπό τον πέπλο της υπερρεαλιστι-
κής σάτιρας. 

Ελάτε σε μας για έναν καφέ
Τρεις γεροντοκόρες αδερφές υποδέχονται στο 
σπίτι τους έναν ώριμο άντρα, με το πρόσχη-
μα να τους βοηθήσει σε κάποια φορολογικά 
ζητήματα. Η σεξουαλική τους στέρηση αλλά 
και η ανελευθερία των πουριτανικών τους κα-
ταβολών τις καθιστά εύκολη λεία στην αδη-
φάγο «όρεξη» του διεστραμμένου φασίστα 
Παροντσίνι. Νυμφεύεται τη μία εξ αυτών αλλά 
κυριαρχεί πάνω σε όλες, μέχρι του σημείου να 
τις εξαθλιώσει. 
Το κείμενο, διασκευή της νουβέλας του Πιέ-
ρο Κιάρα «La spartizione» (1964) και της ται-
νίας «Venga a prendere il caffe da moi» (1970), 
καταδεικνύει με χιούμορ και καυστική σάτιρα 
πώς μία πρόσκληση σε… καφέ μπορεί να ο-
δηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα για τους 
οικοδεσπότες. Πώς ο γενναίος στρατιώτης και 
θρησκευόμενος, δημόσιος υπάλληλος υποθη-
κοφυλακείου κρύβει μέσα του έναν αδίστακτο, 
βίαιο και καταπιεστικό φαλλοκράτη. Πώς η πο-
λιτική ιδεολογία, εν προκειμένω ο φασισμός, 
εισδύει ανεπαισθήτως και αδιόρατα στην κάθε 
οικογενειακή εστία, διαρρηγνύει τον ιστό της, 
ανατρέπει την ούτως ή άλλως διαταραγμένη 
συνοχή της και τελικώς καταστρέφει εκ βά-
θρων τη σύνθεσή της. Η αποσαθρωμένη ιταλι-
κή οικογένεια των αρχών του ’30 γίνεται ο στί-
βος όπου η αθωότητα και η αφέλεια πέφτουν 
θύματα του παμφάγου και αποφασισμένου για 
κυριαρχία φασιστικού «ιδεώδους», με δούρειο 
ίππο την ανικανοποίητη σεξουαλικότητα.

Ο Β. νικολαΐδης (σκη-
νοθεσία) αξιοποιεί αρι-
στοτεχνικά και με πύ-
κνωση του παραστασι-
ακού χρόνου το μύθο, 
σε σκηνικές εικόνες 
σκωπτικής αντιπαρά-
θεσης, άψογου ρυθμού 

και συμμετρίας, σαν να ήταν μουσικές παρτιτού-
ρες. Εκμεταλλεύεται τις κόγχες και τις κρυφές 
γωνίες της σκηνής για να υποφωτίσει (απ. τσα-
τσάκος) με μαεστρία τις σκηνικές του φιγούρες. 
Η άρτια χορογραφημένη κινησιολογία (Κική Σε-
λιώτη) σε συνδυασμό με τις μουσικές επιλογές, 
την ευκινησία των ηθοποιών και τη σκηνοθετική 
καθοδήγηση ολοκληρώνουν τη σκηνική σύν-
θεση με την αρτιότητα ενός ποιήματος. Απο-
λαυστικές όλες οι ερμηνείες (Θ. Κουρλαμπάς, 
Θ. σιάρκου, Μ. Καρακίτσου, Ευγ. Μαραγκού, 
Γ. σκυριανός, στ. Χατζημιχελάκη), με λιτότητα, 
απλότητα και μεστή δεξιοτεχνία, συνομιλούν 
σκηνικά με αξιομνημόνευτη συνέπεια.
«Νομίζω πως η συνάντησή μας δεν ήταν… τυχαία» 
λέει η Ταρσίλα, στο τέλος του έργου. Επισημαί-
νοντας πως η συνάντηση με το φασισμό δεν 
είναι ποτέ… τυχαία. ●

Κωμωδία και… πολιτική
Δύο σε ένα;
Δύο πολύ καλές κωμωδίες παίζονται σε αθηναϊκές σκηνές 
και αποδεικνύουν πως η πολιτική βρίσκεται παντού, πίσω απ’ όλα 
τα κοινωνικά και διανθρώπινα φαινόμενα.

Κανίβαλος, Vault , 
Μελενίκου 26,  
Βοτανικός, 213 0356472, 
6945 993870 
Ελάτε σε μιας για έναν 
καφέ, Φούρνος,  
Μαυρομιχάλη 168,  
Εξάρχεια, 210 6460748
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>>> O Κιάνου Ριβς 
είναι ένας πρώην 

πληρωμένος  δο-
λοφόνος για τη 
ρώσ ι κ η μαφία, 
π ου  ό μ ω ς  έ χ ε ι 
αφήσει πίσω το 

παρελθόν του στο 
«John Wick» *½  

των Ντέιβιν τ Λιτς, 
Τσαντ Σταχέλσκι. Μόνο 

που το παρελθόν όχι μόνο θα 
έρθει να τον συναντήσει, αλλά θα του σκοτώσει 
και το σκύλο, και τότε ποιος είδε τον Κιάνου και 
δεν τον φοβήθηκε, σε αυτό το στιλιζαρισμένο 
αλλά απόλυτα προβλέψιμο και κούφιο θρίλερ. 

>>> Δυο μικρά αρκουδάκια που μεγαλώνουν με 
τους γονείς τους στην Αλάσκα, θα πάρουν μια 
σειρά από χρήσιμα μαθήματα στον πρώτο χρόνο 
της ζωής τους στο ντοκιμαντέρ των των Άλιστερ 
Φόδεργκιλ και Κιθ Σόλεϊ «Αρκούδες»(Bears)

>>> Στο Ντοκιμαντέρ των Άγγελου Κοβότσου 
και Καλλιόπης Λεγάκη «Καιρός για ήρωες», ο 
Ροβήρος Μανθούλης συναντά το δημοσιογράφο 
Ηλία Δημητρακόπουλο, έναν άνθρωπο που α-
γωνίστηκε για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, 
αρθογράφησε ενάντια στη Χούντας και πάλεψε 
για την αλήθεια στο σκάνδαλο Watergate.  

cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Πάνε και τα Όσκαρ...του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

-Αυτό 

στο πρόσωπό 

του είναι σβάστικα; 

-Όχι, είναι ένα αρχαίο 

ινδουιστικό σύμβολο που 

σημαίνει Çόλα καλάÈ.

(Ναι, το ÇΈμφυτο ελάττωμαÈ 

έχει ακόμη και  

νεοναζί!)

 

Έμφυτο ελάττωμα (inherent vice) ***
ΣκηΝοθεΣία: Πολ Τόμας Άντερσον

ΠαίζουΝ: Χοακίν Φίνιξ, Τζος Μπρόλιν, Όουεν 

Γουίλσον, Ρις Γουίδερσπουν, Μπενίσιο 

Ντελ Τόρο

Ένας τριπαρισμένος ντετέκτιβ στην Κα-
λιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του ’60 
αναλαμβάνει να βοηθήσει μια πρώην 
ερωμένη του της οποίας ο νυν φίλος είναι 
αντιμέτωπος με την πλεκτάνη της γυναί-
κας του και του εραστή της.

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του 
Τόμας Πίντσον, η καινούργια ταινία 
του Πολ Τόμας Άντεροσον έχει όλη 
την πολυπλοκότητα και τη γοητεία ε-
νός σύνθετου χορταστικού φιλμ, αλ-
λά όχι και τη βαρύτητα που έχει για 
παράδειγμα η προηγούμενη δουλειά 

του «The Master». Μπορεί το όνομα 
του Πίντσον να συνοδεύεται δικαίως 
από ένα επιφώνημα θαυμασμού από 
τους αναγνώστες του (ή μη), αλλά το 
« Έμφυτο ελάττωμα» μοιάζει να έχει 
μια... έμφυτη «ελαφρότητα», κάτι 
που ήταν πιθανότατα και αυτό που έ-
κανε τον Άντερσον να προσεγγίσει το 
λογοτεχνικό σύμπαν ενός δημιουρ-
γού που έχει τη φήμη του κινηματο-
γραφικά «απροσπέλαστου». Η ταινία 
που παραδίδει, παραμένει πιστή στο 
αρχικό υλικό και σε βυθίζει σχεδόν 
από το πρώτο πλάνο σε έναν κόσμο 
που μοιάζει με αληθινό τριπ σε μια 
εποχή, σε χαρακτήρες και συμβάντα 
που μπολιάζουν την πραγματικότη-
τα με ένα αλλόκοτο χιούμορ και α-
πογειώνονται στο σουρεαλισμό. Δεν 
μπορείς να αμφισβητήσεις τη μαε-
στρία του Άντερσον, την αφοσίωση 
των ηθοποιών του, τη γοητευτική α-
τμόσφαιρα και το γεγονός ότι το φιλμ 
χτίζει το δικό του κόσμο στις παρυ-
φές μιας αναγνωρίσιμης πραγματι-
κότητας. Εντούτοις δεν απογειώνεται 
ποτέ στα ύψη που ο Άντερσον σε έχει 
συνηθίσει, σε αφήνει ελαφρώς απο-
προσανατολισμένο και αναμφίβολα 
όχι όσο ικανοποιημένο θα περίμενες. 
Πιθανότατα και λόγω των προσδοκι-
ών σου...

criticÕs CHOICE

Επιχείρηση Μαύρη 
Θάλασσα (Black Sea)***

ΣκηΝοθεΣία: Κέβιν  

Μακντόναλντ

ΠαίζουΝ: Τζουντ Λο, 

Σκουτ Μακνέρι,  

Μπεν Μέντελσον

Μια ομάδα από αταίρια-
στους άντρες δοκιμάζουν 

να βρουν ένα βυθισμένο 
υποβρύχιο που περιέχει το χρυ-

σάφι των Ναζί στο βυθό της Μαύρης Θάλασσας. 

Το εσωτερικό ενός υποβρυχίου μοιάζει ως το ιδανικό 
σκηνικό για μια τεταμένη ταινία, αφού η κλειστοφο-
βική του ατμόσφαιρα, η συνεχής παρουσία του κιν-
δύνου και η ψυχολογία των ανθρώπων που το επαν-
δρώνουν δίνουν όλες τις αφορμές για αγωνία. Και 
το φιλμ του Κέβιν Μακντόναλντ τις εκμεταλλεύεται 
όλες με τον καλύτερο τρόπο για να στήσει μια ταινία 
που μπορεί να μην είναι ακριβώς απρόβλεπτη, αλλά 
αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από την απόλαυση που σου 
δίνει η θέασή της. Το «Επιχείρηση Μαύρη Θάλασσα» 
έχει κάτι το παλιομοδίτικο και κλασικό στον τρόπο 
που τοποθετεί τα στοιχεία που χτίζουν την πλοκή 
και την αγωνία, στον τρόπο που σκιαγραφεί τους χα-
ρακτήρες και ορίζει τους ήρωες και τους αντιήρωες. 
Και ξέρει πώς να κορυφώσει την ιστορία της με τον 
καλύτερο τρόπο παραδίδοντας με το παραπάνω όσα 
είχε υποσχεθεί. 

Cake**
ΣκηΝοθεΣία: Ντάνιελ Μπαρνζ

ΠαίζουΝ: Τζένιφερ  

Άνιστον, Άνα Κέντρικ, 

Σαμ Γουόρθινγκτον

Μια γεμάτη οργή γυ-
ναίκα που υποφέρει 

από χρόνιο σωματικό 
και ψυχολογικό πόνο με-

τά το ατύχημα που στέρησε 
τη ζωή του γιου της, θα δει μια 

αχτίδα ελπίδας μετά την αυτοκτονία μιας γυναίκας που 
ελάχιστα γνώριζε. 

Η ταινία που έφερε την Τζένιφερ Άνιστον υποψήφια 
στις Χρυσές Σφαίρες και την έκανε να κουβεντιάζε-
ται ως πιθανή υποψήφια για Όσκαρ, έχει όλα εκείνα 
τα στοιχεία που θα μπορούσαν όντως να τη φέρουν 
ως εκεί: στοιχεία όπως άκρατος συναισθηματισμός, 
πλημμύρα από «θετικά» «ανθρώπινα» συναισθή-
ματα, με μια δόση από πικρία που όμως φυσικά δι-
καιολογείται από τις δοκιμασίες της ηρωίδας. Στην 
πραγματικότητα η ταινία είναι φτιαγμένη όπως και το 
γλυκό του τίτλου της με «συνταγή», με μια σειρά από 
υλικά που στοχεύουν να πατήσουν τα κουμπιά του 
θυμικού σου. Η Τζένιφερ Άνιστον είναι φυσικά καλή 
στο ρόλο της, αλλά αντίθετα απ’ όσο ίσως θα ήθελε να 
πιστεύει δεν είναι τόσο απαιτητικός ή δύσκολος, αν 
εξαιρέσεις το γεγονός ότι το διάσημο μαλλί της είναι 
αχτένιστο και το μέικ απ της σχεδόν ανύπαρκτο...

Aκόμη
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ΑθήνΑς
 
Α ΑΒΟΡΑ Ιπποκράτους 180, Νεάπολη, 
2106423271

Ida Πέμ.-Τετ. 18:20 / Ανωτέρα 
βία Πέμ.-Τετ. 22:10 / Agora: 
από τη δημοκρατία στις αγο-
ρές Πέμ.-Τετ. 20:00 

ΑΒΑΝΑ Κηφισίας 234 &Λυκούργου 
3, 2106756546

Χωρίς μέτρο Πέμ.-Τετ. 20:15 / 
Ελεύθερος σκοπευτής Πέμ.-
Τετ. 17:45, 22:30 

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

Αιθ.1 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Πενήντα 
αποχρώσεις του γκρι 
Πέμ.-Τετ. 21:00 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30 3D 
/ Κυρ. 14:30 3D, 16:30 3D 
Αιθ.2 Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
18:00 / Τζον Γουίκ Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:15 • Αιθ.3 Ελεύ-
θερος σκοπευτής Πέμ.-Τετ. 
18:45, 21:30 / Μπομπ Σφουγ-
γαράκης: Έξω απ’ τα νερά 
του (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 16:45 
•Αιθ.4 Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι Πέμ.-Τετ. 17:45 / 
Επιχείρηση: Μαύρη θάλασσα 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:00 / 
Αστερίξ: Η κατοικία των Θεών 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 15:45 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ Βασ. Σοφίας 124, Αμπε-
λόκηποι, 2107782122

Αιθ.1 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30, 20:10, 22:45 / Σάβ.-
Κυρ. 20:10, 22:45 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 18:00 •Αιθ.2 Πενήντα 
αποχρώσεις του γκρι Πέμ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 15:30 3D 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis Ζησιμο-
πούλου 7 , Γλυφάδα, 2108983238

Αιθ.1 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30, 20:10, 22:50 / Σάβ.-
Κυρ. 20:10, 22:50 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 18:00• Αιθ.2 Πενήντα 
αποχρώσεις του γκρι Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:30 / Τζον Γουίκ 
Πέμ.-Τετ. 23:00 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
15:10 •Αιθ.3 Χωρίς μέτρο 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Το παιχνίδι 
της μίμησης Πέμ.-Τετ. 17:40 
/ Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 19:50• Αιθ.4 Τζον 
Γουίκ Πέμ.-Τετ. 18:40 / Ida 
Πέμ.-Τετ. 20:40 / Η θεωρία 
των πάντων Πέμ.-Τετ. 22:20 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:30 3D 

ΑΙΓΛΗ Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
2106841010

Αιθ.1 Χωρίς μέτρο Πέμ.-Τετ. 
18:30 / Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:50 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:30 •Αιθ.2 Η θεωρία 
των πάντων Πέμ.-Τετ. 20:15 / 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Το διαζύγιο: 
Η δίκη της Viviane Amsalem 
Πέμ.-Τετ. 18:00 

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

Ο κος Τέρνερ Πέμ.-Τετ. 17:20 
/ Birdman ή (Η απρόσμενη 
αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 20:10, 22:40 

Α ΛΚ ΥΟΝΙΣ ne W sTAR Ιουλιανού 
42-46, πλ. Βικτωρίας (ΜΕΤΡΟ Βικτώ-
ρια), Αθήνα, 210 8220008

Πώς δενότανε τ’ ατσάλι Πέμ.-
Τετ. 18:30 / Τα παιδικά χρόνια 
του Μαξίμ Γκόρκι Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Το ουράνιο τόξοΠέμ.-
Τετ. 17:00 / Pulp Fiction 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Το αγόρι και 
ο κόσμος Σάβ.-Κυρ. 15:30 

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

2105813470

Αιθ.1 Eλεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 
Αιθ.2 Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 / Μπομπ Σφουγγα-
ράκης: Έξω απ’ τα νερά του 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00 / Σάβ. 16:15, 18:00 / 
Κυρ. 11:30, 16:15, 18:00  

Α ΣΤ Υ Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925

Χειμερία νάρκη Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:45 

ΑΤΛ ΑΝΤΙΣ 3D DiGiTAl
Λεωφ. Βουλιαγμένης 245, Πλατεία 
Καλογήρων, Δάφνη, 2109711511

Αιθ.1 Birdman ή (Η απρό-
σμενη αρετή της αφέλειας) 
Πέμ.-Τετ. 22:15 / Leviathan 
Πέμ.-Τετ. 19:40 / Ελεύθερος 
σκοπευτής Πέμ.-Τετ. 17:10 
Αιθ.2 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Cake Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30 

ΑΤ ΤΑ ΛΟΣ DiGiTAl CinemA
Κοτιαιου & Ελ. Βενιζέλου, Ν. Σμύρνη, 
2109331280

Εμφυτο ελάττωμα Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:30 / Η θεωρία των 
πάντων Πέμ.-Τετ. 17:30 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:00 

ΒΑΡΚΙΖ Α Θάσου 22, 2108973926

Αιθ.1 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:15 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 18:00 3D / Barbie η 
σούπερ πριγκίπισσα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:20 •Αιθ.2 Η 
θεωρία των πάντων Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Επιχείρηση: Μαύρη 
θάλασσα Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:20 / Μπομπ Σφουγγα-
ράκης: Έξω απ’ τα νερά του 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:20 

CineR AmA DiGiTAl CinemA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
2109403593

Birdman ή (Η απρόσμενη 
αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 22:30 / Cake Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Σάβ. 16:30 / 
Κυρ. 12:00 

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

Αιθ.1 Το πεπρωμένο της 
Τζούπιτερ Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:10, 21:40, 00:15 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:40, 16:10, 21:40, 
00:15 / Το παιχνίδι της μίμη-
σης Πέμ.-Τετ. 19:00 •Αιθ.2 
Πενήντα αποχρώσεις του 
γκρι Πέμ.-Τετ. 20:15, 23:00 
/ Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:45, 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 15:45, 18:00• Αιθ.3 
Πάντινγκτον (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:20, 15:30, 17:30 
/ Επιχείρηση: Μαύρη θάλασ-
σα Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:50, 
00:10• Αιθ.4 Μπομπ Σφουγ-
γαράκης: Έξω απ’ τα νερά 
του (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:00 3D, 17:15 3D 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:40 3D, 15:00 
3D, 17:15 3D / Τζον Γουίκ 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:30, 23:40 
•Αιθ.5 Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00, 19:30, 22:10 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:30, 
17:00, 19:30, 22:10• Αιθ.6 Η 
αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 23:10 / Η 
θεωρία των πάντων Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:40 / Οι πιγκουΐνοι 
της Μαδαγασκάρης (μτγλ.) 
Σάβ. 12:00, 14:00, 16:00 / 
Κυρ. 14:00, 16:00 •Αιθ.7 
Ελεύθερος σκοπευτής Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 
21:00, 00:00 / Δευτ. 23:30 
/ Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Τρ., Τετ. 18:45 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:15, 
16:30, 18:45 / Δευτ. 18:30 
•Αιθ.8 Kingsman: Η μυστική 
υπηρεσία Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:40 / Αρκούδες Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20, 18:10 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:30, 14:30, 
16:20, 18:10•Αιθ.9 Αστερίξ: 
Η κατοικία των Θεών (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:20, 17:20 / Σάβ.-Κυρ. 
13:10, 15:20, 17:20 / Έμφυτο 
ελάττωμα Πέμ.-Τετ. 19:20, 

22:20• Αιθ.10 Ελεύθερος 
σκοπευτής Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00, 19:45, 22:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 14:00, 17:00, 
19:45, 22:30• Αιθ.11 Barbie 
η σούπερ πριγκίπισσα (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:45 / Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
14:50, 16:45 / Cake Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:50• Αιθ.12 
Birdman ή (Η απρόσμενη 
αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 18:50 / Πενήντα απο-
χρώσεις του γκρι Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 21:15, 
00:10 / Σάβ.-Κυρ. 13:30, 
16:00, 21:15, 00:10 •Αιθ.13 
Ελεύθερος σκοπευτής Πέμ.-
Τετ. 20:20, 23:10• Αιθ.14 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:00  
  
VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 
14848

Αιθ.1 Επιχείρηση: Μαύρη θά-
λασσα Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 
/ Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 18:10 •Αιθ.2 Η θεωρία 
των πάντων Πέμ.-Τετ. 19:00 / 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι 
Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ. 21:30 / 
Παρ., Σάβ., Τετ. 21:30, 00:00 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 
•Αιθ.3 Kingsman: Η μυστική 
υπηρεσία Πέμ.-Τετ. 19:20, 
22:00 / Αστερίξ: Η κατοικία 
των Θεών (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:30• Αιθ.4 Μπομπ Σφουγ-
γαράκης: Έξω απ’ τα νερά 
του (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:50 
/ Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:45• Αιθ.5 
Πενήντα αποχρώσεις του 
γκρι Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:20 
/ Μπομπ Σφουγγαράκης: 
μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:20 

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

Αιθ.1 Τζον Γουίκ Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:00, 23:20 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:20 •Αιθ.2 Birdman ή 
(Η απρόσμενη αρετή της 
αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 22:00 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00, 
20:00 / Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
18:00, 20:00• Αιθ.3 Η θεωρία 
των πάντων Πέμ.-Τετ. 21:50 / 
Kingsman: Η μυστική υπηρε-
σία Πέμ.-Τετ. 19:00, 00:20 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 15:50• 
Αιθ.4 Επιχείρηση: Μαύρη θά-
λασσα Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:40, 
23:00 •Αιθ.5 Μπομπ Σφουγ-
γαράκης: Έξω απ’ τα νερά 
του (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:40 3D / Σάβ.-Κυρ. 
15:40 3D, 17:40 3D / Cake 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:30 
Αιθ.6 Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:10, 00:10 / Οι υπερέξι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:10 
Αιθ.7 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:30, 00:10 
/ Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:50 •Αιθ.8 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:40 •Αιθ.9 
Ελεύθερος σκοπευτής Πέμ.-
Τετ. 19:50, 22:30 
   
VillAGe ATHens meTRo mAll 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848

Αιθ.1 Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:30, 00:10 / Μπομπ Σφουγ-
γαράκης: Έξω απ’ τα νερά του 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:00, 17:00 / Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:00, 17:00 
Αιθ.2 Barbie η σούπερ πρι-
γκίπισσα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:30 / Σάβ.-
Κυρ. 13:30 / Ελεύθερος 
σκοπευτής Πέμ.-Τετ. 19:15, 
22:00 / Μπομπ Σφουγγαρά-
κης: Έξω απ’ τα νερά του 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:20 / Σάβ.-Κυρ. 
15:20, 17:20 
Αιθ.3 Οι πιγκουίνοι της Μα-
δαγασκάρης (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:20, 14:20, 
16:20 / Μπομπ Σφουγγα-
ράκης: Έξω απ’ τα νερά 
του (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:30 / Τζον Γουίκ Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:45• 
Αιθ.4 Αστερίξ: Η 
κατοικία των Θεών 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 16:45 / 

Επιχείρηση: Μαύρη θάλασσα 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:10, 23:40 
/ Η Τίνκερμπελ και το τέρας 
του ποτέ (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
12:45, 14:45 •
Αιθ.5 Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00 3D, 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:00, 16:00 3D, 18:00 / 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Ελεύθερος 
σκοπευτής Πέμ.-Τετ. 20:00 

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

Αιθ.1 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 23:00 
Αιθ.2 Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι Πέμ.-Τετ. 20:20, 
23:10 •Αιθ.3 Μπομπ Σφουγ-
γαράκης: Έξω απ’ τα νερά 
του (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45, 19:45 
/ Σάβ. 15:45, 17:45, 19:45 / 
Birdman ή (Η απρόσμενη 
αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 22:00 •Αιθ.4 Πενήντα α-
ποχρώσεις του γκρι Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:40, 00:20 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 3D 
/ Σάβ. 15:00 3D, 17:00 3D 
Αιθ.5 Barbie η σούπερ πρι-
γκίπισσα (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10 / 
Σάβ. 15:10, 17:10 / Ελεύθερος 
σκοπευτής Πέμ.-Τετ. 19:15, 
22:00 •Αιθ.6 Η γυναίκα με τα 
μαύρα 2: Άγγελος θανάτου 
Πέμ.-Τετ. 21:50, 00:00 / 
Αρκούδες Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 19:50 / 
Σάβ. 15:50, 17:50, 19:50• 
Αιθ.7 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 23:00 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:10 / Σάβ. 16:10, 18:10 •Αιθ.8 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:15 / Σάβ. 15:15, 17:15 / 
Επιχείρηση: Μαύρη θάλασσα 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:45, 00:15 
•Αιθ.9 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:30, 21:15, 00:00 / Σάβ. 
15:45, 18:30, 21:15, 00:00 
Αιθ.10 Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι Πέμ.-Τετ. 17:40, 
20:20, 23:10• Αιθ.11 Πενήντα 
αποχρώσεις του γκρι Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:20, 21:00, 23:45 / Σάβ. 
15:40, 18:20, 21:00, 23:45 
Αιθ.12 Το πεπρωμένο της 
Τζούπιτερ Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:40, 23:20 •Αιθ.13 Cake 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:10, 21:30, 23:50 / Σάβ. 
16:50, 19:10, 21:30, 23:50 
Αιθ.14 Τζον Γουίκ Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:10, 23:30 / Αστε-
ρίξ: Η κατοικία των Θεών 
(μτγλ.) Σάβ. 16:40 •Αιθ.15 
Χωρίς μέτρο Πέμ.-Τετ. 19:10 / 
Kingsman: Η μυστική υπηρε-
σία Πέμ.-Τετ. 21:20, 00:10 
Αιθ.16 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:45, 23:15 
Αιθ.17 Πάντινγκτον (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30 / Σάβ. 15:20, 
17:30 / Η αρπαγή 3 Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:10, 00:30 •Αιθ.18 
Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 20:30 / Οι γαμπροί 
της ΕυτυχίαςΠέμ.-Τετ. 18:20, 
22:50 / Barbie η σούπερ 
πριγκίπισσα (μτγλ.) Σάβ. 
16:20 •Αιθ.19 Kingsman: Η 
μυστική υπηρεσία Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:00, 22:40 / Η Τίν-
κερμπελ και το τέρας του ποτέ 
(μτγλ.) Σάβ. 15:30 •Αιθ.20 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι 

Πέμ.-Τετ. 17:00, 

19:40, 22:20  

ΓΑ Λ ΑΞΙΑ Σ 3D DiGiTAlΜεσογείων 
6, Αμπελόκηποι,  2107773319

Αιθ.1 Leviathan Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Τζον Γουίκ Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:40 •Αιθ.2 Το παι-
χνίδι της μίμησης Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30

GA Z ARTe Βουτάδων 34, Γκάζι, 
2103452277

Leviathan Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00, 20:45 / Παρ.-Κυρ. 
18:00, 20:45, 23:30 

Δ ΑΝΑΟΣ Λεωφ. Κηφισίας 109 & 
Πανόρμου,  2106922655

Αιθ.1 Η θεωρία των πάντων 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:45 / Έμφυτο ελάττωμα 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00, 21:50 / Κυρ. 18:00, 
21:50 / Ο κύκλος Κυρ. 14:30 
/ Πάντινγκτον (μτγλ.) Κυρ. 
12:00 •Αιθ.2 Χωρίς μέτρο 
Πέμ.-Τετ. 22:20 / Η θεωρία 
των πάντων Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Τρ., Τετ. 20:00 / Το 
διαζύγιο: Η δίκη της Viviane 
Amsalem Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Τρ., Τετ. 17:45 / Δευτ. 
17:45 [μυστική πρεμιέρα 
ΟΤΕ -20:30] / Coast Modern 
Κυρ. 16:30 

ΔΙΑΝΑ Περικλέους 14,Μαρούσι, 
2108028587

Χωρίς μέτρο Πέμ.-Τρ. 22:30 
/ Ανωτέρα βία Πέμ.-Τετ. 18:10 
/ Το διαζύγιο: Η δίκη της 
Viviane Amsalem Πέμ.-Τρ. 
20:20 / Ida Παρ.-Κυρ. 16:45 
/ Μια οικογενειακή υπόθεση 
Τετ. 20:20 

Ε Λ ΛΗΑκαδημίας 64, 2103632789

Ida Πέμ.-Τετ. 17:00 / Έμφυτο 
ελάττωμα Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:30 

ΕΜΠΑ ΣΣ Υ Πατρ.  Ιωακείμ 5 & Ηροδό-
του, Κολωνάκι, 2107215944

Cake Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 
22:30 / Αστερίξ: Η κατοικία 
των Θεών (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:10 

ΙΛΙΟΝ DiGiTAl CinemA
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 2108810602

Ida Πέμ.-Τετ. 20:15 / Το παι-
χνίδι της μίμησης Πέμ.-Τετ. 
22:00 / Η θεωρία των πάντων 
Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΙΝΤΕ Α ΛΠανεπιστημίου 46, Αθήνα, 
2103826720

Leviathan Πέμ.-Τετ. 16:30, 
19:15, 22:00 

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

Αιθ.1 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Ελεύθερος σκοπευ-
τής Πέμ.-Τετ. 20:15 / Cake 
Πέμ.-Τετ. 22:45 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 18:00• Αιθ.2 Έμφυτο 
ελάττωμα Πέμ.-Τετ. 22:10 / 
Cake Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:00 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 15:30 

ΚΗΦΙΣΙΑ Δροσίνη 6 , 2106231601

Birdman ή (Η απρόσμενη 
αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 20:30 / Η θεωρία των 
πάντων Πέμ.-Τετ. 18:00 / 

Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 23:00 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 
9215305

Το διαζύγιο: Η δίκη της 
Viviane Amsalem Πέμ.-
Τετ. 17:30 / Έμφυτο ελάτ-
τωμα Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:05 / Ποιος σώζει 
ποιον? Κυρ. 15:45 

ΝΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179 Δάφ-
νη,2109703158

Αιθ.1 Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 20:30, 23:00 / 
Τρ. 18:00, 23:00 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 

νερά του (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:15, 18:15• Αιθ.2 Ελεύθερος 
σκοπευτής Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:45 / Μπομπ Σφουγγα-
ράκης: Έξω απ’ τα νερά του 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:45 3D / Σάβ.-Κυρ. 
15:45 3D, 17:45 3D• Αιθ.3 
Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:00 / Τζον Γουίκ 
Πέμ.-Τετ. 23:30 / Αστερίξ: 
Η κατοικία των Θεών (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:45 •Αιθ.4 
Ελεύθερος σκοπευτής Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:45, 
21:30 / Σάβ.-Κυρ. 21:30 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:00, 19:15• Αιθ.5 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 17:30 / Τζον Γουίκ Πέμ., 
Τετ. 19:30, 21:45 / Παρ.-Τρ. 
21:45 / Το παιχνίδι της μίμη-
σης Παρ.-Τρ. 19:30•Αιθ.6 
Χωρίς μέτρο Πέμ.-Τετ. 18:30 / 
Επιχείρηση: Μαύρη θάλασσα 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:15 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:30 

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι,  
2106469398

Birdman ή (Η απρόσμενη 
αρετή της αφέλειας) Πέμ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 / 
Πάντινγκτον (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 15:30 

oDeon Kosmopolis mApoyΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 14560

Αιθ.1 Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 18:10 / Πενήντα 
αποχρώσεις του γκρι 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:10 / 
Αστερίξ: Η κατοικία των Θεών 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:20• 
Αιθ.2 Kingsman: Η μυστική 
υπηρεσία Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:10 / ΑρκούδεςΠέμ.-Τετ. 
17:50 / Barbie η σούπερ πρι-
γκίπισσα (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:10 •Αιθ.3 Cake Πέμ.-Τετ. 
17:40, 19:50, 22:00 
Αιθ.4 Απόψε τρώμε στης 
Ιοκάστης Πέμ.-Τετ. 18:10 
/ Το παιχνίδι της μίμησης-
Πέμ.-Τετ. 20:10 / Ενα κορίτσι 
γυρίζει σπίτι μόνο του τη 
νύχτα Πέμ.-Τετ. 23:05 / Οι πι-
γκουίνοι της Μαδαγασκάρης 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:10 
Αιθ.5 Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 16:00 
3D, 18:00 3D / Τζον Γουίκ 
Πέμ.-Τετ. 20:40, 22:50 
Αιθ.6 Ελεύθερος σκοπευ-
τής Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:50 
/ Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D• Αιθ.7 Η 
θεωρία των πάντων Πέμ.-Τετ. 
19:40 / Πενήντα αποχρώσεις 
του γκριΠέμ.-Τετ. 22:20 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 17:30• Αιθ.8 Επιχείρηση: 
Μαύρη θάλασσα Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 22:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:20, 20:00, 
22:30• Αιθ.9 Ελεύθερος 
σκοπευτής Πέμ.-Τετ. 17:40, 
20:20, 23:00• Αιθ.10 Επι-
χείρηση: Μαύρη θάλασσα 
Πέμ.-Τετ. 23:20 / Birdman 
ή (Η απρόσμενη αρετή της 
αφέλειας) Πέμ.-Τετ. 20:40 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:30, 18:30 
Αιθ.11 Cake Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00, 21:10, 23:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:50, 19:00, 
21:10, 23:20• Αιθ.12 Selma 
Πέμ.-Τετ. 18:50 / Πενήντα α-
ποχρώσεις του γκρι Πέμ.-Τετ. 
21:30 / Πάντινγκτον (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:40 

oDeon ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622683

Αιθ.1 Επιχείρηση: Μαύρη 
θάλασσα Πέμ., Παρ., Τρ., 
Τετ. 20:00, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
17:30, 20:00, 22:30 / Δευτ. 
20:00• Αιθ.2 Birdman ή 
(Η απρόσμενη αρετή της 
αφέλειας) Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Τρ., Τετ. 19:30 / Ένα κο-
ρίτσι γυρίζει σπίτι μόνο του τη 
νύχτα Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 
Τρ., Τετ. 22:00 / Επιχείρηση: 
Μαύρη θάλασσα Δευτ. 18:00 

ΟDeon sTARCiTyΛεωφ. Συγγρού 111 
& Λεοντίου, Νέος Κόσμος, 14560 

Αιθ.1 Επιχείρηση: Μαύρη θά-
λασσα Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 20:00, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 

17:20, 20:00, 22:30• 
Αιθ.2 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 23:00 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:00• Αιθ.3 Πενήντα α-
ποχρώσεις του γκρι Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:30, 23:10 •Αιθ.4 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι 
Πέμ.-Τετ. 21:40 / Η θεωρία 
των πάντωνΠέμ.-Τετ. 19:10 / 
Barbie η σούπερ πριγκίπισσα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:10• 
Αιθ.5 Birdman ή (Η απρό-
σμενη αρετή της αφέλειας) 
Πέμ.-Τετ. 20:10 / Ενα κορίτσι 
γυρίζει σπίτι μόνο του τη 
νύχτα Πέμ.-Τετ. 22:40 / Πά-
ντινγκτον (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
18:10• Αιθ.6 Cake Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:10, 23:20 •Αιθ.7 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:30 3D / Τζον Γουίκ 
Πέμ.-Τετ. 20:40, 22:50 •
Αιθ.8 Kingsman: Η μυστική 
υπηρεσία Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:10 / Αστερίξ: Η κατοικία 
των Θεών (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:30 •Αιθ.9 Πενήντα απο-
χρώσεις του γκρι Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:20 / Οι πιγκουίνοι 
της Μαδαγασκάρης (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:40• Αιθ.10 
Το παιχνίδι της μίμησης 
Πέμ.-Τετ. 19:20 / Ελεύθερος 
σκοπευτής Πέμ.-Τετ. 22:00 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:00 3D  
  
ΟΣΚ ΑΡ DiGiTAl
Αχαρνών 330, Κ. Πατήσια, 2102281563

Το παιχνίδι της μίμησης Πέμ.-
Τετ. 18:00 / Ελεύθερος σκο-
πευτής Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 
/ Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Σάβ. 
16:00 / Κυρ. 11:30 

ΠΑ Λ Α ΣΥμηττού 109, 210 7511868

Ο κήπος του Γιάλομ: Η φιλο-
σοφία μιας ζωής Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Η φυλή Πέμ.-Τετ. 
20:10 / Η μοναχική σύζυγος 
Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΠΤΙ ΠΑ Λ ΑΙ
Ριζάρη 24, Παγκράτι, 2107253915

Χειμερία νάρκη Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:45 

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Μεσογείων 232 & 
Βεντούρη, Χολαργός, 2106525122

Η θεωρία των πάντων Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:20 / Πενήντα 
αποχρώσεις του γκρι Πέμ.-
Τετ. 22:30 / Μπομπ Σφουγγα-
ράκης: Έξω απ’ τα νερά του 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:30 

ΣΟΦΙΑΕυσταθιάδου 2, Πλατεία Αγίας 
Τριάδος, Αργυρούπολη,  2109927447

Interstellar Πέμ.-Τετ. 19:00, 
22:00 / Πάντινγκτον (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:15 

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

Αιθ.1 Χωρίς μέτρο Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Ελεύθερος σκοπευ-
τής Πέμ.-Τετ. 17:20, 20:00 
Αιθ.2 Leviathan Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:30 / Ida Πέμ.-Τετ. 
18:15 

sTeR CinemAsΛεωφ. Δημοκρατίας 
67α,Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον, 
801 801 7837, 210 8092690
 
Αιθ.1 Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:20 / Τζον Γουίκ Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20, 21:30, 
23:40 / Σάβ. 14:50, 17:10, 
19:20, 21:30, 23:40 / Κυρ. 
12:30, 14:50, 17:10, 19:20, 
21:30, 23:40• Αιθ.2 Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20 3D / 
Σάβ. 14:20 3D, 16:20 3D, 
18:30 3D / Κυρ. 13:20 3D, 
14:20 3D, 16:20 3D, 18:30 
3D / Cake Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:30, 20:45, 23:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 20:45, 23:00 
Αιθ.3 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:15 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40 
/ Σάβ. 15:40, 17:40 / Κυρ. 
13:40, 15:40, 17:40 •Αιθ.4 
Πενήντα αποχρώσεις του 
γκρι Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:30 
/ Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 

17:00, 19:00 / Σάβ. 15:00, 
17:00, 19:00 / Κυρ. 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00 •Αιθ.5 
Ελεύθερος σκοπευτής Πέμ.-
Τρ. 18:40, 21:15, 23:50 / Τετ. 
21:15, 23:50 / Αρκούδες Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30 / 
Σάβ. 14:30 / Κυρ. 12:30, 14:30 
/ Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 / Η θεωρία 
των πάντων Τετ. 18:40• Αιθ.6 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 
18:00 / Σάβ. 14:00, 16:00, 
18:00 / Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 / Επιχείρηση: 
Μαύρη θάλασσα Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:30• Αιθ.7 Οι πι-
γκουίνοι της Μαδαγασκάρης 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30 / Σάβ. 15:30, 17:30 
/ Κυρ. 13:30, 15:30, 17:30 / Η 
θεωρία των πάντων Πέμ.-Τρ. 
19:30 / Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι Πέμ.-Τρ. 22:00 / Τετ. 
19:30, 22:00  

sTUDio Σταυροπούλου 33 , Πλ. Αμε-
ρικής 2108640054

Paul Raymond’s Erotica 
Πέμ. 23:00 / Θεώρημα Πέμ. 
19:30 / I.K.U. Πέμ. 21:30 / Bad 
guy Πέμ. 17:30 / Collections 
privées Παρ. 21:30 / Antares: 
Μια σπουδή για τον έρωτα 
Παρ. 23:00 / Το νησί Παρ. 
17:30 / Η ωραία της ημέρας 
Παρ. 19:30 / The Image Σάβ. 
23:00 / Τ’ απόκρυφα ενός μο-
ναστηριού Σάβ. 17:30 / Η γοη-
τεία της αμαρτίας Σάβ. 19:30 
/ Φίδι του Ιουνίου Σάβ. 21:30 
/ Malizia Κυρ. 17:30 / Faster 
pussycat, kill kill! Κυρ. 21:15 / 
Είμαι ένας συγγραφέας σ/μ ι-
στοριών Κυρ. 23:00 / Η δημό-
σια γυναίκα Κυρ. 19:15 / Tokyo 
Decadence Δευτ. 23:00 / Η 
τέχνη του έρωτα Δευτ. 21:15 
/ Τρυφερές εξαδέλφες Δευτ. 
17:30 / Ηρωίδες του κακού 
Δευτ. 19:15 / Το κλειδί Τρ. 
20:50 / Ο ηδονοβλεψίας 
Τρ. 19:00 / Monamour Τρ. 
17:00 / Salon Kitty Τρ. 23:00 
/ Ζουστιν ντε Σαντ Τετ. 17:30 / 
Madame Claude Τετ. 21:30 / 
Η Εμμανουέλλα στην Αμερική 
Τετ. 23:00 / Τα φρούτα του 
πάθους Τετ. 19:30 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α ΔΟΣ 
Ι. Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-
136,  2103609695

Αιθ.1 Komaneko the Curious 
Cat Πέμ. 19:30 / Σάβ. 20:00 / 
Κυρ. 18:00 / Το κρυφτό Πέμ. 
20:30 / Σάβ. 18:30 / Κυρ. 
22:30 / Science Ninja Team 
Gatchaman Παρ., Κυρ. 20:00 
/ Σάβ. 22:00 / SOS! Tokyo 
Metro Explorers: The Next 
Παρ. 22:00 / Σάβ. 21:00 / Κυρ. 
19:00 / Planzet Παρ. 22:40 
/ Σάβ. 19:00 / Κυρ. 23:00 / 
Negadon:The Monster from 
Mars Σάβ. 18:00 / Κυρ. 22:00 
/ Η Επέλαση των Βαρβάρων 
Κυρ. 12:00 / Κλειστό Δευτ.-
Τετ. 
Αιθ.2 Το διαζύγιο: Η δίκη της 
Viviane Amsalem Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:00 / Καιρός για 
ήρωες Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου & Θεμιστο-
κλέους 5, Αθήνα, 210 3811147

Στις Παρυφές Πέμ.-Τετ. 20:00 
/ Sansa Πέμ.-Τετ. 22:00 / 
Άντρας σπρώχνει καρότσι 
Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Λ. Ηρακλείου 386, Νέο 
Ηράκλειο, 210 2826873 

Αιθ.1 Ελεύθερος σκοπευτής 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:40 / 
Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω 
απ’ τα νερά του (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 
/ Σάβ. 16:45, 18:30 / Κυρ. 
12:00, 16:45, 18:30 
Αιθ.2 Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 / Αρκούδες Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20 / Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 18:20 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 
2108222702

Χωρίς μέτρο Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τετ. 18:00, 22:30 
/ Το διαζύγιο: Η δίκη της 
Viviane Amsalem Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 20:00 
/ Μάνος Ζαχαρίας- 1968, η 
ιστορία των χρόνων μου Τρ. 
20:00 / Γωνία Αρμπάτ και 
Μπουμπουλίνας Τρ. 22:00 / Οι 
σφουγγαράδες Τρ. 18:30 ●

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

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

(μτγλ.) Πέμ., Παρ., 

Ελεύθερος σκοπευτής
Πέμ.-Τετ. 23:00 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
Film
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 
9215305

Το διαζύγιο: Η δίκη της 
Viviane Amsalem 
Τετ. 17:30 / 
τωμα
22:05 / 
ποιον?

ΝΑΝΑ Cinem
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179 Δάφ
νη,2109703158

Αιθ.1 
του γκρι
Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 20:30, 23:00 / 
Τρ. 18:00, 23:00 /
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 

Έμφυτο ελάττωμα ***O Πολ Τόμας Άντερσον συναντά τον Τόμας Πίντσον

Επιχείρηση Μαύρη 
Θάλασσα ***Απολαυστικό υποβρύχιο θρίλερ

Cake **Όχι και τόσο νόστιμο...

John Wick *     
Ο Κιάνου Ριβς παίρνει  

το όπλο του

Αρκούδες
Ντοκιμαντέρ για αρκούδες

JUsT THe FACTs
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Τα jeans όπως τα αγαπάµε  
Τα jeans συνδέουν όλο τον κόσµο. Πέρα από στιλ, πέρα από εφαρµογή, είναι το µοναδικό ρούχο που φοράµε πραγµατικά όπως θέλουµε. 

Για την άνοιξη/καλοκαίρι 2015 η G-Star RAW, θέλοντας να εκφράσει αυτή την έννοια των jeans και µε δεδοµένο ότι έχει να προτείνει ένα τέλειο 

jean για κάθε σώµα, ανέθεσε στην Ellen von Unwerth να φωτογραφίσει την καµπάνια. Με πατρόν για άνδρες και γυναίκες από πολύ στενά σε πο-

λύ χαλαρά, από raw (ακατέργαστα) σε φθαρµένα, από σκούρα µπλε λουλακί σε άσπρα στην απόχρωση της κιµωλίας, επίκαιρα και συγχρόνως δι-

αχρονικά, η µαεστρία του brand στο denim είναι ξεκάθαρη. Παράλληλα, η G-Star µεταφέρει την καµπάνια σε on line activation, ενθαρρύνοντας 

όλους να εκφράσουν τη γνώµη τους σχετικά µε το πώς θα φορούν τo τζιν τους: στενό ή φαρδύ; 

Ακολουθήστε το #tightorwide για να δείτε ποια θα είναι η ετυµηγορία. ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ 

G-STAR RAW 
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Βουλιαγμένη Κεντρική Πλατεία, Ιάσονος 18
Ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα από 42 τ.μ. έως 47 τ.μ., 
διπλά τζάμια, ηλεκτρικά ρολά, πόρτες ασφαλείας, κου-
ζίνα και λουτρό minimal, A/C, συναγερμός, ολοκληρω-
μένος κήπος, θέσεις στάθμευσης. Τιμή από € 100.000.  
6977 785793, 210 3635.508

Therapy 
planeT 
FesTival 2015
Το φεστιβάλ φυσικών και 
εναλλακτικών θεραπειών 
επιστρέφει για έκτη χρονιά, 
για μια ημέρα γιορτής και ε-
ξερεύνησης του εσωτερικού 
μας κόσμου, ημέρα ευεξίας, 
αρμονίας και προσωπικής 
ανάπτυξης. Πέντε αίθουσες, 
60 ομιλητές, θεραπευτές και 
εκπρόσωποι κέντρων από το 
χώρο της ψυχολογίας, της 
ιατρικής και των ενεργεια-
κών θεραπειών, σε ομιλίες 
και βιωματικά εργαστήρια, 
υπόσχονται να σας μετα-
φέρουν όλες τις τελευταίες 
εξελίξεις για ένα διαφορετι-
κό, πιο φωτεινό τρόπο ζωής. 
Την ίδια ώρα, σε δύο αίθου-
σες 120 εκθέτες θα παρουσι-
άσουν προϊόντα και συσκευ-
ές για τη φυσική ζωή και την 
ευεξία, από την αρχαιότητα 
έως και σήμερα. Την Κυρια-
κή 1 Μαρτίου, 09.00-22.00, 
Divani Caravel, Λεωφόρος 
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2. 
Πληροφορίες: 213 0314859, 
www.festival.therapyplanet.
gr, www.facebook.com/
TherapyPlanetFestival 

Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. «Μια Θέση στην 
Καρδιά σου». Μια εκπομπή 
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΠΑ για 
Συμβίωση-Γάμο-Οικογένεια. 
Εκδηλώσεις Γνωριμιών. 
Συνεργασία με περιφέρεια-
εξωτερικό. Δεκτοί γονείς. 
Κυριακή στο EXTRA3 στις 
8.30-9.30 μμ., Σάββατο στο 

ΑΒ 12.30-1.30 μ.μ., στο High 
TV Τρίτη 10:15-11:15μμ., στο 
EXTRA Θεσσαλ/κης Τρίτη 
7:00-8:00πμ., στο ΝΕΤ Σάββα-
το 7:00-8:00μμ. Πληροφορί-
ες: 210 3623.294-295 www.
pappas.gr www.g-papas.gr 

Αβαντάζ. Πολιτικός Μηχανι-
κός 37χρονος ευκατάστατος, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 

κοπέλα έως 37 χρονών ανα-
λόγων προσόντων, με σκοπό 
τη δημιουργία οικογένειας. 
Κατά προτίμηση μελαχρινή, 
όμορφη, χαμηλών τόνων, μη 
καπνίστρια. Αδιάφορο το οι-
κονομικό. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 3ος όροφος, 
210 3620.147, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr     

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

Μικρες αγγελίες

Θέατρο Χώρα 
 22/1 ήσουν με δυο φίλους, 
περιμένατε τον καθηγητή 
σας, είδα τα μάτια σου να 
χαμογελούν, γοητευτικέ με 
το κασκόλ, θέλω να διαβά-
σουμε Εμπειρίκο.

Σκα 
22/2, με ρώτησες τι ώρα 
είναι…ήταν 13.15! κρα-
τούσες μπλε βαλίτσα, είχες 
μακριά μαλλιά! Περίμενες 
το λεωφορείο. cabinara.
pohl.17/7/12@gmail.com

Magaze 
5 το απόγευμα… εσύ το 
γκαρσόνι με τα μεγάλα 
σκουλαρίκια στα αυτιά και 
το septum… είμαι ο τύπος 
με τα γαλάζια μάτια στο κε-
ντρικό τραπέζι.

grand OpTical  
gOlden hall 
Παρασκευή 20/2. Μου-
σάτε πωλητή, θέλω να 
ξαναδώ το χαμόγελό σου! 
Η ξανθιά με το τζιν φόρεμα 
puntostakokkina@hotmail.
com 

ΘηΣέιο 
 Έχουμε γενέθλια την ίδια η-
μερομηνία, 19 Νοεμβρίου…

BsOcial 
21/2 κοινωνιολόγε, μου 
χρωστάς ένα χτύπη-
μα στο κούτελο. olga.
thessaloniki@hotmail.com

έυαγγέλιΣμοΣ 
19/2. Πήγες προς Αερο-
δρόμιο, όμορφη σγουρο-
μάλλα, πήγα προς Αγία 
Μαρίνα, δεν ξέρω αν μετά 
τυχαία έκατσες απέναντί 
μου. seeidaeuaggelismo@
hotmail.com 

μέτρο
Πέμπτη 12/2 πρωί, το πήρα-
με μαζί από Κεραμεικό, διά-
βαζες τη «Φυγή» της Σώτης. 
Κοιταχτήκαμε. Γράψε στο 
seeida120215@yahoo.gr 

αΘηνα
Είσαι μικρή, πανέμορφη 
και παίρνεις τα πρωινά το 
λεωφορείο ή το τρόλεϊ και 
κατεβαίνεις μια στάση μετά 
τον Ευαγγελισμό. Μια φίλη 

σου κοίταζε ένα βιβλίο σου 
μια μέρα και είχε πει ότι είχε 
δει γραμμένο το όνομα Μα-
ρίνα Χι. marinaxi@outlook.
com.gr

κανδαυλοΣ
21/2 γύρω στις 5 ήσουν 
εκεί με παρέα, κράταγες 
άσπρο κράνος κι είχες 
κοτσίδα. Η μελαχρινή που 
σε κοίταζε από απέναντι. 
melaxrinh274@gmail.com

λοφοΣ φιλοπαππου
Είχες έρθει την Κυριακή 
απογευματινή βόλτα με 
μια φίλη σου. Καθόσασταν 
στα βραχάκια που βλέπουν 
προς τη θάλασσα και ο 
ουρανός είχε απίστευτα 
χρώματα. Είχες μαζί σου μια 
κιθάρα. Πηγαίνω σχεδόν 
κάθε απόγευμα, την ίδια 
ώρα. Θα μιλήσουμε...

Σπ. πατΣη 
19/2 μεσημέρι, κολλημένος 
στην κίνηση εσύ, έξω από 
ένα μαγαζί εγώ, με κοιτού-
σες συνέχεια, οδηγούσες 
ένα άσπρο ημιφορτηγάκι.

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: 
AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα. 
κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

ςε είδα...

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

                   ξέρεις εςύ...

Έχεις γεννηθεί 
19/11/1965… ξέρεις εσύ, 
Σκορπιέ… 6944 790990

Billydean (αρκουδάκο) πολύ 
αντρίκια συμπεριφορά… αν 

έχεις κότσια, σε περιμένω 
να με αντιμετωπίσεις face to 
face…

Πέτρο, είσαι «κότα»; Ή απλά 
δεν ξέρεις τι σου γίνεται;

Κοκκινοσκουφίτσα που 
χορεύεις στους δρόμους 
του Μεταξουργείου τις Κυ-
ριακές, πότε θα σε ξαναδώ 
να σου περάσω χαβανέζικα 
λουλούδια στο λαιμό; Κ

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

10 ΒραΒέια για τη lOgiTech 
Σημαντική διάκριση για τη Logitech, στην οποία απονεμήθηκαν 7 βραβεία GOOD 
DESIGN το 2014 και άλλα 3 iF DESIGN το 2015, αποδεικνύοντας την υπεροχή της στα 
προϊόντα κορυφαίας σχεδίασης. Βραβεία GOOD DESIGN πήραν η θήκη για iPhone 5 
και 5s Logitech® case+, το πληκτρολόγιο Logitech® Illuminated Living-Room K830, 
τα ηχεία Logitech® X300 Mobile Wireless Stereo, τα gaming ποντίκια Logitech® 
G502 Proteus Core Tunable και Logitech® G402 Hyperion Fury™ Ultra-Fast FPS, η 
θήκη-πληκτρολόγιο Logitech® Ultrathin για iPad® Air και iPad® mini και το κάλυμμα-
πληκτρολόγιο Logitech® Ultrathin για iPad® Air. Βραβεία iF DESIGN απονεμήθηκαν 
στη θήκη-σταντ για iPad Air 2 Logitech® AnyAngle, στο ποντίκι Logitech® Wireless 
M320 και στα ηχεία UE MEGABOOM της Ultimate Ears.

sWaTch 

Τη νέα συλλογή Red 
White & Blue για την Ά-
νοιξη/Καλοκαίρι 2015, 
γεμάτη από χρώματα 
και αρώματα του καλο-
καιριού, παρουσιάζει 
η Swatch. Αριστερά το 
μοντέλο Matelot (Π.Λ.Τ. 
€40) και δεξιά το Poppy 
Field (Π.Λ.Τ. €47). 

versace  
Στα Oscar
Με γυαλιά οράσεως Versace 
εμφανίστηκε στην τελετή 
απονομής των Oscar η 
Patricia Arquette, η οποία 
βραβεύθηκε με το Oscar 
Β΄ Γυναικείου Ρόλου για 
τη συμμετοχή στην ταινία 
«Boyhood». 

Μ η 
χ ά σ ε ι σ ! 
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Της ΜυΡΤώΣ ΚονΤοΒΑ
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Μίλα Μου βρώΜικά ςτείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της a.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Αγαπημένη Μυρτώ. Πριν κάποια 
χρόνια, όσο ο καλύτερός μου 
φίλος έκανε τη θητεία του στο 
στρατό, πηδήχτηκα κατά λά-
θος 5-6 φορές με τον γκόμενό 

του. Ο ίδιος φυσικά δεν το ’μαθε ποτέ. 
Η σχέση τους δεν επηρεάστηκε καθό-
λου από το γεγονός. Το ένοχο μυστικό 
θάφτηκε κι όταν ο φίλος μου επέστρεψε 
στην Αθήνα όλα ήταν όπως πριν. Εδώ 
και μια εβδομάδα όμως και σε καθημε-
ρινή πλέον βάση δέχομαι υβριστικά και 
απειλητικά μηνύματα στο Facebook από 
κάποιον άγνωστο χρήστη ο οποίος δη-
λώνει ότι γνωρίζει τι έκανα όσο ο φίλος 
μου υπηρετούσε τη μαμά πατρίδα, με έ-
χει κοσμήσει με πάμπολλα επίθετα και 
χαρακτηρισμούς και μου δίνει χρονικό 
περιθώριο ως το τέλος του μήνα να ο-
μολογήσω το γεγονός στο φίλο μου, αλ-
λιώς θα το κάνει ο ίδιος. Στα μηνύματά 
του φυσικά δεν απαντώ, ώστε να μην υ-
πάρχουν αποδείξεις. Ειλικρινά έχω χά-
σει τον ύπνο μου, φοβάμαι και δεν ξέρω 
τι να κάνω. Σε παρακαλώ. Βοήθεια.

Τι άλλο από το να καταγγείλετε στη Δίωξη Η-
λεκτρονικού Εγκλήματος ότι ένας άγνωστος 
σας ενοχλεί;
Υ.Γ. Όσο για το δεύτερο σκέλος του προβλή-
ματός σας, έχω να σας πω αυτό: οι φορές που 

«αιωρήθηκα» πάνω από κάποιο δικό μου πρό-
βλημα σαν να μη με περιέχει, ήταν οι φορές 
που έπαψα να φοβάμαι. Αμέσως μετά αποφά-
σισα το χειρισμό μου. Έτσι κι αλλιώς, η μαλα-
κία έχει γίνει.

Γεια σου, υπέροχο πλάσμα. Είμαι 22 χρο-
νών και έχουμε και λέμε: Στα φοιτητικά 
μου χρόνια έχω κάνει 2 ερωτικές εξομο-
λογήσεις (λίγο παιδικές, που η τελευταία 
όμως ήταν τραυματική για πολλούς και 
σύνθετους λόγους, γεγονός που με απο-
τρέπει από το να κάνω την οποιαδήπο-
τε πρώτη κίνηση ξανά), 2 προσεγγίσεις 
face(book) to face(book) στις οποίες κι 
εκεί κουβάς, 2 φασώματα της κακιάς ώ-
ρας, 1/4 (κυριολεκτώ!) sex με μία «σχέ-
ση» (!) 2 εβδομάδων. Δεν φλερτάρω αυ-
τούς που μου αρέσουν ούτε καν κίνηση 
ΔΕΝ ΚΑΝΩ - ΔΕΝ ΚΑΝΩ! Γενικά δεν θα 
με χαρακτήριζα και πολύ άνετη! Έχω βα-
ρεθεί την μπακουριά! Έχεις να πεις κάτι 
εκτός του ότι δεν την παλεύω;  -Λίλα

Δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να σας α-
ποκαλύψει και τις άλλες του εκδοχές. Κοινώς, 
κάντε την κίνηση που ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ-ΔΕΝ ΚΑΝΕ-
ΤΕ. Είτε πετύχει είτε όχι, οπωσδήποτε θα έχε-
τε μετακινηθεί από την εικόνα μιας τύπισσας 
που «δεν την παλεύει», όπως λέτε. 
Υ.Γ. Τραύματα φάγαμε όλοι. Πάμε παρακάτω;

 
Αχ, βρε Μυρτώ, πώς τα ' χω κάνει έτσι! 

Είμαι 24 ετών και αν και ήξερα πάντα τι 
θέλω πραγματικά στη ζωή μου, ουσια-
στικά ελάχιστα από αυτά έχω πετύχει. 
Χάνοντας σε μικρή ηλικία τον μπαμπά 
μου ανέλαβα από νωρίς αρκετές ευθύ-
νες και στερήθηκα πράγματα που άλλα 
παιδιά στην ηλικία μου έχουν χορτάσει, 
αλλά ποτέ δεν παραπονέθηκα. Στα 18 
κατάλαβα πως αυτό που θα με γέμιζε 
όσο τίποτε άλλο είναι να ασχοληθώ με 
την υποκριτική. Όχι από ψώνιο, αλλά 
από μεγάλη αγάπη για το θέατρο που 
από μικρή με ενθουσίαζε. Ωστόσο, από 
τη μία ο φόβος για την αντίδραση των 
δικών μου και από την άλλη ξέροντας 
πως κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να α-
ποτελέσει σταθερό επάγγελμα, επέλεξα 
να τελειώσω τη σχολή που είχα περάσει 
και να ασχοληθώ μετά με αυτό. Kάτι ό-
μως που ως τώρα δεν έγινε. Στα προ-
σωπικά, ενώ πάντα ονειρευόμουν να 
ζήσω έναν αληθινό και δυνατό έρωτα, 
κατέληξα (μετά από καιρό μοναξιάς) να 
μπω σε μια σχέση με κάποιον που θα 
έκανε τα πάντα για μένα αλλά ποτέ δεν 
με έκανε να τρελαθώ μαζί του. Και, ξαφ-
νικά, νιώθω να ζω σε μια σχέση ρουτί-
νας (το μόνο που ποτέ δεν ήθελα).  Όσο 
για δουλειά, μετά από καιρό ψαξίμα-

τος βρήκα σε μια εταιρεία 
marketing ως promotion 

πόρτα-πόρτα, αλλά εδώ και 1 μήνα  έχω 
κερδίσει μόνο ταλαιπωρία και ελάχιστα 
χρήματα. Το να τα παρατήσω, λοιπόν, 
είναι κάτι που με προέτρεπαν όλοι. Ζή-
τησα να φύγω. Φεύγοντας όμως αφήνω 
και τον Τίμο, το παιδί που με εκπαίδευε 
και που άθελά μου άρχισε να μου αρέσει 
επικίνδυνα. Έξυπνος, επικοινωνιακός, 
ώριμος, παρότι 1 χρόνο μικρότερος, και 
εμφανισιακά στα γούστα μου. Με ζό-
ριζε καμία φορά, εκνευριζόμουν, του 
την έλεγα και γέλαγε, πίστεψε όμως σε 
μένα περισσότερο απ’ ό,τι εγώ. Και κά-
θε που τον κοιτούσα ένιωθα κάτι περί-
εργο να συμβαίνει μεταξύ μας. Αλλά τι 
να πω και τι να κάνω έχοντας σχέση και 
οι δυο; Και τώρα φεύγω, κι ούτε καν θα 
τον βλέπω. Όλα χάλια!

Το πρόβλημά σας είναι ο Τίμος ή ότι ακόμα 
δεν λέτε να ξεκινήσετε τίποτα από αυτά που 
ονειρευτήκατε; Ότι πήγατε και σπουδάσατε 
κάτι που δε σας ενδιαφέρει μόνο για το χατίρι 
των άλλων και τώρα είσαστε σε αυτή τη θέση 
δεν σας απασχολεί σοβαρά;  Ότι έχετε νετάρει 
άλλα αντ’ άλλων δεν το βλέπετε; Η γνώμη μου 
είναι να επανεξετάσετε τις προτεραιότητές 
σας συνολικά και μετά συζητάμε για τον Τίμο. 
Είσαστε 24. Σας παίρνει ακόμα. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Όταν οι επιθυμίες ξυπνάνε δεν βγαίνουν από το 
μυαλό και την καρδιά μέχρι να ικανοποιηθούν ή 
να δρομολογηθούν. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό 
σου ΘΕΛΕΙΣ – αισθήματα, ομορφιά, καλοπέραση, 
διασκέδαση, επαφές, σχέσεις. Θέλεις ανθρώπους 
που ενδιαφέρονται για σένα, που έχουν αισθή-
ματα για σένα, που σε φροντίζουν, σε κάνουν να 
γελάς, που γοητεύονται από σένα. Θέλεις να είσαι 
το παιδί που του κάνουν όλα τα χατίρια. Εντάξει. 
Κάποια χατίρια θα σου τα κάνουν. Τα υπόλοιπα 
όμως μαζί με τις επιδιώξεις σου χρειάζεται να τα 
τρέξεις εσύ. Και με τον Άρη επίσης εδώ στο ζώδιό 
σου, μπορείς. Αν κατορθώσεις να διοχετεύσεις 
την αποφασιστικότητα και το δυναμισμό σου σε 
ένα στόχο, αν μπορείς να κάνεις το θυμό, την α-
πογοήτευση ή την ένταση που πιθανόν νιώθεις 
καύσιμο στην επαγγελματική σου ζωή, τότε μπο-
ρείς να δημιουργήσεις ένα θρίαμβο ή να μπεις στη 
λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.  
[+] Διανύεις μια σημαντική περίοδο που χρειά-
ζεται να ξαναδείς πού πας επαγγελματικά, τον 
τρόπο που προχωράς και ταυτόχρονα να δεις 
ψύχραιμα ποιοι αξίζουν στη ζωή σου και ποιους 
θα αφήσεις πίσω. 
[-] Ψύχραιμα είπαμε, ναι; 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Πάμε: κάνε όσο καλύτερα μπορείς τη δουλειά σου 
χωρίς να περιμένεις μπράβο και ανταμοιβή, αρνή-
σου να πάρεις μέρος σε ενδοεργασιακά κουτσο-
μπολιά και αντιπαλότητες, κόψε τους πολλούς 
καφέδες, τα γλυκά και το φαγητό μετά τις 9 το 
βράδυ, άρχισε να αθλείσαι, φρόντισε την ψυχική 
και σωματική σου υγεία, άκουσε με κατανόηση 
και στήριξε κάποιον που έχει την ανάγκη σου, 
αντιμετώπισε με ψυχραιμία την τυχόν έλλειψη 
συμπαράστασης των δικών σου, κοιμήσου νω-
ρίς – και όλα θα πάνε καλά. Με τον Άρη στον Κριό 
παρόλο που θα ’θελες να φύγεις κάπου που δεν 
υπάρχουν ωράρια και περιορισμοί ή απαιτητικοί 
οικείοι, δεν μπορείς γιατί η παράσταση πρέπει να 
συνεχιστεί. Είναι μια εποχή μεταξύ Δόξω τω Θεώ 
και Παναγιά μου βόηθα. Η διάθεση μπορεί να ανε-
βοκατεβαίνει, όπως και οι μέρες, άλλοτε μπορεί 
να είναι λαμπερές κι άλλοτε συννεφιασμένες. Ση-
μασία έχει να μη δίνεις σημασία σε ό,τι σε ενοχλεί 
– είναι περαστικό.
[+] Αφοσιώσου σε ένα στόχο και δούλεψε εντα-
τικά για αυτόν. 
[-] Η αυτοκριτική όταν ξεπερνάει το όριο γίνε-
ται μαζοχισμός.  
  
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Είναι εποχή που η πρακτική πλευρά της ζωής δί-
νει τη θέση της στην περιέργεια, την επιθυμία να 
μάθεις ό,τι δεν ξέρεις, να εξερευνήσεις τη γνώ-
ση, να επεκτείνεις τις απόψεις, τις ιδέες και την 
οπτική σου, να δεις τη μεγάλη εικόνα της ζωής 
σου. Θέλεις την προοπτική και το νόημα τώρα. Τα 
βιβλία, οι ταινίες, η φιλοσοφία, η τέχνη, τα ταξί-
δια και οι συζητήσεις διευρύνουν τους ορίζοντές 
σου, ανοίγουν το μυαλό σου, σου επιτρέπουν να 
εξελχθείς. Ναι, με τον κυβερνήτη σου Ερμή στον 
Υδροχόο έχει εξωτερικό, μετακινήσεις, σπουδές, 
επικοινωνία. Δεν σε φτάνει η γειτονιά, θέλεις τον 
κόσμο. Θέλεις όραμα και ιδανικά. Καλή η καθημε-
ρινότητα και οι λεπτομέρειές της αλλά τώρα δι-
ψάς για ουρανό, για συναντήσεις με καινούργιους 
ανθρώπους, για μέλλον. 
[+] Σκέψου το μέλλον σου. Δρομολόγησέ το. 
Αφέσου. 
[-] Μην επιμένεις στα σχέδιά σου, αν δεν λει-
τουργούν. Βρες εναλλακτικές. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Εάν παίξεις χωρίς ζαβολιές το επαγγελματικό παι-
χνίδι, όσο κι αν μπαίνεις στον πειρασμό να γείρεις 
προς τη μία ή την άλλη πλευρά, χωρίς παρορμη-

τισμό που σε κάνει να χάνεις την ισορροπία σου, 
χωρίς ανταγωνισμό και εγωισμό που θολώνουν 
την κρίση σου, με συνέπεια και επαγγελματισμό, 
τότε αν είσαι φιλόδοξος/η μπορείς να καταφέρεις 
να εξελιχθείς, να σταθεροποιηθείς ή να περάσεις 
ανώδυνα αυτή την περίοδο. Αν σε ενδιαφέρει 
η επαγγελματική σου εξέλιξη, οι καλύτε-
ρες προοπτικές ή ακόμα αν ψάχνεσαι 
επαγγελματικά είναι πιθανόν ένα διά-
στημα ανοιχτό που τα πράγματα μπο-
ρούν να συμβούν. Επαγγελματικά, με 
λίγα λόγια, καλείσαι να αποδείξεις την 
αξία σου και τον επαγγελματισμό σου 
μέσα από πιθανά εμπόδια. Όπως πιθανόν 
να είναι εποχή αναγνώρισης ή εξελίξεων. Ή 
αλλαγών. Ή και σπασίματος των επαγγελματικών 
δεσμών για αναζήτηση καλύτερης τύχης. 
[+] Είναι εποχή που είσαι ορατός/ή ± φαίνεσαι. 
[-] Ρίχνοντας το βάρος στα επαγγελματικά, 
μπάζει η προσωπική ζωή; 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Η αντίληψη, η οπτική και η λογική ακονίζονται 
ώστε να βρεις διεξόδους σε επαγγελματικά ζητή-
ματα που πιθανόν μέχρι τώρα να ήταν κολλημένα. 
Αποστασιοποιημένος/η και με αυξημένη διαύ-
γεια, μπορείς να δεις τις εναλλακτικές σου σε κάθε 
τομέα που σε απασχολεί, είτε εργασιακό είτε προ-
σωπικό ή και ερωτικό. Υπάρχουν ευκαιρίες στο 
εξωτερικό (από το εξωτερικό ή που σχετίζονται 
με το εξωτερικό), όπως και σε ό,τι σχετίζεται με 
μίντια, σπουδές, ταξίδια, διαφήμιση, επαγγελμα-
τικές επαφές, εκδόσεις, γλώσσες, μετακινήσεις, 
μετακομίσεις. Είναι ένα διάστημα που μπορείς να 
ανανεώσεις τις επαφές σου, να διευρύνεις τον 
κύκλο των (χρήσιμων) γνωριμιών σου, να ψαχτείς 
επαγγελματικά, να δεις προς τα πού πηγαίνεις και 
με ποιους. Υ.Γ. Ή δώσε χώρο, χρόνο και ανάσα στη 
σχέση ώστε να αναζωογονηθεί ή φύγετε μαζί ένα 
γουίκεντ.  
[+] Δεν πρόκειται να σου συμβεί τίποτα δυσάρε-
στο. Τόλμα ψύχραιμα. 
-[-] Αδιαλλαξία, εμμονές στο αλάθητό σου, φα-
νατισμός.   

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Ο γάμος, η συμβίωση, η συντροφικότητα, οι πολυ-
ετείς σχέσεις δεν υπάρχουν μόνο ως σεξουαλική 
επένδυση, μοίρασμα των εξόδων ή εξαρτητικό-
τητα επειδή δεν αντέχει κάποιος να είναι μόνος/η, 
αλλά πρωτίστως είναι η επιθυμία για αγάπη, για το 
μαζί, τις κοινές επιδιώξεις, την κοινή εξέλιξη που 
φέρνουν δίπλα δίπλα δύο ανθρώπους. Οι σχέσεις 
που σε ενδιαφέρουν έντονα ή η συναισθηματική 
σχέση που έχεις ή που δεν έχεις σε απασχολούν 
αυτή την περίοδο. Αν έχεις σχέση επιθυμείς να 
την κάνεις ή να είναι περισσότερο ουσιαστική και 
βαθιά, αν δεν έχεις λαχταράς κάποιον/α που θα 
γίνει ο δικός σου άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι 
αν δεν κυκλοφορούν ή δεν υπάρχουν έντονα αι-
σθήματα αισθάνεσαι μισός/ή ή ότι η έλλειψή τους 
μπορεί να δημιουργήσει προστριβές, γκρίνια και 
παράπονα με αφορμές που πολλές φορές δεν 
σχετίζονται άμεσα με τα συναισθήματα κι είναι 
συνήθως οικονομικά προβλήματα. 
[+] Συναισθηματικά υπάρχει ακόμα σπίθα που 
μπορεί να γίνει πάλι φλόγα.  
[-] Οικονομική ασφάλεια. 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Φυσικά και είναι καλύτερη μια σκηνή, μια υψωμέ-
νη φωνή, νεύρα που ξεσπάνε ή μια έντονη λογο-
μαχία, παρά μια ατμόσφαιρα γοτθική γεμάτη υπο-
νοούμενα, παύσεις, αποσιωπητικά, κατηγορίες 
που ξεστομίζονται, παράπονα που χάνονται στην 
καθημερινότητα, λέξεις που δεν λέγονται από 
κούραση και απογοήτευση. Η ειλικρίνεια, που ση-
μαίνει αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη για τον 
Ζυγό, είναι ο συντομότερος τρόπος για να λυθούν 
όλες οι διαφορές στα προσωπικά αλλά επίσης και 

στα επαγγελματικά, αν υπάρχουν προβλήματα. 
Ο Άρης στον Κριό θέλει δράση, γεγονός που ση-
μαίνει ότι αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε δράση 
αυτή θα έχει και ανάλογα αποτελέσματα. Αυτό 
σημαίνει πολύ απλά ότι κάποια σημαντική σχέση 
μπορεί να δοκιμαστεί – αν αντέχει θα κρατηθεί 
όρθια, αν δεν έχει προοπτική μπορεί να καταρ-
ρεύσει. Ό,τι κι αν συμβεί, με την Αφροδίτη επίσης 
στον Κριό, θα συμβεί με στιλ, κομψότητα και απα-
ράμιλλη χάρη. 
[+] Διαπροσωπικές σχέσεις
[-] Διαπροσωπικές σχέσεις.

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Όπως ξέρεις πολύ καλά και από πρώτο χέρι, το 
δύσκολο δεν είναι να κατακτήσεις αλλά να διατη-
ρήσεις, δεν είναι να κατακτήσεις αλλά να δεσμευ-
τείς, δεν είναι να κατακτήσεις πρόσκαιρα αλλά να 
διαρκέσεις. Δύσκολο είναι να επιμείνεις, να σταθε-
ροποιήσεις, να συνεργαστείς, να αντέξεις. Κι αν 
όλα αυτά είναι δύσκολα στις σχέσεις άλλο τόσο 
δύσκολο είναι να συνεργαστείς, να ανεχθείς υ-
ποδείξεις και επεμβάσεις εργασιακά από κάποιον 
από τον οποίο εξαρτάσαι επαγγελματικά. Παρόλο 
που ως Σκορπιός μπορεί κατά εποχές να αισθάνε-
σαι ότι βρίσκεσαι σε λάθος δουλειά ή εργασιακά 
με τους λάθος ανθρώπους, εντούτοις αυτή την 
περίοδο χρειάζεται να δουλέψεις εντονότερα με 
κάποιους που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Επι-
πλέον η καθημερινότητα σου τραβάει την προσο-
χή με ένα κάρο πρακτικές υποχρεώσεις που σου 
χαλάνε τη διάθεση. Εντάξει, υπάρχουν και μέρες 
που οι σχέσεις κυλάνε ευχάριστα και κάποιος στη 
δουλειά που σε εκνευρίζει σου φέρνει καφέ – ω-
ραίες μέρες. 
[+] Δουλειά, σώμα, υγεία, καθημερινότητα.
[-] Δουλειά, σώμα, υγεία, καθημερινότητα.  

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Θα μπορούσες να κλείσεις την πόρτα του σπιτιού 
σου κλείνοντας απέξω τον τρελό κόσμο. Απλώς 
δεν μπορείς. Το μυαλό σου φαντασιώνει ότι τα 
καλύτερα πράγματα συμβαίνουν έξω από το 
δωμάτιό σου: οι άνθρωποι που θέλεις να συνα-
ντήσεις, τα πράγματα που θέλεις να δεις και να 
θαυμάσεις, οι τόποι που θέλεις να επισκεφτείς, τα 
όνειρα που θέλεις να δρομολογήσεις, το παιχνίδι, 
η χαρά της ζωής, ο έρωτας και το σεξ είναι εκεί 
έξω. Η επιθυμία σου είναι συγκεκριμένη: να πά-
ρεις ξανά μπρος, να δημιουργήσεις, να ρίξεις το 
σπέρμα σου στο μέλλον. Υπάρχει αισιοδοξία και 
διάθεση κατάκτησης. Ναι, ναι, ο Κρόνος είναι εδώ. 
Ακόμα καλύτερα. Υπάρχει το γκάζι, υπάρχει και 
το φρένο. Υπάρχει το θέλω, υπάρχει και η πραγ-
ματοποίηση. Υπάρχουν τα όνειρα, υπάρχει και η 
οργάνωσή τους ώστε να πάρουν μορφή. 
[+] Αν επιθυμείς οτιδήποτε κυνήγησέ το και με-

τουσίωσέ το σε δράση. 
[-] Αδράνεια. 

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Δεν είναι το καλοριφέρ που χάλασε και μπορεί να 
σου χαλάσει το κέφι, ούτε η διαρροή του νερού, 
ούτε ο θερμοσίφωνας που δεν δουλεύει. Όχι, κα-
μία τέτοιου είδους καθημερινή ατυχία ή πρόβλη-
μα δεν μπορούν να σου σπάσουν το ηθικό. Αντέ-
χεις, υπομένεις, μπορείς να αντιμετωπίσεις την 
πρακτικότητα της καθημερινότητας. Αυτό που 
σου σπάει το ηθικό είναι να σε κριτικάρουν άδικα, 
να σου βάζουν εμπόδια στην επαγγελματική σου 
ζωή, να κριτικάρουν τον τρόπο ζωής σου και να 
σε κατηγορούν ότι δεν κρατάς το λόγο σου. Με 
λίγα λόγια χρειάζεται να διατηρήσεις την ψυχραι-
μία σου σε περίπτωση επιθετικότητας ή θυμού 
μέσα στην οικογένεια ή στο επαγγελματικό σου 
περιβάλλον. Σε περίπτωση παραπόνων, κάποιας 
παρανόησης ή ουσιαστικών προβλημάτων που 
έρχονται τώρα στην επιφάνεια είτε στις προσωπι-
κές είτε στις εργασιακές σου σχέσεις, μπορείς και 
να συζητήσεις και να ακούσεις και να βρεις λύσεις. 
Το θέμα είναι ΕΣΥ πώς αισθάνεσαι μέσα σου.  
[+] Σπίτι μου σπιτάκι μου ±  με τους ανθρώπους 
που αγαπάς.
[-] Αυτοί που αγαπάς είναι αυτοί που σου δημι-
ουργούν και τα προβλήματα ± φυσικά.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Είναι μια εποχή που χρειάζεσαι κίνηση, καινούρ-
για ερεθίσματα, επικοινωνία, επαφές. Είναι μέ-
ρες του «μαζί με τους άλλους» – να μιλήσεις για 
όσα σε ενδιαφέρουν, να ανταλλάξεις απόψεις, 
να μάθεις, να έρθεις σε επαφή, να βγεις σε ρα-
ντεβού επαγγελματικά ή προσωπικά, να ψαχτείς 
εργασιακά. Η σκοτεινή πλευρά των πλανητικών 
διελεύσεων στον Κριό ονομάζεται ισχυρογνω-
μοσύνη, φανατισμός, εμμονή στις προσωπικές 
απόψεις, επιθυμία να καπελώσεις τις συζητήσεις. 
Αυτές τις εβδομάδες μπορείς να κάνεις ραντε-
βού για να δεις τις επαγγελματικές προοπτικές, 
να μετακινηθείς/μετακομίσεις, να αναζητήσεις 
διεξόδους σε σπουδές, ή στη συνέχειά τους, ή να 
δρομολογήσεις την εξέλιξή τους. Α, ναι. Η καρδιά 
περιορίζεται από κανόνες, πρέπει και λογικά συ-
μπεράσματα – χρησιμοποίησε όπου αλλού θέλεις 
τη λογική εκτός από τα αισθηματικά σου. 
[+] Ένα διάστημα που μπορείς να του δώσεις το 
ρυθμό, την κατεύθυνση και την ατμόσφαιρα 
που θέλεις.
[-] Τάση να πατρονάρεις τους άλλους.
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Δάνεια, λογαριασμοί, έξοδα, κοινόχρηστα, καλο-
ριφέρ. Ουφ… Να βρεις τρόπους να αυξήσεις το 
εισόδημά σου είναι ένας λόγος. Στην πραγματικό-
τητα χρειάζεται να βρεις έναν τρόπο να μειώσεις 
τα έξοδά σου. Να συγκρατήσεις τον εαυτό σου 
από παρορμητικές αγορές και από καταναλωτικές 
εξάρσεις. Ναι, μπορεί κάτι λεφτά που δεν περί-
μενες ή θεωρούσες χαμένα να σε βγάλουν από 
μία δύσκολη θέση. Ή μπορεί επίσης να ακούσεις 
το ναι για ένα δάνειο που θεωρούσες ότι δεν θα 
πάρεις. Ή να σε βοηθήσει κάποιος δικός σου να α-
νταπεξέλθεις στο οικονομικό τσουνάμι που πιθα-
νόν να σε έχει χτυπήσει. Το χρήμα σε όλες τους τις 
μορφές είναι το θέμα των επόμενων εβδομάδων 
– έρχεται/φεύγει, φεύγει/έρχεται και το σκοτσέ-
ζικο ντους συνεχίζεται. Και δύο ερωτήσεις κρίσε-
ως: Στις πόσες μπουκιές θεωρείς ότι χορταίνεις; 
Πώς διατηρείς ζωντανή μια σχέση όταν αρχίζουν 
και παρεισφρέουν διαφωνίες, διαφορετικές από-
ψεις, διαφορετικές αντιλήψεις;  
[+] Να βελτιώσεις τα οικονομικά σου.
[-] Κτητικότητα, ζήλεια, αίσθημα ιδιοκτησίας ± 
σε όσους σε ενδιαφέρουν. A

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Iχθύ, τι γνώμη έχεις 
για τη δέσμευση; 

ανώδυνα αυτή την περίοδο. Αν σε ενδιαφέρει 
η επαγγελματική σου εξέλιξη, οι καλύτε-

μέσα από πιθανά εμπόδια. Όπως πιθανόν 

ΚυΚλοφορ
EI



26 ΦΕΒΡΟΥΑΡIOY - 4 ΜΑΡΤIOY 2015 A.V. 47 




	01
	02-04
	05
	07
	08
	09
	10-11
	16-17
	20-27
	34
	35
	36-38
	43



